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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Anorexia nervosa drabbar framför allt unga kvinnor i västerländska länder. Personer med 

AN har ett liv som kretsar kring mat, motion och viktnedgång. AN delas in i två 

sjukdomsbilder, AN med självrensning och AN utan självrensning. Sjukdomen kan leda 

till fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. En störd kroppsuppfattning är ett av 

huvudsymptomen för sjukdomen och påverkar personens livskvalitet och självkänsla. 

Personen kan ha ögonblick med en realistisk kroppsuppfattning men den störda 

kroppsuppfattningen tar ofta över. Störd kroppsuppfattning förekommer även bland andra 

psykiatriska sjukdomar såsom dysmorfofobi. 

 

Syfte 

 

Att beskriva komplexiteten kring kroppsuppfattning vid Anorexia nervosa 

 

Metod 

 

En forskningsöversikt valdes som metod. Forskningsöversikten innefattade 17 

vetenskapliga artiklar som granskades och sammanställdes. Artiklar togs fram genom 

sökningar i PubMed och PsycINFO samt manuella sökningar. 

 

Resultat 

 

Kroppsuppfattningen kunde vara störd taktilt, visuellt, subjektivt och objektivt. Kvinnor 

med AN överskattade sin kroppsstorlek, var missnöjda med sin kropp och önskade att de 

kunde vara smalare. Vissa kvinnor kunde erkänna sin undervikt medan andra förnekade 

undervikten. Kroppsuppfattningen varierade och en förändring kunde utlösas av 

exempelvis känslomässiga händelser. Cirka 39 procent av personerna med AN 

diagnostiserades även med dysmorfofobi, dessa personer visade sig ha en mer störd 

kroppsuppfattning. Kvinnor med AN-R hade en sämre insikt i kroppsuppfattningen och 

visade på fler tecken på vanföreställningar. Det fanns ett signifikant samband mellan 

mödrars och döttrars kroppsuppfattning. Sexuella och fysiska övergrepp var 

överrepresenterat hos kvinnor med AN. De som blivit utsatta för fysiska övergrepp hade i 

större utsträckning störd kroppsuppfattning. 

 

Slutsats 

 

Resultatet av studien visade att kvinnor med AN överskattar sin kroppsstorlek, är 

missnöjda med sin kropp och önskar de kunde vara smalare. Kroppsuppfattningen kan 

variera under dagen och en förändring kan utlösas av måltider och känslomässiga 

händelser. En betydande del av kvinnor med AN uppfyller även de diagnostiska kriterierna 

för dysmorfofobi, vilket tyder på en samsjuklighet men är även en risk för eventuell 

feldiagnostisering. Det finns ett signifikant samband mellan kroppsuppfattning hos mödrar, 

deras döttrar och familjesituationen. Vidare forskning kan ha en klinisk betydelse för 

sjuksköterskans roll kring förebyggande arbete, upptäckt, stöd och behandling 

 

Nyckelord: Anorexia nervosa, kroppsuppfattning, kvinnor, dysmorfofobi 
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BAKGRUND 

 

Anorexia nervosa, AN, är en sjukdom som drabbar framför allt unga kvinnor i åldern 13-

20 år. Sjukdomen förekommer främst i västerländska länder (Tamburrino & McGinnis, 

2002; Råstam-Bergström, Gillberg & Gillberg, 1995) och 0,2-0,4 procent av kvinnor i 

Sverige är drabbade (Swanberg, 2004). Betydelsen av mat är mer än att tillfredsställa 

hunger, maten är viktig om man ser till de kulturella, sociala och psykologiska 

perspektiven. För de flesta innebär förhållandet till mat njutning men för vissa personer blir 

förhållandet till ätandet så problematiskt att njutandet går över till ett psykiskt lidande som 

uttrycker sig genom att till exempel vägra att äta eller överkonsumtion av mat (Clinton & 

Norring, 2002).  Livet med AN kretsar kring mat, motion och viktnedgång (American 

Psychiatric Association, 1994; Zunker, Mitchell & Wonderlich, 2011; Bewell-Weiss & 

Carter, 2010). Störd kroppsuppfattning är ett av de huvudsakliga symptomen för 

sjukdomen och påverkar personens självkänsla och livskvalitet (American Psychiatric 

Association, 1994). Sjuksköterskan spelar en stor roll när det gäller tidig upptäckt, 

bedömning, stöd och behandling och därför är området värt att studeras (Clark-Stone & 

Joyce, 2003).  

 

Definition och symptom på olika typer av ätstörningar 

 

Idag används främst det amerikanska DSM-systemet. DSM-systemet är utarbetat av 

American Psychiatric Association och används över hela världen, både i det kliniska 

arbetet och vid forskning, för att diagnostisera psykiatriska sjukdomar (American 

Psychiatric Association, 1994).  

 

Anorexia Nervosa 

 

DSM - IV:s definition av Anorexia Nervosa (AN) innefattar följande kriterier: 

  

”Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder 

och längd (till exempel viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant 

är mindre än 85 procent av den förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen 

fortfarande växer, vilket leder till att kroppsvikten är mindre än 85 procent 

av den förväntade). Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller 

blir tjock, trots att han eller hon är underviktig” (American Psychiatric 

Association, 1994, s.195).   

 

Enligt WHO, World Health Organisation, (2012) är BMI, Body Mass Index, ett mått för att 

mäta under- eller övervikt. För att klassificeras som underviktig ska BMI ligga under 18,5 

kg/m
2
 medan en normalviktig person klassificeras med ett BMI mellan 18,5 kg/m

2
 och 

24,9kg/m
2
. 

 

Personer med AN har en störd kroppsupplevelse avseende vikt och/eller form. Personerna 

är överdrivet fixerade vid sin kroppsvikt/form och förnekar allvaret i den låga 

kroppsvikten. För att diagnostiseras med AN ska fertila kvinnor ha amenorré, vilket 

innebär att minst tre på varandra följande menstruationer uteblir (American Psychiatric 

Association, 1994).   

 

AN delas in i två typer av symptombilder, enbart självsvält och självsvält med 

hetsätning/självrensning. Vid AN med enbart självsvält, AN-R, har personen regelbundet 
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inte hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder. Då hetsätning/självrensning, AN-BP, 

förekommer innebär det att personen regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande 

åtgärder (American Psychiatric Association, 1994). Mellan 37,5 procent till 54,5 procent 

av personerna med AN ägnar sig åt överdriven motionering (Shroff et al., 2006). Att inte 

träna ger en rädsla för att gå upp i vikt och därför tränar många av patienterna flera gånger 

per dag. Att motionera blir en tvångshandling för patienterna och får de inte motionera 

upplever de ett obehag och ångest (Mond, Hay, Rodgers & Owen, 2006). 

 

Patienter med AN visar många gånger tecken på OCD, obsessive compulsive disorder, som 

yttrar sig i form av tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Vid AN uttrycker sig dessa ett 

behov att symmetri, ordning, renlighet, perfektionism och städning (Bastiani et al., 1996). 

Det är mycket vanligt med ett överdrivet kontrollbehov, tvångsmässighet och ritualism 

kring måltider (Råstam-Bergström et al., 1995). 

 

Prognos 

 

Efter fyra år är cirka 50 procent normalviktiga och har menstruation. Sjukdomsdurationen 

är i snitt tre och ett halvt år (Råstam-Bergström et al., 1995). Prognosen är för patienterna 

är god om de uppnår normalvikt inom några år (Ejderhamn et al., 2005).  

 

Bulimia Nervosa 

 

Definitionen för bulimi är enligt DSM - IV, återkommande episoder av hetsätning. 

Episoderna tar sig uttryck genom att personen äter en onormalt stor mängd mat inom en 

kort tid och känner sig ha förlorat kontrollen över ätandet. Personer med bulimia nervosa 

använder sig av överdriven motion, självframkallade kräkningar, missbruk av laxermedel, 

andra läkemedel, fasta eller motion för att inte gå upp i vikt. Hetsätandet och det 

kompensatoriska beteendet ska enligt definitionen förekomma i genomsnitt minst två 

gånger i veckan under tre månader. Bulimia nervosa delas in i två typer av symptombilder, 

bulimia nervosa med självrensning och bulimia nervosa utan självrensning (American 

Psychiatric Association, 1994). 

 

Ätstörning UNS 

 

Ätstörning UNS, utan närmare specifikation, är en kategori som används för ätstörningar 

som inte uppfyller kriterierna för bulimia nervosa eller AN. UNS innefattar personer som 

uppfyller alla kriterier för AN förutom att menstruationen är regelbunden och även 

personer som har en vikt inom normalintervallet trots väsentlig viktnedgång (American 

Psychiatric Association, 1994). 

 

Konsekvenser av AN 

 

Ätstörningen kan orsaka varaktiga psykiska sjukdomar samt leda till fysiska, psykiska och 

sociala konsekvenser och i värsta fall döden. Sjukdomen påverkar även relationerna med 

familj och vänner negativt (Clark-Stone & Joyce, 2003). AN kan medföra somatiska 

komplikationer som vid en ung ålder kan störa tillväxten och den normala 

kroppsutvecklingen. Hos personer med AN har fynd som akrocyanos, bradykardi, hypotoni 

och förändringar i hormonbalansen påträffats. Ovariet minskar sin produktion av östrogen 

vilket kan leda till att flickor inte kommer in i puberteten och tillväxten kan stanna av. 

Energibristen och hormonrubbningarna leder till att nedbrytningen av ben går fortare än 
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uppbyggnaden vilket leder till benskörhet. Störd funktion av gastrointestinalkanalen är ett 

vanligt problem vid AN, vid lågt fiberintag och nedsatt tarmmotilitet är förstoppning 

vanligt (Ejderhamn et al., 2005). Majoriteten drabbas av depressiva symptom samt av 

tvångssymptom. Symptomen för depression uttrycker sig i nedstämdhet, mental utslätning, 

irritabilitet, sömnproblem, dåligt självförtroende, meningslöshetskänslor och kan i värsta 

fall leda till självmordsidéer (Råstam-Bergström, Gillberg & Gillberg, 1995). Orsakerna 

kan vara självsvält, självförakt för sin kropp och sig själv, självförakt för att inte ha uppnått 

den viktminskning som önskas och problem med självkontrollen. Ett annat symptom med 

hög förekomst vid Anorexia nervosa är ångest. Ångest över att gå upp i vikt, rädsla för viss 

typ av mat, oro över hur de ska dölja sitt ätbeteende vid sociala sammanhang och hur deras 

kropp uppfattas (Clinton & Norring, 2002). 

 

Etiologi och riskfaktorer 

 

I teorierna om ätstörningars uppkomst diskuteras biologiska, sociokulturella och 

psykologiska faktorer. Biologiska faktorer som diskuteras är betydelsen av det genetiska 

arvet samt fysiologiska och endokrinologiska processer. De sociokulturella elementen 

delas in i det epidemiologiska perspektivet, det könsspecifika perspektivet och det 

transkulturella perspektivet. Psykologiska faktorer som kan ha en påverkan är trauma, 

familjemönster samt inlärning och kognition (Clinton & Norring, 2002). 

 

Det biologiska perspektivet 

 

Kön och ålder är faktorer som påverkar risken för AN, 90 procent av patienterna är kvinnor 

och de flesta i en ung ålder (Pike et al., 2008). Enligt Strober, Lampert, Morrell, Burroughs 

och Jacobs (1990) finns det en familjär överföring av sjukdomen mellan generationerna. 

Det framkommer att första gradens kvinnliga släktingar till anorektiker påvisar en åtta 

gånger större risk att utveckla sjukdomen jämfört med släktingar till kvinnor utan AN 

(Strober et al., 1990). Någon specifik gen för AN finns inte men forskning visar på att 

vissa symptom kan vara genetiskt betingade (Culbert, Slane & Klump, 2008). 

 

Det sociokulturella perspektivet 

 

De senaste 50 åren har förekomsten av ätstörningar ökat i västvärlden.  Massmedia började 

uppmärksamma och hylla den smala kroppen på 1920-talet, modetidningar började visa 

bilder på smala kvinnor och genomsnittsvikten bland unga började minska (Clinton & 

Norring, 2002). Massmedia har ett stort inflytande i könsrollerna, i sökandet efter den egna 

identiteten och i utvecklingen och uppfattningen av kroppsideal (Arnett, 1995). Kvinnor 

som redan har problem med sin kroppsuppfattning är enligt Williams, Thomsen och 

McCoy (2003) mer mottagliga för det massmediala idealet. 

 

Det psykologiska perspektivet 

 

Personer med sjukdomen AN har en mycket högre frekvens av låg självkänsla jämfört med 

friska personer. Självkänsla definieras som en positiv eller negativ syn på den egna 

personen. Personer med låg självkänsla känner sig sämre än andra, de är missnöjda och har 

inte någon tilltro till sig själva. Personer med hög självkänsla är nöjda med sig själva, sätter 

upp mål som de sedan uppnår och kan hantera problem bättre. Detta leder i stort till en 

högre livskvalitet. En person med låg självkänsla har lättare att ge upp och har en sämre 
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livskvalitet. En låg självkänsla har också en högre prevalens av ensamhet, depression och 

ångest (Karpowicz, Skärsäter & Nevonen, 2009). 

 

Kvinnor med AN har en högre prevalens av familjeproblem, perfektionism och höga krav 

från familjen (Pike et al., 2008).  Både fäder och mödrar till personer med AN har i högre 

grad visat sig vara perfektionister och ställa höga krav. Mödrar till personer med AN har 

även visat sig ha högre prevalens av negativ attityd och beteende vad gäller vikt (Woodside 

et al., 2002). 

 

Trauma 

 

Under diskussioner om ätstörningars ursprung tas ofta sexuellt trauma upp. Även trauma 

såsom övergrepp, mobbing, incest och försummelse kan förklara uppkomsten av AN 

(Clinton & Norring, 2002). Personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp tidigare i 

livet har en högre risk för att drabbas av psykiska sjukdomar. De har en ökad risk och 

prevalens av depression, ångest, låg självkänsla, tvångssyndrom och förvrängd 

kroppsuppfattning (Carter, Bewell, Blackmore & Woodside, 2006). Mellan 30 och 48 

procent av alla personer med AN har någon gång utsatts för sexuella övergrepp (Connors 

& Morse, 1993; Carter et al., 2006). 

 

Behandlingsmetoder 

 

Det främsta målet med behandling för AN är att patienten ska nå en normal kroppsvikt. 

Återställandet av en normal kroppsvikt betraktas som en förutsättning för patientens 

kroppsliga och sociala tillfrisknande (Bakker et al., 2011). I behandlingen bör flertalet 

medicinska professioner ingå; sjuksköterskor, dietister, läkare, sjukgymnaster, kuratorer 

och psykologer (Weaver, Sit & Liebman, 2012). Om patienten inte vill ha frivillig vård, 

kan patienten vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (Clinton & Norring, 2002). 

 

Behandlingen kan delas upp i Familjebaserad behandling, FBT, och Individ fokuserad 

behandling, AFT (Clinton & Norring, 2002; Lock et al., 2010). Den familjebaserade 

behandlingen som används för unga med AN delas in i tre steg. Under första steget 

övertygas föräldrarna om att de inte har orsakat sjukdomen och det positiva i deras 

föräldraroll bekräftas. Föräldrarna uppmuntras att själva reflektera över hur de kan hjälpa 

sina barn. Steg två innebär att hjälpa föräldrar och deras barn att äta och kontrollera vikten 

på ett åldersrelaterat sätt. Tredje steget ska hjälpa patienten och dennes föräldrar att få en 

sund, ålderspassande relation (Lock et al., 2010; Lock et al., 2002).  Terapin genomförs i 

form av samtal med endast föräldrar, hela familjen och med den sjuka personen (Clinton & 

Norring, 2002). 

 

Vid en individfokuserad behandling har patienten egna samtal med psykolog. Fokus ligger 

på att patienten ska identifiera sina känslor samt vid ett senare skede kunna hantera känslor 

utan att självsvälta. Behandlingen går ut på att tillsammans med en psykolog, formulera sin 

psykiska hälsa och ohälsa samt motivation. Under samtalen uppmuntrar psykologen 

patienten att sluta banta och istället öka i vikt genom att sätta upp viktmål och betona 

betydelsen av att ändra ätbeteendet (Lock et al., 2010). 
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Behandlingsmetoder på en avdelning 

 

Vid behandling på en avdelning förekommer att patienten får avskriva sig 

bestämmanderätt för att behandlingen ska kunna komma igång. Vid utskrivning och 

permissioner brukar en åtgärdsplan för ett möjligt återfall skrivas. Planen ska beskriva 

riskfaktorer, symptom och åtgärder för att förhindra en ny viktnedgång. Åtgärdsplanen ger 

även patienten ett ökat förstående för sitt beteende (Bakker et al., 2011). 

 

Då överdriven motion är vanligt förekommande ska detta kontrolleras på avdelningen. 

Exempelvis kan patienterna gå omvägar för att förbränna mer kalorier. Innan permissioner 

och utskrivning kan behandlande sjuksköterska, patienten och dennes familj med fördel 

komma överens om acceptabla aktiviteter och mat som överväger aktiviteterna (Bakker et 

al., 2011). 

 

Nutritionsbehandling 

 

Vid nutritionsbehandling är målet att eftersträva normalkost och regelbundna måltider med 

minst tre huvudmål samt mellanmål (Clinton & Norring, 2002). Det finns allvarliga 

somatiska risker vid en snabb och okontrollerad näringstillförsel till undernärda patienter. 

Patienten kan drabbas av Reefeeding syndrome vilket innebär att patienten får en nedsatt 

cirkulation och förändringar i näringsbalansen vilket kan ge symptom såsom hjärtsvikt, 

krampanfall, ödem, högt blodtryck, hypofosfatemi, störningar i elektrolytbalansen och 

neurologisk dysfunktion. Symptomen kan leda till en plötslig död (Kohn, Golden & 

Shenker, 1998). 

 

Omvårdnad 

 

Sjuksköterskan har en viktig och unik roll i AN-patienternas tillfrisknande då de träffar 

patienterna på en daglig basis (Bakker et al., 2011). I vården av patienter med AN finns ett 

antal utgångspunkter att basera bemötande och omvårdnad på: acceptans, respekt, intresse, 

ärlighet, empati och uppmärksamma patienten och dennes behov. Sjuksköterskan skall 

även fungera/verka som en förebild vad gäller hälsa och ätbeteende (George, 1997). Det är 

viktigt att sjuksköterskan etablerar en relation baserad på förtroende, kontinuitet, empati 

och godkännande av personen men inte ätstörningen (King & Turner, 2000). 

Problematiken ligger i att patienten kan uppfatta relationen som oäkta, speciellt i 

situationer där sjuksköterskan ska hjälpa patienten komma över sitt dysfunktionella ätande 

och motionsvanor (Ramjan, 2004). Under tillfrisknandet ska sjuksköterskan vara 

uppmärksam på att tillfrisknandet rör de psykiska, emotionella och psykosociala planen 

(Bakker et al., 2011). 

 

Skolsjuksköterskan har en viktig roll i att upptäcka och bedöma AN hos personer i 

skolåldern. Dessa är ofta den första vårdpersonal som ungdomar träffar och kan bygga upp 

en relation med. Skolsjuksköterskan träffar även den unga regelbundet, har vikt och 

längdkurvor och kan därmed fort se avvikelser och symptom. En tidig upptäckt gör att 

patienten och sjukvården får ett bättre utgångsläge till behandlingen (Bendelius, 2005). 

 

Kroppsuppfattning 

 

Störd kroppsuppfattning är ett av huvudsymptomen vid AN. Den sjuke kan ha glimtar av 

en mer korrekt kroppsuppfattning men detta kan inte övervinna känslan av att vara fet 
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(Råstam-Bergström et al., 1995; Tamburrino & McGinnis, 2002). Störd kroppsuppfattning 

förekommer även bland andra psykiatriska sjukdomar, då i form av dysmorfofobi som 

innebär att den som drabbas fastnar för en detalj i sitt utseende som denne upplever som 

uppseendeväckande tjock/ful (Ottosson, 2009).  

 

Skalor för kroppsuppfattning 

 

Det finns olika skalor som mäter kroppsuppfattning. Exempel är BAT, The body attitude 

test for patients with an eating disorder: psychometric characteristics of a new 

questionnaire, är ett självtest utvecklat för kvinnor med ätstörningar. Den mäter kvinnans 

negativa uppfattning av kroppsstorlek, hur de känner för den egna kroppen, generell 

kroppsuppfattning och andra faktorer (Probst, Vandereycken, van Coppenolle & 

Vanderlinden, 1995). Figure Rating Scale är en skala som mäter störd kroppsuppfattning 

(Thompson & Altabe, 1991). Eating Disorder Inventory -2 är ett självskattningsinstrument 

för att bedöma ätstörningar och symptomområden associerade med ätstörningar. Den 

används främst vid utvärdering av behandlingar. Instrumentet mäter viljan att vara smal, 

kroppsuppfattning, bulimi, perfektionism, ineffektivitet, interpersonell misstro, 

medvetenhet och mognad. De flesta skalor mäter uppfattningen av kroppen, missnöje med 

kroppen och en allmän kroppsuppfattning (DeSocio et al., 2012; Garner, Olmstead & 

Polivy, 1983). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Anorexia nervosa är en sjukdom som drabbar mellan 0,2-0,4 procent av svenska kvinnor i 

åldrarna 12-25 år (Swanberg, 2004). Sjukdomen har de senaste åren ökat och fortsätter 

ständigt att öka (Clinton & Norring, 2002). Personer med AN behöver mycket stöd och 

sjuksköterskan har en central roll i behandling och omvårdnad (Bakker et al., 2011). Den 

förvrängda kroppsuppfattningen är ett av huvudsymptomen vid AN och kan leda till en 

försämrad livskvalitet, låg självkänsla samt allvarliga psykiska, somatiska och sociala 

konsekvenser (Clark-Stone & Joyce, 2003; Karpowicz et al., 2009). 

 

Sjuksköterskan möter dagligen dessa patienter och bör därför ha en bred kunskap inom 

bemötandet av dessa patienter. För att öka kunskapen om de många faktorerna kring 

kroppsuppfattning och kunna bemöta dessa patienter på bästa sätt är det av vikt att 

sammanställa forskning inom området.  

 

SYFTE 

 

Att beskriva komplexiteten kring kroppsuppfattning vid Anorexia nervosa 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Vad kännetecknar kroppsuppfattningen vid sjukdomen Anorexia nervosa? 

 

Vilka faktorer påverkar uppkomsten av den speciella kroppsuppfattningen vid Anorexia 

nervosa? 
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METOD 

 

Val av metod 

 

En forskningsöversikt valdes som metod. Metoden inkluderar resultat från både 

kvantitativa och kvalitativa studier vilket passar syftet eftersom kroppsuppfattning är ett 

komplext och individuellt fenomen som bäst kan beskrivas med hjälp av olika typer av 

studier. Syftet med en forskningsöversikt är att beskriva kunskapsläget inom valt område 

genom att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom det valda 

området. Med hänsyn till studiens omfattning på 15 hp ämnade författaren att inkludera 15-

20 vetenskapliga artiklar i studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Datainsamling 

 

Artiklarna hämtades via systematisk sökning från databaser såsom PubMed, PsycINFO 

och Cinahl under mars/april 2012. Artiklarna skulle vara peer-reviewed. Artiklarna 

granskades, sammanställdes och presenterades i en matris samt klassificerades och 

värderades (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Databassökning 

 

Datainsamlingen skedde från tre olika databaser på grund av att de har olika inriktningar 

och författaren ville få en bred bild av kunskapsläget inom området.  Cihnal, Cumulative 

Index of Nursing and Allied Health, är en databas som innehåller artiklar inom området 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PubMed är en mångsidig databas som täcker 

artiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi. PsycINFO är en databas med artiklar 

som är inriktade på psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

 

Sökningarna genomfördes via Mesh-termer samt fritextsökningar. Utvalda sökord var 

“Anorexia nervosa AND Body image“. För att inkludera båda sökorden i resultaten 

användes den booleska operatorn AND. Utöver detta gjordes fritextsökningar på snarlika 

ord för att undersöka om nya artiklar uppkom. Ord som användes var: Anorexia, BDD, 

Visual, Body image distorsion och Nursing (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningarna 

genererade sammanlagt 814 artiklar. Titlarna på artiklarna granskades och genom detta 

valdes 232 abstrakt ut. Genom att läsa abstracten och bedöma relevansen av innehållet 

kunde 62 artiklar väljas för att läsas i sin helhet. Av dessa inkluderades 13 stycken i 

studien. Efter sökningar i PubMed och PsycINFO kunde inga nya artiklar, som svarade på 

syfte och frågeställningar, hittas i Cihnal, varav inga artiklar ur Cihnal inkluderades. 

Sökningarna redovisas i tabell I. 

 

Manuell sökning 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan manuella sökningar utföras för att hitta 

relevanta artiklar som inte kommer fram i databaserna. En manuell sökning kan innebära 

att författaren studerar referenslistor. Författaren till föreliggande studie använde sig av 

manuella sökningar utöver databassökningar. Sammanlagt valdes fyra vetenskapliga 

artiklar ut genom manuella sökningar. 
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Urval och urvalskriterier 

 

Urvalskriterier för databassökningar bestämdes utifrån syfte och frågeställningar. 

Sökningen avgränsades till artiklar publicerade mellan åren 2002 och 2012, detta för att 

endast inkludera aktuell forskning. Ingen avgränsning gjordes huruvida artiklarna fanns i 

gratis fulltext. Då alla åldersgrupper var intressanta att undersöka vad gällde syftet gjordes 

ingen avgränsning angående åldern på deltagarna i studierna. Artiklarna skulle vara skrivna 

på svenska, engelska eller finska då dessa är de språk författaren behärskar i tal och skrift. 

För att garantera att artiklarna och resultatet är vetenskapligt granskat valdes endast artiklar 

som var peer-reviewed. I Cinahl och PsycINFO begränsades sökningarna till peer-

reviewed. Begränsningsfunktionen fanns inte PubMed varför artiklar granskades i Ulrich 

Web där kompletterande information om journalen är peer-reviewed fanns att tillgå. Till 

exklusionskriterier hörde artiklar som beskriver kroppsuppfattningen hos män (Forsberg & 

Wengström, 2008; Friberg, 2006). 
 

Tabell I. 

Datum och 

Databas 

Sökord Antal 

sökträffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 
12.03.2012 

PubMed 

Body image 

AND 

Anorexia 

nervosa 

209 50 11 5 

22.03.2012 

PsycINFO 

Body image 

AND 

Anorexia 

nervosa 

128 41 13 4 

30.03.2012 

PubMed 

BDD AND 

Anorexia 

nervosa 

9 2 1 1 

03.04.2012 

PsycINFO 

BDD AND 

Anorexia 

nervosa 

28 5 3 0 

03.04.2012 

PsycINFO 

Visual AND 

Body image 

AND 

Anorexia 

nervosa 

29 5 1 0 

03.03.2012 

PubMed 

Body image 

distorsion 

AND 

Anorexia 

nervosa 

50 15 3 2 

04.04.2012 

PubMed 

Body Image 

AND 

Anorexia 

338 112 30 1 

04.04.2012 

PubMed 

Body Image 

AND 

anorexia 

nervosa AND 

Nursing 

13 2 0 0 

Totalt:  814 232 62 13 
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Dataanalys 

 

Klassificering och kvalitetsbedömning 

 

Insamlad data kvalitetsbedömdes enligt bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering av vetenskapliga artiklar enligt Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (Bilaga 2). Artiklarnas kvalitet i föreliggande 

studie har granskats och bedömts utifrån en tregradig skala; hög, medel eller låg kvalitet 

vilket i kvalitetsklassifikation benämns I, II och III. Artiklar som inkluderades i 

föreliggande studie har varit av hög eller medel kvalitet. Artiklar av låg kvalitet uteslöts ur 

studien i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som diskuteras vad gäller resultatet och studiens 

trovärdighet. Reliabilitet kan definieras som mätmetodens förmåga att vid upprepad 

mätning av ett konstant fenomen ge samma mätvärde och validitetsbegreppet rör kvaliteten 

i frågeställningarna och insamlandet av data. För att forskningen ska vara valid måste 

resultatet vara byggt på verklig och relevant data och inte felaktiga tolkningar. 

Reliabiliteten diskuteras i tre termer; reproducerbarhet, tillförlitlighet och precision. En låg 

reliabilitet tyder på att studien och sammanställandet av resultat är påverkat av slumpfel. I 

föreliggande studie innebar detta att endast artiklar av god kvalitet och med hög 

generaliserbarhet inkluderades (Forsberg och Wengström, 2008; Helgesson, 2006). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Artiklarna som inkluderades i forskningsöversikten var granskade av etiska kommittéer 

eller hade tydliga etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna lästes 

och sammanställdes av författaren med avsikt att inte förvränga eller plagiera inhämtat 

material. I sammanställningen av artiklar har inga egna åsikter eller värderingar inkluderas 

för att få ett objektivt resultat samt både negativa och positiva resultat inkluderades 

(Willman et al., 2006). Författaren har eftersträvat objektivitet genom att tolka 

universalitet, sanning, fullständighet och värderingsfrihet i resultatet i enlighet med 

Helgesson (2006).  

 

Resultatet av forskningsöversikten presenteras på ett sådant sätt som minskar risken för 

misstolkning. I enlighet med detta har författaren reflekterat och dokumenterat processen 

noggrant (Helgesson, 2006). I ett försök att inte förvränga resultatet har författaren använt 

sig av ett svensk-engelskt lexikon vid översättning. 

 

RESULTAT 

 

Inledning 

 

Efter dataanalys framkom fyra teman som vidare presenteras under rubrikerna: Aspekter 

på kroppsuppfattning, Dysmorfofobi, Kroppsuppfattning hos familjen och Sambandet 

mellan trauma och kroppsuppfattning. Artiklarna presenteras i en matris, bilaga II samt 

med prefix i referenslista. 
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Aspekter på kroppsuppfattning 

 

Taktil kroppsuppfattning 

 

I en tysk studie var syftet att undersöka om det fanns någon taktil störning i 

kroppsuppfattningen vid AN. Den taktila störningen jämfördes med störningar i den 

visuella kroppsuppfattningen samt missnöjet i kroppsuppfattningen. Studien visade att 

kvinnorna med AN signifikant överskattade avståndet på två beröringsstimuli i jämförelse 

med kontrollgruppen (Keizer et al., 2011). 

 

Visuell kroppsuppfattning 

 

Kvinnorna med AN uppvisade en orealistisk mental bild av kroppen jämfört med 

kontrollgruppen och var mindre korrekta i uppskattningen av horisontellt avstånd på 

kroppen (Keizer et al., 2011). Kvinnorna med AN-R överskattade avstånd på kroppen 

signifikant (Tove´e1 et al., 2003). Däremot visade kvinnor med AN-BP ett högre missnöje 

med den egna kroppen (Schneider et al., 2009). 

 

I en annan tysk studie där kvinnor med AN och kontrollgrupper fick välja bilder enligt hur 

deras kropp ser ut nu och hur de skulle vilja att deras kropp ser ut, visade det sig att 

kvinnorna med AN var de enda som enligt bilderna ville ha en större kropp (Benninghoven 

et al., 2008). Resultatet stödjs av Tove´e1 et al. (2003) där deltagarna med AN önskade ha 

en större kropp än hur de objektivt hade, både visuellt och med hjälp av BMI. Kvinnor med 

AN hade en ideal kroppsbild som var signifikant smalare än friska människor (Tove´e1et 

al., 2003). 

 

Det fanns en signifikant högre prevalens av negativ kroppsuppfattning hos kvinnor med 

AN. Resultatet av studien visade att personerna med mest negativ kroppsuppfattning även 

hade svårast att uppskatta avstånd vid beröring och visuella avstånd (Keizer et al., 2011). 

 

Subjektiv och objektiv kroppsuppfattning 

 

En norsk studie av Espeset et al. (2011b) hade som syfte att undersöka AN patienters 

subjektiva och objektiva kroppsuppfattning. Den subjektiva kroppsuppfattningen bestod av 

den subjektiva verkligenheten, hur de uppfattar sin egen kropp. Den objektiva 

kroppsuppfattningen mätte om patienterna kunde acceptera att de är underviktiga. 

Deltagarna beskrev sina kroppar olika. Beskrivningarna varierade från ofeminin och mager 

till tjock, stor rumpa. Vissa kvinnor kunde erkänna sig som underviktiga medan vissa 

vägrade erkänna den objektiva verkligheten.  

 

I en studie av Cserjési et al. (2010) framkom att kvinnorna med AN hade en hög önskan av 

att vara smala men var inte missnöjda med sin nuvarande kropp. Deltagarna fick värdera 

tre bilder på kvinnokroppen; en underviktig, en ideal och en överviktig.  AN-deltagarna 

värderade den ideala kroppen som signifikant mindre positiv än kontrollgruppen. Den 

överviktiga kroppen bedömdes som mer negativ av AN-deltagarna än av kontrollgruppen. 

Både AN-deltagarna och kontrollgruppen värderade den underviktiga kroppen som 

negativ. Ju högre viljan att vara smal var hos deltagarna, ju mer positiva tyckte de att de 

underviktiga kropparna var och ju mer negativa uppfattade de den normala kroppen. I en 

annan studie påvisades att personer med AN hade en mer negativ kroppsuppfattning inom 

alla mätta aspekter jämfört med den friska kontrollgruppen.  
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Kvinnorna med AN rapporterade missnöje med vikt, rumpa, höfter, lår, bröst och axlar 

(Hrabosky et al., 2009). Kvinnor med AN hade en hög önskan och drivkraft till att vara 

smal (Cserjési et al., 2010; Schneider et al., 2009). 

 

Förnekelse av den objektiva verkligheten 

 

Deltagarna med AN berättade att de ofta blev irriterade när någon konfronterade 

undervikten. Enligt deltagarna fanns det tankar, beteenden och så vidare som förstärkte att 

de upplevde sin vikt som normal. Vissa av deltagarna redovisade att de var säkra på att de 

vägde mer än vågen visade då det måste vara något fel på vågen. En deltagare beskrev att 

hon trodde att hennes skelett måste väga mindre än andras då vågen visade en lägre vikt än 

vad hon uppfattade. Flera deltagare var helt säkra på att den subjektiva 

kroppsuppfattningen var den sanna och beskrev att de upplevde sig själva som galna då de 

inte kunde se den objektiva verkligheten (Espeset et al., 2011b; Espeset et al., 2011a). 

 

Samband mellan subjektiv och objektiv verklighet 

 

Vissa deltagare upplevde sin kropp som fet men accepterade samtidigt en grav undervikt. 

Detta kunde beskrivas som att leva i två inkompatibla verkligheter samtidigt. Delar av 

deltagarna distanserade sig från den objektiva verkligheten trots insikt. När en kvinna med 

AN kunde erkänna sig som underviktig integrerades den subjektiva och objektiva 

verkligheten. 6,25 procent av deltagarna beskrev att de under hela sjukdomen vetat att de 

är underviktiga. Andra sade att insikten av att vara underviktig var sporadisk. De beskrev 

att de ibland kunde skymta en objektiv verklighet, exempelvis i spegeln i provrum, men att 

det inte var en konstant insikt (Espeset et al., 2011b). 

 

Förändringar i kroppsuppfattning 

 

Kvinnor med AN upplevde att kroppsuppfattningen kunde fluktuera under dagen. Vissa 

beskrev att kroppsuppfattningen kunde ändras flera gånger i timmen medan andra uppgav 

att den ändrades någon gång per dag. Kvinnorna uppfattade att en viss kroppsdel ändrades 

eller att de i vissa situationer kunde känna sig tjocka eller smala. Somliga upplevde att 

förändringarna var fysiska och kunde ses av andra. Saker och situationer som kunde trigga 

igång en förändring av kroppsuppfattningen kunde vara måltider, känslomässiga händelser, 

social påverkan och kroppsmedvetenhet. De förklarade själva sin ostabila 

kroppsuppfattning med sin osäkerhet kring sitt eget utseende, ”Hur ser jag egentligen ut?”. 

De upplevde att de själva hade en skev verklighetsuppfattning. Vissa deltagare i studien 

beskrev osäkerheten som en kamp mellan känslor och logiskt tänkande. De såg sig själva 

som feta men kunde logiskt inse att de inte kunde vara det, exempelvis genom att titta på 

storleken på sina kläder. Hur de såg på sin kropp berodde på om det var känslan eller 

logiken som tog överhand vid det specifika tillfället (Espeset et al., 2011a). 

 

Dysmorfofobi 

 

Den förvrängda kroppsuppfattningen vid AN är lik symptomen vid dysmorfofobi. Grant et 

al. (2002) undersökte prevalensen av Body dysmorphic disoder, dysmorfofobi, hos en 

grupp patienter med ätstörningar. 39,0 procent av deltagarna i studien diagnostiserades 

med dysmorfofobi. Kvinnorna var fixerade vid en inbillad eller liten defekt i utseendet som 

inte var relaterad till vikten. De beskrev att de upplevde fixeringen som det största 

problemet i sjukdomsbilden.  
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Problemet hade inte uppdagats före studien då personerna upplevde skamkänslor kring 

ämnet. 94,0 procent av de diagnostiserade beskrev att dysmorfofobi symptomen hade 

uppkommit innan AN-symptomen. I en annan studie som undersökte prevalensen av 

ätstörningar hos kvinnor med dysmorfofobi hade 9,0 procent AN. Av dessa upplevde 55,5 

procent av att dysmorfofobi symptomen uppkom innan AN-symptomen. 27,8 procent 

uppgav att de symptomen debuterade inom samma år. 16,7 procent angav att dysmorfofobi 

debuterade efter AN (Ruffolo et al., 2006). Det framkom även att personerna med 

dysmorfofobi hade en tidigare sjukdomsdebut av AN än de utan sjukdomen (Grant et al., 

2002). 

 

87,5 procent som fick diagnosen dysmorfofobi led av andra psykiatriska diagnoser, 56,3 

procent led av egentlig depression, 25 procent led av social fobi och 18,8 procent led av 

OCD (Grant et al., 2002). Personerna som led av dysmorfofobi var mer kliniskt sjuka än de 

utan sjukdomen och hade en mer störd kroppsuppfattning (Grant et al., 2002; Ruffolo et 

al., 2006). Dessa hade även en sämre social och arbetsmässig funktion. Personerna 

redovisade att de spenderade längre tid varje dag med fixera vid sitt utseende samt kortare 

perioder utan fixering än de utan dysmorfofobi. Det fanns en signifikant högre risk för att 

försöka begå självmord hos patienterna med dysmorfofobi. Personerna med dysmorfofobi 

hade högre poäng på skalor som mätte vanföreställningar än de utan sjukdomen (Grant et 

al., 2002). 

 

Över hälften av dem som blev diagnostiserade med dysmorfofobi hade innan studien sökt 

icke-psykiatrisk hjälp för sitt utseende orelaterat till sina AN symptom. Sju kvinnor hade 

ansökt om att plastikoperera sig men alla hade blivit stoppade av läkare eller av 

ekonomiska skäl (Grant et al., 2002). 

 

Det fanns skillnader i den störda kroppsuppfattningen. Kvinnor med AN rapporterade 

missnöje med den nedre delen av kroppen medan de med dysmorfofobi belyste missnöje 

med vissa drag i ansiktet samt muskeltonus (Hrabosky et al., 2009). 

 

I en grekisk studie av Konstantakopoulos et al. (2012) framkom att kroppsuppfattningen 

hos kvinnor med AN-R i hög grad var baserad på vanföreställningar. Cirka hälften av 

studiens AN-R-deltagare hade en fullt inbillad kroppsuppfattning. Det visade sig att de var 

säkra på att deras kroppsuppfattning var korrekt, de hade svårt att ta till sig andras 

uppfattningar och reflekterade väldigt sällan över om kroppsuppfattningen var verklig eller 

ej. Kvinnor med AN-BP hade i jämförelse en bra insikt i sin kroppsuppfattning och få 

uppvisade vanföreställningar. 

 

Kroppsuppfattning hos familjen 

 

Mödrar 

 

Izydorczyk (2010) undersökte om det finns någon koppling mellan kroppsuppfattningen 

hos kvinnor med AN och deras mödrar, och i så fall hur stark den kopplingen är. I studien 

mättes variabeln kroppsuppfattning. Kroppsuppfattningen delades in i hur de ser ut nu, hur 

de skulle vilja se ut och hur de tycker att en kvinna ska se ut. Kvinnorna med AN upplevde 

sig själva som normen för hur kvinnor i deras ålder ska se ut, en så kallad ”Average 

bodyfigure”. Kroppsuppfattningen var förvrängd då detta ej är överrensstämmande med 

personernas BMI.  
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Mödrarna valde samma kroppsform och storlek som deras döttrar, vilket överensstämde 

med deras BMI. Enligt en studie av Benninghoven et al. (2007) uppfattade mödrarna sig 

som smalare än vad de egentligen var. 

 

På frågan ” Hur skulle jag vilja se ut?” framkom att kvinnorna med AN ville ha en smalare 

kroppshydda, de valde den kroppsform som definieras som den utmärglade kroppen. 

Mödrarna valde också en kroppsform som var märkbart smalare än deras nuvarande kropp. 

Både kvinnorna med AN och mödrarna tyckte att det var önskvärt att vara smalare än 

normen för sin ålder. Det finns ett signifikant samband mellan mödrar och deras 

självskattning av kroppsuppfattning. Desto starkare viljan att vara smal är hos mödrarna 

desto större blev benägenheten hos döttrarna att vilja vara smala (Izydorczyk, 2010). 

Mödrarna överskattade sina döttrar kroppsstorlek och ville att de skulle ha en större 

kroppsstorlek (Benninghoven et al., 2007). 

 

I en studie av Benninghoven et al. (2007) studie sågs att funktionen i kvinnornas familjer i 

överlag var normal men att många mödrar visade tecken på depression. Kvinnans störda 

kroppsuppfattning hade samband med familjens kommunikation. Kvinnans 

kroppsmissnöje hade samband med moderns känslomässiga engagemang. Signifikanta 

samband kunde ses vad gällde moderns störda kroppsuppfattning och familjens värderingar 

och normer. Kvinnans störda kroppsuppfattning och missnöje var signifikant kopplat till 

dennes kontrollbehov i familjen. 

 

Syskon 

 

Enligt Benninghoven et al. (2008) framkom att systrar till kvinnor med AN och 

kontrollgruppen i studien inte skiljdes i kroppsuppfattning. Däremot kunde man se att det 

fanns skillnader i hur bröder uppfattar sin kropp. Bröderna överskattade hur mycket 

kroppsfett de hade på kroppen medan kontrollgruppen överskattade sin muskelmassa. 

Detta kunde enligt forskarna ses som en negativ kroppsuppfattning hos bröderna. 

 

Sambandet mellan trauma och kroppsuppfattning 

 

Tidigare har sexuella övergrepp setts som en stor riskfaktor till störd kroppsuppfattning hos 

kvinnor med AN. I en studie av Treuer et al. (2005) undersöktes huruvida sexuella 

övergrepp och fysiska övergrepp i barndomen påverkade kroppsuppfattningen hos kvinnor 

med AN. Det visade sig att ca en tredjedel av deltagarna i studien blivit utsatta för sexuella 

övergrepp och lite över hälften hade blivit utsatta för fysiska övergrepp. Det framkom att 

kvinnor som blivit utsatta för fysiska övergrepp hade en signifikant högre grad störd 

kroppsuppfattning än de som inte blivit utsatta för fysiska övergrepp. Enligt studien var 

sexuella övergrepp inte associerat med en mer störd kroppsuppfattning hos kvinnor med 

AN. Av de som blivit utsatta för sexuella och fysiska övergrepp var AN-BP 

överrepresenterat. En annan studie visade på att kvinnor som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp hade ett BMI inom gränserna för undervikt och att dessa fick signifikant högre 

poäng på skalor som mätte kroppsuppfattning, dvs. Dessa kvinnor hade en mer negativ 

kroppsuppfattning (Preti et al., 2006).  

 

Kroppsligt missnöje var hos kvinnor med AN starkt korrelerat med osäkerhet, 

tillitssvårigheter (attachment insecurity) samt separationsångest i tidig ålder. En tidig 

separation gav stor ångest för att bli avstött och lämnad vilket var signifikanta faktorer för 

kroppsligt missnöje.  
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Kroppsligt missnöje var även förenat med extrema personlighetsdrag som att ha stort 

bekräftelsebehov, obehag för närhet och relationer, ångest och undvikande beteende 

(Abbate-Daga et al., 2010; Troisi et al., 2006).  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

I forskningsöversikten har 17 vetenskapliga artiklar inkluderats. Detta anses tillräckligt för 

att besvara syfte och frågeställningar. Studierna har mestadels varit icke-kontrollerade 

kvantitativa studier, men även kvalitativa och kliniskt kontrollerade studier har inkluderats. 

Med forskningsöversikt som metod kunde aktuell forskning inom området studeras och 

jämföras, allt enligt Forsberg och Wengström (2008). En kvantitativ studie hade mer 

precist kunnat utvärdera vilka beståndsdelar kroppsuppfattningen består av och vilka som 

är signifikanta för AN. Hade en kvalitativ studie istället valts som metod hade författaren 

möjligen kunnat få en djupare förståelse och insikt i vad som i grunden påverkar kvinnorna 

med AN till att ha en störd kroppsuppfattning.  

 

Ett av urvalskriterierna som användes var att artiklarna som inkluderades inte fick vara mer 

än 10 år gamla, detta för att endast inkludera aktuell forskning och begränsa sökresultaten. 

Dock fann författaren att många intressanta artiklar föll bort på grund av detta 

urvalskriterium. Det andra urvalskriteriet var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

svenska eller finska för att minska risken för att författaren misstolkar texten och 

sammanställer ett felaktigt resultat. Alla artiklar som har inkluderats har varit peer-

reviewed, vilket möjliggör ett vetenskapligt resultat (Forsberg & Wengström, 2002). 

 

Vid databassökning fanns svårigheter med att finna sökord som inkluderade alla artiklar 

inom området. Exempelvis användes termer som ”bodily dissatisfaction”, och ”body 

dissatisfaction” istället för mesh-termen ”body image”. För att inkludera alla artiklar fick 

fritextsökningar tillämpas. Ordet ”nervosa” var fördelaktigt att exkludera vid 

databassökning då ordet även gav resultat på Bulimia nervosa. Databassökningarna 

kompletterades med manuella sökningar vilket gav ett fullgott antal artiklar. 13 av de 

inkluderade artiklarna i resultatet påträffades genom sökningar i databaser, se tabell I. 

 

Under länsning av artiklarna fann författaren ett samband mellan AN och dysmorfofobi 

och utförde ytterligare sökningar med sökorden ”Body dysmorphic disorder”, ”BDD” och 

”Anorexia nervosa”. 

 

Inkluderade artiklar kvalitetsbedömdes enligt Berg, et al. (1999) och Willman et al. (2006) 

(Bilaga II). Artiklarna var av både kvalitativ och kvantitativ typ samt hade en hög eller 

medel kvalitet med ett lågt bortfall. För att kunna generalisera resultatet av studien har 

författaren syftat till att ha en så stor geografisk spridning som möjligt. Inkluderade artiklar 

har varit tyska, italienska, amerikanska, norska, engelska, belgiska, grekiska och polska. 

Det ger en stor västerländsk spridning, vilket ger ett generaliserbart resultat. 

 

Vid manuell sökning hittades en artikel som svarade på syfte och frågeställningar, denna 

var skriven 2000 vilket var utanför ramarna för inklusionskriterierna och användes därför 

inte i resultatet utan som jämförelse i resultatdiskussion. 
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Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat diskuteras enligt samma huvudrubriker som resultatet. 

 

Aspekter på kroppsuppfattning 

 

Denna forskningsöversikt visar att kroppsuppfattningen vid AN kan vara störd på olika 

sätt. Resultatet visade att taktila, visuella, subjektiva, objektiva och ideala störningar var 

faktorer till en störd och förvrängd kroppsuppfattning. 

 

Kvinnorna med AN överskattade storleken av sin kropp (Schneider et al., 2009; Tove´e1 et 

al., 2003). Resultatet av studierna överensstämmer med tidigare forskning genomförd av 

Gila, Castro, Toro och Salamero (1998) där kvinnorna med AN överskattade storleken av 

sin kropp i större utsträckning än kontrollgrupper. 

 

Resultatet av flera studier visade att kvinnorna med AN egentligen inte var missnöjda med 

den egna kroppen om de hade sett den såsom en utomstående såg den (Cserjési et al., 2010; 

Tove´e1 et al., 2003; Benninghoven et al., 2008). När kvinnorna fick se bilder på andra 

människor med samma kroppsstorlek och kroppsform tyckte de att bilden var negativ och 

att personen var för smal (Cserjési et al., 2010). Kvinnorna med AN var de enda i studierna 

som enligt bilderna önskade sig en kroppsstorlek som faktiskt var större än den nuvarande 

kroppsstorleken (Tove´e1 et al., 2003; Benninghoven et al., 2008). Det visar på att kvinnor 

med AN har en störd kroppsuppfattning där personen felaktigt uppfattar den egna kroppen 

som mycket stor trots ett lågt BMI. Frågan väcks varför de överskattar kroppsstorleken. 

 

I en studie av Cserjési et al. (2010) fick deltagarna värdera tre bilder på kvinnokroppen; en 

underviktig, en ideal och en överviktig. AN-deltagarna värderade den ideala kroppen som 

signifikant mindre positiv än kontrollgruppen. Den överviktiga kroppen bedömdes som 

mer negativ av AN-deltagarna än av kontrollgruppen och den underviktiga kroppen 

bedömdes som negativ av båda grupperna. Resultatet styrker delvis tidigare forskning av 

Baluch, Furnham och Huszcza (1997) som kom till slutsatsen att personerna med AN 

värderar kroppssiluetter annorlunda än personer utan AN. Studien visade att personer med 

AN bedömde den överviktiga bilden som mer negativ än kontrollgrupper. Baluch et al. 

(1997) kom däremot fram till att personer med AN bedömde den underviktiga kroppen 

som positiv vilket inte överensstämmer med Cserjési et al. (2010). Resultatskillnaden 

skulle kunna bero på att studierna var gjorda i olika länder, med många års mellanrum samt 

att i studien av Baluch et al. (1997) var deltagarna av varierande ålder med över hälften 

omyndiga. I studien av Cserjési et al. (2010) fanns det inte en lika stor åldersspridning. 

Metoden för studierna skiljde sig, Cserjési et al. (2010) gjorde en kliniskt kontrollerad 

studie medan Baluch et al. (1997) använde sig av en icke-kontrollerad studie. 

 

Den subjektiva kroppsuppfattningen beskrevs mestadels som att kvinnan med AN 

upplevde sig som fet, stor, tjock och så vidare (Espeset et al., 2011b). Att BMI, vikt samt 

klädstorlek tydde på en underviktig kropp upplevde personerna som svårt. De kunde inte 

förstå hur de såg sig själva som mycket feta när allt annat tydde på att de var underviktiga. 

En del kunde acceptera och förstå att den egna kroppsuppfattningen var skev och att den 

inte speglade verkligheten (Espeset et al., 2011b; Espeset et al., 2011a). Författaren till 

föreliggande studie undrar om skillnaden i kroppsuppfattning går att förklara med att 

kvinnor med AN-R och AN-BP inte skiljdes åt i studierna.  
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Detta gjorde däremot Konstantakopoulos et al. (2012) där det framkom att det fanns 

skillnader i kroppsuppfattning mellan kvinnor med AN-R och AN-BP. Kvinnor med AN-R 

visade sig ha en mer störd kroppsuppfattning med drag av vanföreställningar jämfört med 

kvinnor med AN-BP. De med AN-BP hade en bättre och mer realistisk insikt i 

kroppsuppfattningen. Schneider et al. (2009) kom fram till att AN-BP och bulimia nervosa 

patienter hade en lik kroppsuppfattning med en hög önskan att vara smal samt ett högt 

missnöje med den egna kroppen. Frågan väcks om AN-BP och AN-R kan vara olika 

sjukdomar och om AN-BP egentligen kan vara en form av bulimia nervosa. Eftersom AN-

R hade en hög förekomst av vanföreställningar (Konstantakopoulos et al., 2012) skulle det 

kunna vara av intresse att vidare undersöka sambandet med dysmorfofobi. 

 

Dysmorfofobi 

 

Ottosson (2009) menar att störd kroppsuppfattning inte endast förekommer inom 

ätstörningar. Störd kroppsuppfattning är det huvudsakliga symptomet för dysmorfofobi där 

personen har en extrem negativ fixering för en detalj i sitt utseende. Resultatet av 

föreliggande forskningsöversikt påvisar ett samband mellan symptomen och 

sjukdomsdragen vid dysmorfofobi och AN. Grant et al. (2002) kom fram till att två 

femtedelar av en grupp personer med diagnostiserad AN faktiskt även uppfyllde kriterierna 

för diagnosen dysmorfofobi. Samtidigt konstaterade Ruffolo et al. (2006) att en tiondel av 

en grupp med dysmorfofobi hade AN. Resultaten överensstämmer och tyder på att 

kvinnorna med AN och dysmorfofobi kan vara feldiagnostiserade eller 

underdiagnostiserade och då även felbehandlade. Ruffolo et al. (2006) kom fram till att hos 

över hälften av deltagarna med både AN och dysmorfofobi uppkom symptomen för 

dysmorfofobi innan symptomen för AN. I tidigare forskning kom Rabe-Jablonska och 

Sobow (2000) fram till att en fjärdedel av personerna med AN hade symptom för 

dysmorfofobi innan symptomen för AN. Kopplingen mellan sjukdomarna är viktig att ta i 

beaktande vid vård som nekas dysmorfofobiker, exempelvis plastikkirurgi.  

 

Kvinnorna med AN som hade en samsjuklighet med dysmorfofobi var mer kliniskt sjuka, 

hade en sämre social och arbetsmässig funktion samt hade en mer negativ 

kroppsuppfattning. Även risken för suicidering ökade vid samsjuklighet (Grant et al., 

2002). Detta bekräftas av senare forskning av Swanberg (2004) som har kommit fram till 

att AN är samsjukligt med andra psykiatriska sjukdomar såsom ångest, depression och 

missbruk.  

 

Kroppsuppfattning hos familjen  

 

Clinton och Norring (2002) menar att familjemönster, inlärning och kognition är aspekter 

som påverkar ätstörningar. Kvinnorna med AN överskattade sin kroppsstorlek och form 

medan deras mödrar uppfattade sin kroppsstorlek och form korrekt (Izydorczyk, 2010).  I 

en annan studie av Benninghoven et al. (2007) framkom emellertid att mödrarna uppfattar 

sig smalare än vad de egentligen är. Både kvinnorna med AN och deras mödrar önskade att 

de hade en märkbart smalare kroppshydda. Det fanns ett signifikant samband mellan 

mödrarnas önskan att vara smal och döttrarnas önskan att vara smal. Om viljan att vara 

smal och ha en ideal kroppsform var hög hos mödrarna ökade benägenheten av att vilja 

vara smal hos döttrarna (Izydorczyk, 2010). Detta bekräftar tidigare forskning där 

Woodside et al. (2002) kom fram till att mödrar till personer med AN hade en mer negativ 

attityd till vikt. Även tidigare forskning av Strober et al. (1990) visade på en familjär 

överföring av sjukdomen.  
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Frågan väcks om denna påverkan ska tas i beaktande vid behandlingen av AN, speciellt vid 

familjebaserad behandling där även mödrar deltar. Skillnader i studiernas resultat skulle 

kunna bero på att metoderna var olika, Benninghoven et al. (2007) och Izydorczyk (2010) 

genomförde båda kontrollerade studier med liknande metod och syfte, den första med 98 

deltagare och den andra med 60 deltagare. Benninghoven et al. (2007) hade en tydlig 

struktur och redovisning av sin analys medan Izydorczyk (2010) saknade metod för analys. 

 

Sambandet mellan trauma och kroppsuppfattning 

 

Treuer et al. (2005) kom till slutsatsen att sexuella och fysiska övergrepp var 

överrepresenterat hos kvinnor med AN, speciellt AN-BP. De som blivit utsatta för fysiska 

övergrepp hade i större utsträckning störd kroppsuppfattning. Däremot var sexuella 

övergrepp inte associerat med en mer störd kroppsuppfattning. Detta är oförenligt med 

Preti et al. (2006) slutsats där kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp ofta hade 

ett BMI inom gränserna för undervikt samt hade signifikant sämre kroppsuppfattning. Det 

är även motsägelsefullt till Carter et al. (2006) som menar att personer som har blivit 

utsatta för sexuella övergrepp har en högre risk att drabbas av psykiska sjukdomar och har 

en ökad risk och prevalens av låg självkänsla, tvångssyndrom och förvrängd 

kroppsuppfattning. Resultatskillnader skulle kunna bero på att studierna var gjorda i olika 

länder, Ungern och Italien. Olikheterna kan även orsakats av att Treuer et al. (2005) 

undersökte personer som hade diagnosen AN medan Preti et al. (2006) kommer fram till 

sitt resultat genom att intervjua personer som inte har diagnosen.  

 

Att en tredjedel av kvinnorna med AN hade blivit utsatta för sexuella övergrepp (Treuer et 

al., 2005) stämmer överens med både tidigare och senare forskning som kom fram till 

ungefär samma siffra (Connors och Morse, 1993; Carter, Bewell, Blackmore & Woodside, 

2006). 

 

Abbate-Daga et al. (2010) och Troisi et al. (2006) kom till slutsatsen att det finns vissa 

personlighetsdrag som förekommer hos personer med kroppsligt missnöje. Kroppsligt 

missnöje var starkt korrelerat med osäkerhet, tillitssvårigheter, bekräftelsebehov, 

separationsångest, obehag för närhet och relationer samt ångest. Råstam et al. (1995) samt 

Clinton och Norring (2002) menar att personlighetsdrag såsom ångest är delar av 

symptombilden för AN. 

 

Slutsats 

 

I föreliggande studie kan konstateras att kroppsuppfattningen vid AN är komplex och beror 

på olika faktorer. Kvinnor med AN överskattar sin kroppsstorlek, är missnöjda med sin 

kropp och önskar de kunde vara smalare. Kvinnorna är egentligen nöjda med sin 

kroppsstorlek om de kunde se kroppen som en utomstående kan. Kroppsuppfattningen kan 

variera under dagen och en förändring kan utlösas av måltider och känslomässiga 

händelser. Kvinnor som är missnöjda med kropp har ofta en personlighet som präglas av 

tillitssvårigheter, bekräftelsebehov, separationsångest, obehag för närhet och relationer 

samt ångest. En betydande del av kvinnor med AN uppfyller även de diagnostiska 

kriterierna för dysmorfofobi, vilket tyder på en samsjuklighet och möjlig 

feldiagnostisering. Kroppsuppfattningen och andelen vanföreställningarna skiljer sig 

mellan AN-R och AN-BP. Det finns ett signifikant samband mellan kroppsuppfattning hos 

mödrar, deras döttrar och familjesituationen.  
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Studien kom fram till att fysiska övergrepp har en större påverkan på kroppsuppfattning 

hos kvinnor med AN än vad sexuella övergrepp har.  

 

Fortsatta studier 

 

Eftersom kopplingen mellan dysmorfofobi och AN är kontroversiell vore det av intresse att 

fortsätta undersöka sambandet kring kroppsuppfattningen. Detta skulle kunna ha en stor 

inverkan på hur behandlingen för samsjuka patienter ska genomföras. Vidare forskning 

inom ämnet kan även vara att undersöka varför kroppsuppfattningen skiljer sig mellan 

kvinnor med AN-R och AN-BP. Forskningsläget kring kroppsuppfattningen hos kvinnor 

med AN är inte definitiv och det krävs mer forskning för att utreda faktorer och 

kännetecken för sjukdomen. Vidare forskning kan ha en klinisk betydelse för 

sjuksköterskans roll kring förebyggande arbete, upptäckt, stöd och behandling. 
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 BILAGA I 

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

                                                               
 



 

MATRIS BILAGA II 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltag

are 

(bortf

all) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Abbate-Daga, G., 

Gramaglia, C., 

Amianto, F., 

Marzola, E., & 

Fassino,S.  

 

2010 

 

Italien 

Attachment 

Insecurity, 

Personality, and 

Body Dissatisfaction 

in Eating Disorders. 

Att undersöka sambandet 

mellan personlighet, 

relationsstil och kroppsligt 

missnöje. 

 

 

En icke- kontrollerad studie 

där deltagarna fick utföra 

självskattningstest såsom: 

”Temperament and 

Character Inventory”, “Body 

Shape Questionnaire”, “Beck 

Depression Inventory”, 

And “Attachment Style 

Questionnaire” 

N=586 

(0) 

En osäkerhet i relationer fanns hos alla ätstörningsgrupper. Bekräftelse- 

behov och depressiva symptom såg som de mest framträdande 

orsakerna till kroppsligt missnöje. Det såg att olika personlighets- 

drag, såsom obehag för relationer, var vanligt förekommande inom 

ätstörningar. 

 

P 

I 

Benninghoven, D., 

Tetsch, N., 

Kunzendorf, S., & 

Jantschek, G.  

 

2007 

 

Tyskland 

  

Body image in 

patientes with eating 

disorders and their 

mothers, and the role 

of family 

functioning. 

Syftet med studien var att 

undersöka kroppsuppfattning 

hos personer med ätstörningar 

och deras mödrar samt 

förhållandet mellan 

kroppsuppfattningen och 

familjefunktionen. 

 

Studien genomfördes med 

hjälp av ett datorprogram där 

deltagarna fick anpassa 

bilderna enligt olika frågor. 

Deltagarna fick även utföra 

olika självskattningsformulär 

såsom: ” Family Assessment 

Measure” och ” The Beck 

Depression Inventory”. 

N=98 

(0) 

Familjefunktionen hade ett samband med mödrarnas och 

döttrarnas störning i kroppsuppfattning och kroppsligt 

missnöje.  

 

 

 

P 

I 

Benninghoven, D., 

Tetsch, N., & 

Jantschek, G.  

 

2008 

 

Tyskland 

Patientes with eating 

disorders and their 

siblings: An 

investigation of body 

image perceptions. 

Studiens syfte var att 

undersöka kroppsuppfattning 

hos personer med ätstörningar 

samt deras syskon. 

Forskarna har använt en 

kliniskt kontrollerad studie 

där 128 personer, AN-

patienter, bulimia-patienter, 

bröder och systrar samt 

kontroll personer har fått 

modifiera bilder i ett 

datorprogram för att skapa 

bilder som representerar ”hur 

jag ser ut nu” och ”hur jag 

vill se ut”. Deltagarna fick 

även fylla i ett 

självskattningsformulär om 

kroppsuppfattning. 

N 

=128 

(0) 

Resultatet visade att syskon till personer med ätstör- 

ningar inte signifikant skiljer sig från kontrollgruppen. 

Kroppsuppfattningen hos personerna med AN var mer 

negativ än hos syskonen. 

CCT 

I 



 

 
Cserjési, R., 

Vermeulen, N., 

Luminet, O., 

Marechal, C., Nef, 

F., Simon., Y., & 

Lénárd, L.  

 

2010 

 

Belgien 

Explicit vs. implicit 

body image 

evaluation in 

restrictive anorexia 

nervosa. 

Syftet med studien var att 

undersöka 

kroppsuppfattningen och 

uppfattningen av kroppsform 

hos patienter med AN- R. 

Studien undersökte om ett 

smalt ideal eller en negativ 

attityd mot övervikt kunde 

vara den bakomliggande 

orsaken till sjukdomen. 

Studien ville även undersöka 

förhållandet mellan 

uppskattning av kroppsfigur, 

humör och 

ätstörningssymptom. 

En kliniskt kontrollerad 

studie där 35 kvinnor med 

AN-R samt 35 friska kvinnor 

fick göra olika 

självskattningsformulär 

såsom ”eating disorder 

inventort”,” state-trait anxiety 

inventory” och ”Beck 

Depression inventory II”. De 

fick även utvärdera bilder på 

olika kroppar. 

N=70 

(0) 

AN patienterna uppfattade den överviktiga kroppen som negativ. 

En starkt negativ åsikt om övervikt verkar vara den drivande  

faktorn i AN-R snarare än en positiv uppfattning av det smala 

idealet. 

CCT 

I 

Espeset, E., 

Nordbø, R., 

Gulliksen, K., 

Skårderud, F., 

Geller, J., & Holte, 

A.  

2011 

 

Norge 

 

The Concept of Body 

Image Disturbance in 

Anorexia Nervosa: 

An Empirical Inquiry 

Utilizing Patientes’ 

Subjextive 

Experiences 

Att undersöka störd 

kroppsuppfattning 

 

 

Semi-strukturerade intervjuer 

i två steg med norska 

kvinnliga AN patienter i 

åldrarna 20-35. Datan 

transkriberades samt 

analyserades två gånger. 

N=32 

(0) 

Studien kom fram till att störd kroppsuppfattning  kunde ses som 

svårigheten att integrera den subjektiva uppfattningen och den  

objektiva uppfattningen av kroppen. Deltagarna beskrev sina  

kroppar olika och vissa kunde erkänna undervikt medan andra  

vägrade erkänna den objektiva verkligheten. Att se sig själv som 

tjock och samtidigt ha insikten av att vara underviktig beskrevs  

som att leva i två världar, en konflikt mellan det logiska tänkandet 

och intellektet. Andra upplevde sig själv som galna när de inte  

kunde se det andra såg. 

 

 

 

K 

I 

Espeset, E., 

Gulliksen, K., 

Nordbø, R., 

Skårderud, F., & 

Holte, A.   

 

2011 

 

Norge 

Fluctuations of body 

images in Anorexia 

Nervosa: Patients’ 

Perception of 

Contextual Triggers. 

Syftet med studien var att 

undersöka i vilka dagliga 

sammanhang som personer 

med AN upplever förändring i 

kroppsuppfattningen. 

Studien gjordes med semi-

strukturerade intervjuer i två 

steg med 32 kvinnor i 

åldrarna 20-35. Frågorna till 

den andra intervjun 

formulerades efter resultaten 

från den första. Datan 

transkriberades och 

analyserades.  

N= 32 

(0) 

Resultatet menar att kroppsuppfattningem kan förändras i olika  

situationer och sammanhang. Fyra utlösande faktorer framkom; att 

äta mat, kroppsmedvetenhet, känslor och social påverkan. 

Patienterna själva trodde att förändringarna kunde kopplas till 

den egna osäkerheten kring kroppen. 

K 

I 



 

 
Grant, J. E., Kim, 

S. W., & Eckert, E. 

D.  

  

2002 

 

USA 

Body dysmorphic 

disorder in patients 

with anorexia 

nervosa: Prevalence, 

clinical features and 

delusionality of body 

image. 

Studien syftade till att 

undersöka om dysmorfofobi är 

underdiagnostiserat hos 

patienter med AN samt om en 

möjlig samsjuklighet i så fall 

leder till en sämre funktion. 

 

 

Studien är en icke 

kontrollerad studie samt en 

semi-strukturerad 

intervjustudie. Deltagarna 

fick utföra ”Body dysmorphic 

disorder questionnaire”. 

N=41 

(0) 

Två femtedelar av alla degtalare diagnostiserades med dysmorfo- 

fobi orelaterat till sin fixering vid vikten. Dessa personer visade sig ha en 

högre frekvens av vanföreställningar och en sämre funktion än personerna 

med endast AN. 

 

 

P och K 

I 

Hrabosky, J. I., 

Cash, T. F., Veale, 

D., Neziroglu, F., 

Soll, E. A., Garner, 

D. M., Strachan-

Kinser, M., Bakke, 

B., Clauss, L. J., & 

Phillips, K. A.  

 

2009 

 

USA och England 

Multidimensional 

body image 

comparisons among 

patients with eating 

disorders, body 

dysmorphic disorder, 

and clinical controls: 

A multisite study 

Syftet med studien var att 

undersöka komplexiteten kring 

kroppsuppfattningen hos 

personer med AN, bulimia 

nervosa och dysmorfofobi 

jämfört med friska 

kontrollgrupper. 

 

 

En kliniskt kontrollerad 

studie där deltagarna fick 

fylla i olika 

självskattningsformulär 

såsom: “ Multidimensional 

Body-Self Relations 

Questionnaire-Appearance 

Scales”, ” Situational 

Inventory of Body-Image 

Dysphoria-Short Form”, 

“Appearance Schemas 

Inventory-Revised”, “Body 

Image Coping Strategies 

Inventory”,” Body Image 

Disturbance Questionnaire” 

och “Body Image Quality-of-

Life Inventory”. 

N=187 

(0) 

Resultatet visade att personer med AN, bulimia nervosa och dys- 

morfofobi hade en störd kroppsuppfattning. Personerna 

med dysmorfofobi hade en mer förvrängd kroppsuppfattning 

samt sämre livskvalitet pga. detta. Kognitiva, beteendemässiga  

och känslomässiga samband kunde ses hos patientgruppernas 

 kroppsuppfattning. 

CCT 

I 

Izydorczyk, B.  

 

2010 

 

Polen 

Body image among 

young females with 

anorexia nervosa and 

the structure of body 

image among their 

mothers 

Syftet med studien var att 

jämföra kroppsuppfattning hos 

unga kvinnor med AN och 

deras mödrar. 

 

En kliniskt kontrollerad 

studie där deltagarna fick 

utföra ” The Silhouette Test”.  

N=60 

(0) 

I studien kunde signifikanta samband ses mellan mödrarnas kroppsupp- 

fattning och kroppsuppfattningen hos döttrarna. Både mödrar och döttrar  

önskade sig en ideal kropp enligt bilderna. Mödrarna önskade sig en  

kroppsform som var smalare än vad de hade och vad som var norrmalt för 

den åldersrelaterade normen. 

 

P 

II 



 

 
Keizer, A., Smeets, 

M., Dijkerman, 

H.A., van den 

Hout, M., Klugkist, 

I., van Elburg, A., 

& Postma, A.  

 

2011 

 

Tyskland 

 

 

 

 

 

Tactile body image 

disturbance in 

anorexia nervosa  

 

Studiens syfte var att 

undersöka om det fanns någon 

skillnad i taktil perception 

mellan AN patienter och friska 

människor samt hur detta 

kunde relateras till 

kroppsuppfattning och 

kroppsmissnöje. 

 

 

En kliniskt kontrollerad 

studie där 45 vuxna kvinnor 

fick göra “the body shape 

questionnare”, “the tactile 

estimation  task” och “the 

distance comparison task”. 

n=45 

(0) 

AN patienterna överskattade avståndet mellan två 

beröringsstimuli i högre grad än kontrollgruppen, 

vilket kan reflektera en störning i både visuell och 

taktil kroppsuppfattning. Ju mindre nöjd personen  

var med sin kropp ju mer felaktig var avståndsbe- 

dömningen och den visuella bilden av kroppen. 

CCT 

I 

Konstantakopoulos

, G., 

Varsou, E., Dikeos, 

D., Ioannidi, N., 

Gonidakis, F., 

Papadimitriou, G., 

& Oulis, P.  

 

2012 

 

Grekland 

Delusionality of body 

image beliefs in 

eating disorders. 

Syftet med studien var att 

undersöka hur stor del som var 

vanföreställningar  i den störda 

kroppsuppfattningen hos 

personer med AN eller bulimia 

nervosa. Studien undersökte 

även förhållandet mellan 

vanföreställningarna och andra 

kliniska symptom vid 

ätstörningar. 

Studien var en kliniskt 

kontrollerad studie där 72 

personer, 39 med AN och 33 

med bulimia nervosa, fick 

genomföra ” Brown 

Assessment of Beliefs Scale” 

samt olika 

självskattningsinstrument 

såsom ” The Eating 

AttitudeTest” och ”The 

Eating Disorder Inventory”. 

N=72 

(0) 

I studien framkom att cirka 29 procent av AN deltagarna 

hade en kroppsuppfattning med drag av vanföreställningar. 

En stor del av dessa hade AN-R samt en tidig debut 

av både sjukdomen och missnöjet med kroppen. 

 

 

P 

I 

Preti, A., Incani, 

E., Camboni, M. 

V., Petretto, D. R., 

& Masala, C. 

 

2006 

 

Italien 

Sexual abuse and 

eating disorder 

symptoms: the 

mediator role of 

bodily dissatisfaction 

Syftet var att undersöka vilken 

effekt sexuella övergrepp har 

på missnöjet med den egna 

kroppen och 

ätstörningssymptomen. 

 

Metoden var en icke-

kontrollerad studie där 

deltagarna fick utföra bland 

annat: ”Eating Attitudes 

Test”,” the Bulimic 

Investigatory Test of 

Edinburgh”,” the Body 

Attitudes Test (BAT)”, and 

“the revised Hopkins 

Symptom Checklist (SCL-90-

R)” 

N=126 

(0) 

Deltagarna som rapporterade sexuella övergrepp fick sämre resultat på de 

flesta mätinstrument för kroppsuppfattning jämfört med dem som inte 

blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

 

P 

I 



 

 
Ruffolo, J. S., 

Phillips, K. A., 

Menard, W., Fay, 

C., & Weisberg, R. 

B.  

 

2006 

 

USA 

 

 

Comorbidity of body 

dysmorphic disorder 

and eating disorders: 

severity of 

psychopathology and 

body image 

disturbance 

Studien syftade till att 

undersöka om det fanns en 

samsjuklighet med 

ätstörningar hos personer med 

dysmorfofobi. 

Studien var en icke- 

kontrollerad studie där 200 

personer med diagnostiserad 

dysmorfofobi fick utföra 

olika 

självskattningsinstrument 

angående kroppsuppfattning, 

vanföreställningar etc. 

Exempelvis:” The Brown 

Assessment of Beliefs Scale”, 

” The Global Assessment of 

Functioning Scale” och The 

Structured Clinical Interview 

for DSM-IV Nonpatient 

Version (SCIDI/NP”. 

N=200 

(0) 

Studien kom fram till att 9,0 procent av deltagarna hade en sam- 

sjuklighet med AN. Totalt 32,5 procent hade en samsjuklighet 

med olika ätstörningar. Dessa hade en signifikant större störning 

av kroppsuppfattningen samt  en  mer  negativ bild av den egna kroppen. 

Det fanns ingen signifikant skillnad i prevalens av vanföreställningar 

eller självmordsrisk. 

P 

I 

Schneider, N., 

Frieler, K., 

Pfeiffer, E., 

Lehmkuhl, U., & 

Salbach, A.  

 

2009 

 

Tyskland 

Comparison of Body 

Size Estimation in 

Adolescents with 

Different Types of 

Eating Disorders 

 

Syftet var att undersöka 

skillnader i kroppsuppfattning 

hos ungdomar med olika 

ätstörningar 

En kliniskt kontrollerad 

studie där 483 personer med 

ätstörningar och friska 

personer fick utföra 

självskattningsformulären  

”eating disorder inventory-2” 

och ”test for body image 

distortion in children and 

adolescents” 

N= 

483 

(0) 

 

 

Studien kom fram till att patienter med ätstörningar  

överskattar sin kropp med ca 30 procent. De kroppsdelar 

där mest skillnad kunde ses var lår och midja. Inga 

signifikanta skillnader kunde ses mellan bulimia 

nervosa och AN. 
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Tove’el, M. J., 

Benson, P. J., 

Emeryl, J .L., 

Mason, S. M., & 

Cohen-Tove’el, E. 

M.  

 

2003 

 

England 

Measurement of 

body size and shape 

perception in eating-

disordered and 

control observers 

using body-shape 

software 

Syftet med studien var att mäta 

kroppsuppfattning i form av 

kroppsstorlek och kroppsform 

hos personer med ätstörningar 

med hjälp av datorprogram. 

En kliniskt kontrollerad 

studie där deltagarna i ett 

datorprogram fick anpassa 

bilder enligt ”hur de såg ut 

nu” och ”hur de vill se ut”. 

N=197 

(0) 

Resultatet visade att alla tre inkluderade grupper; AN, 

bulimia nervosa och friska kontrollgruppen tenderar 

att överskatta sin kroppsstorlek. Kontrollgruppen  

och bulimia nervosa gruppen ansåg att en ”perfekt” 

kropp ska ha ett BMI på 20 medan AN gruppen  

föredrog ett BMI på 15, dvs. en underviktig kropp. 
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Treuer, T., 

Koperdák,, M., 

Rózsa, S., & 

Füredi, J.  

 

2005 

 

Ungern 

The Impact of 

Physical and Sexual 

Abuse on Body 

Image in Eating 

Disorders 

Syftet var att undersöka 

prevalensen av fysisk 

misshandel hos personer med 

ätstörningar och om störningen 

av kroppsuppfattning var värre 

hos dessa personer. 

 

Kvalitativa intervjuer och en 

icke- kontrollerad studie har 

används som metod. 

Deltagarna har fått utföra 

”The Body Attitude Test”. 

N=63 

(0) 

Resultatet visade signifikant större störningar i kroppsuppfattningen 

 hos dem som blivit fysiskt misshandlade. 29 procent av 

deltagarna i studien hade blivit utsatta för sexuella övergrepp  

medan 57 procent hade blivit fysiskt misshandlade. Sexuella övergrepp 

ledde inte till en mer störd kroppsuppfattning vid ätstörningar. 

 

P och K 

I    

Troisi, A., Di 

Lorenzo, G., 

Alcini, S., Croce-

Nanni, R., Di 

Pasquale, C., & 

Siracusano, A.  

 

2006 

 

Italien 

Body Dissatisfaction 

in Women With 

Eating Disorders: 

Relationship to Early 

Separation Anxiety 

and Insecure 

Attachment. 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan tidig 

separationsångest, tillit och 

kroppsligt missnöje. 

 

En icke-kontrollerad studie 

där kroppsligt missnöje, tidig 

separationsångest och tillit 

mättas via : ”the Body Shape 

Questionnaire (BSQ)”,  

“the Separation Anxiety 

Symptom Inventory (SASI)”,  

och 

“the Attachment Style 

Questionnaire (ASQ)”. 

N=96 

(0) 

Tidig separationsångest och svårigheter med tillit sågs som signifikanta  

orsaker till högt kroppsligt missnöje. 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


