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PATIENTPERSPEKTIV PÅ ORSAKER TILL ÄTSTÖRNINGAR 
 

Jakobs Anna Danielsson 
 
 

 
Den här studien undersöker patientperspektiv på orsaker till ät-
störningar och eventuell förändring över tid. Undersöknings-
gruppen består av 56 ätstörningspatienter från MHE-kliniken i 
Mora som svarat på öppen skriftlig fråga, ”Har du någon idé om 
varför du fick matproblem?”, i ett formulär vid behandlingsstart 
och efter 5 år.  Svaren kategoriserades av oberoende bedömare 
enligt Huvudkategorier; Själv, Familj, Stressfaktorer utanför 
familj, Övrigt och Ospecificerat. Resultaten visar att det fanns få 
skillnader mellan huvudkategorier i förhållande till diagnos och 
över tid men signifikanta skillnader inom huvudkategorier. 
Störst förändring ägde rum inom kategorin Själv där betoning av 
kroppsmissnöje vid behandlingsstart minskade efter 5 år och 
faktorer som rörde perfektionism, lågt självförtroende och ut-
vecklingskris ökade. Utifrån resultaten diskuteras vikten av att 
behandling ger möjlighet till reflektion samt ett resonemang 
kring vad kroppsmissnöjet avspeglar vid behandlingsstart.  

 
Introduktion 

 
Trots att mycket studier gjorts kring bakgrundsorsaker till ätstörningar så är det svårt att 
få en kliniskt greppbar översyn med hänsyn taget till både biologi och psykologi. 
Clinton (2010) diskuterade behovet av integration av teori, forskning och praktik. I en 
forskningssammanställning kring ätstörningars etiologi (Striegel-Moore & Cachelin 
2001) konstaterades att studier om biologiska och sociokulturella riskfaktorer länge löpt 
längs parallella spår utan att kombineras.  
 
Etiologi 
Epidemiologiska studier är oftast svåra att göra utifrån att för lite hänsyn tagits till etni-
citet i olika studier samt utifrån kritik kring nuvarande diagnossystem DSM-IV (Ameri-
can Psychiatric Association, 1994) enligt Striegel-Moore och Bulik (2007). Den aktuel-
la diagnostiseringens (för utförligare ätstörningsdiagnostik se referens DSM-IV) svårig-
het med att medicinska symptom, som t.ex. menstruationsbortfall, överbetonas och att 
ätstörningspsykopatologi utan menstruationsbortfall eller markant viktnedgång, under-
betonas diskuteras även i Clinton, Button, Norring och Palmer (2004). Där fördelades 
patienter i tre kluster där den största gruppen utgjordes av de med stört ätmönster utan 
koppling kring menstruationsförändringar, följt av de med restriktivt ätande och fysio-
logiska symptom av svält som t.ex. menstruationsbortfall och sist i en överätande grupp. 
På så vis tydliggjordes gemensamma ätstörningssymptom tydligare för en stor grupp 
patienter som med nuvarande system blir diagnostiserade med Ätstörning UNS (Utan 
Närmare Specifikation). I studie av Clinton et al. (2004) diskuterades svårigheter med 
sammankoppling av många olika typer av ätstörningsproblem i Ätstörning UNS med 
undertyper styrt av stark betoning av fysiologiska symptom. 
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I Clinton, Engström och Norring (2002) sammanställdes aktuell forskning till en modell 
kring ätstörningars uppkomst som visade samverkan av multifaktoriella faktorer som; a) 
tidiga predisponerande faktorer, som familj och uppväxt, b) biogenetiska faktorer som 
utvecklingsperioder och ärftlighet samt c) sociokulturella faktorer som ideal i samhället. 
De diskuterade hur predisponerande faktorer i samband med utlösande faktorer kan leda 
till viktfobi och kontrollförsök som därefter övergår i olika mönster av ätstörningsbete-
ende.  
 
Riskfaktorer 
Riskfaktorer för ätstörningar uppdelades i Clinton et al. (2002) i tre grupper bestående 
av 1) Biologiska faktorer med genetik, fysiologi och endokrinologi och påverkan av 
bantning. 2) Sociokulturella riskfaktorer med epidemiologiskt perspektiv på ökning av 
ätstörningar kopplade till slankhetsideal i samhället, media, och könsspecifika riskfakto-
rer samt transkulturella. 3) Psykologiska riskfaktorer som sammanställdes handlade om 
erfarenhet av trauma, familjemönster, kognitionsfaktorer och psykologisk utveckling. 
 
I studier av specifika identifierade riskfaktorer för att utveckla ätstörningar till skillnad 
från andra psykiatriska diagnoser (Fairburn, Cooper, Doll, & Welch 1999) framkom 
framförallt premorbida drag av perfektionism och negativ självvärderande som gemen-
samma riskfaktorer för Anorexia nervosa och Bulimia nervosa. 
  
Patientperspektiv 
Då patienters egna perspektiv på bakgrundsfaktorer och utlösande faktorer studerats har 
även där multifaktoriella förklaringar framkommit. I Nilsson, Abrahamsson, Torbiorns-
son och Hägglöfs (2007) studie om anorektiska flickors syn på orsaker till insjuknande i 
Anorexia nervosa har deltagare intervjuats 8 och 16 år efter sjukdomsstart. Deltagarna i 
studien angav Själv-, Familje- och Sociokulturella stressorer utanför familj som orsaker 
till ätstörning. Författarna angav att Självkategorin rörde faktorer kopplade till personen 
som perfektionism, utveckling, kroppsmissnöje och självkänsla. I deras resultat domine-
rade Självkategorin med framförallt svar angående höga krav/perfektionism. I studien 
framkom även att det med tiden gavs fler anledningar som tillhörde Familjekategorin i 
jämförelse med första tillfället. 

Button och Warren (2001) genomförde en studie med semistrukturerade intervjuer av 
patienter med Anorexia nervosa 7,5 år efter insjuknande för att fånga deras perspektiv 
på sjukdomen. Gemensamma drag som framkom i intervjuerna var att sjukdomen upp-
stått ur en upplevelse av förlorad kontroll över ett eller flera områden i livet. Ofta kret-
sade känsla av förlorad kontroll kring självbild och relation till andra. 

I en studie av självbild hos patienter med Anorexia nervosa 7,5 år efter behandlingsstart 
(Button & Warren 2002) framkom att låg självkänsla fortsatt kvarstod. Självbild och 
självkänsla undersöktes genom användande av semistrukturerad intervju, samt 
SELFGRID ett av Button framtaget instrument för att fånga personens subjektiva be-
dömning av vilka positiva respektive negativa psykologiska konstruktioner personen 
bedömer sig ha i jämförelse med personens självideal. Resultat från studien pekade på 
vikten av att behandla självbild terapeutiskt under ätstörningsbehandling.  

I studier av patienters perspektiv på tillfrisknande kontra återfall (Federici & Kaplan 
2008) i Anorexia nervosa framkom avseende återfall att patienter inte känt att de i be-
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handling fått arbeta med grundproblematik som enligt dem lett till sjukdomen som t.ex. 
självkänsla.  Deltagarna i studien rapporterade om rädsla för att hantera känslor och re-
lationer efter att viktuppgång kommit igång som betydande för återfall. Reflektionsför-
måga över inre motivation, medvetenhet att svårigheter kan variera under tillfrisknan-
dets gång, stöd i patientgrupp där andras tillfrisknande motiverade, utvecklande av posi-
tiva relationer samt medvetenhet och möjlighet att hantera negativa känslor var några 
avgörande faktorer för tillfrisknande. 

Hsu, Crisp, & Callender (1992) har undersökt anorektiska patienters perspektiv på till-
frisknande bestående av 6 fallstudier. I materialet presenterades också försökspersoner-
nas egen syn på insjuknande med rapporter om bakgrundsfaktorer och utlösande fakto-
rer. Fall 1 angav svårighet i familjedynamik, svårighet i kontakt med jämnåriga och 
bantningsdieter som orsaker. Fall 2 uppgav upplevelse av att vara olycklig, press i sko-
la, en känsla av att vara oälskad och svårigheter i familj. Fall 3 berättade om svårighet i 
familj och en hund som dog som utlösande faktorer. Fall 4 beskrev svårigheter i relation 
till moder och en känsla av att inte tillåtas växa upp. Fall 5 rapporterade om brister i 
självförtroende samt konflikt med föräldrar. Fall 6 angav en upplevelse av att vara 
olycklig och svårigheter i relationer till föräldrar. 
 
I studier av anorektiska patienters syn på anledningar till insjuknande samt viktiga fak-
torer för tillfrisknande (Tozzi, Sullivan, Fear, McKenzie, & Bulik, C. M. 2003) i genom-
snitt 12 år efter insjuknande visade att dysfunktionella familjer, viktminskning och 
bantning, svåra livshändelser och upplevd press var vanliga svar angående anledningar. 
Den kategori som flest angav i studien var familjerelaterade faktorer. För avgörande 
faktorer för tillfrisknande angavs faktorer som stödjande relationer utanför terapi, 
genomgången familjeterapi och egen mognad. 
 
I flertal studier av patientperspektiv angående vad som hjälper i behandling av ätstör-
ningar (Button & Warren, 2001; Hsu et al., 1992; Nilsson & Hägglöf, 2006) framkom 
vikten av att få arbeta med relaterande och självbild psykoterapeutiskt för att blir frisk 
från ätstörningar.  

För att förstå kombination av multifaktoriella riskfaktorer och utöka kunskapen om ät-
störningars etiologi kan patienters eget perspektiv på insjuknande och sjukdomsförlopp 
studeras. Det ger möjlighet att kombinera studier av biologiska och psykologiska, so-
ciokulturella riskfaktorer enligt patientperspektiv. Det ger även en möjlighet att kartläg-
ga gemensamma drag i synen på bidragande faktorer mellan olika ätstörningskategorier 
inom diagnostiken. 

I Nilsson och Hägglöfs studie (2007) fick Självkategorin störst betydelse och framförallt 
betydelsen av perfektionism. Studien på MHE-klinikens patienter ger möjlighet att mer 
i detalj studera självfaktorer och utveckling över tid och i viss mån även jämföra ten-
denser mellan diagnosgrupper. Studien om anorektikers syn på anledningar till insjuk-
nande av Nilsson et al. (2007) byggde på intervjuer med patienter med Anorexia nerv-
osa 8 och 16 år efter insjuknande som behandlats på BUP-mottagningar i Norrlandsre-
gionen. Uppdelningen av svar inom Själv, Familj och Sociokulturella stressorer utanför 
familj med underkategorier fångade många av de multifaktoriella faktorer som tidigare 
studier belagt. Utifrån detta väcktes intresset över att jämföra MHE-klinikens enkätsvar 
enligt samma kodning. I den här studien är idén att undersöka hur MHE-klinikens pati-



 4 

entgrupp, innefattande flera ätstörningsdiagnoser och inte enbart anorektiker, fördelar 
sig på kategorier som framkom i den studien (Nilsson et al. 2007). Underlaget ifrån 
MHE-kliniken består av insamlade enkätsvar från 1997-2005 baserade på öppen skrift-
lig enkätfråga till skillnad på studien av Nilsson et al. (2007) som byggde på individuel-
la djupintervjuer.  

På MHE-kliniken i Mora finns ett insamlat enkätmaterial (AB-formulär) med en öppen 
skriftlig fråga som fångar patienternas syn på orsaker till insjuknande. Till skillnad från 
tidigare refererade studier finns en beskrivning av hur patienterna såg på utlösande fak-
torer redan från behandlingsstart på institutionen som kan jämföras med senare svar. 
Urvalet spänner över flertal diagnosgrupper vilket ger möjlighet att se på både likheter 
och skillnader mellan grupperna. Testtillfällen från behandlingsstart till fjärde testtillfäl-
let spänner över fem år. På så vis är det mer troligt att fånga förändring i syn på orsaker 
bundet till tillfrisknande, behandling i sig. I studier där längre tid gått från behandlings-
tillfälle till uppföljning (Nilsson et al. 2007; Tozzi et al. 2003) finns en risk att andra 
påverkans faktorer som mognad till följd av ökad ålder får en större inverkan. 
 
MHE-kliniken 
MHE-kliniken är ett privat behandlingshem för i huvudsak ätstörningar beläget i Mora 
med upptagnings område ifrån hela Sverige. Namnet på MHE-kliniken kommer från att 
behandlingsupplägget bygger på lösningsfokuserade tankegångar enligt Dr Milton H. 
Erickson (O`Hanlon 1999). Behandlingsmodellen består i första hand av psykoterapi, 
där MHE-kliniken använder ett flertal metoder som strategisk psykoterapi, hypnostera-
pi, kognitiv terapi, KBT, psykodynamisk korttidsterapi och kroppsterapi. Ett psykope-
dagogiskt inslag kring hur patienten får kontrollen över sitt problem, t.ex. hur mat och 
kropp fungerar, är en bärande del av behandlingen. MHE-kliniken har ett upplägg med 
"intervallinläggning". Patienter med ätstörningar läggs in i 5 vårddygn/månad varvat 
med 3 veckor på hemmaplan under 6 månaders tid motsvarande totalt 30 vårddygn. Om 
utveckling skett mot ett tillfrisknande ansöks vanligen om 15-20 uppföljande vårddygn 
under det påföljande året för att vidmakthålla tillfrisknande. Således är behandlingstiden 
bestående av 45-50 vårddygn under 18 månaders tid. De patienter som är inneliggande 
har sin egen psykoterapeut eller psykolog som de träffar enskilt varje behandlingsdygn. 
Alla får psykopedagogiskt stöd för att hantera sin ätstörning samt erbjuds kroppsterapi. 
Personalens varierande grundutbildning i psykoterapeutiska metoder tar sig uttryck i 
skillnad i psykoterapeutisk stil men grundinnehållet för att hantera ätstörningen är 
gemensamt för alla. 
 
Syfte 
Syftet är att kartlägga MHE-klinikens patienters egna funderingar kring orsaker till 
sjukdomsutveckling samt att undersöka eventuella förändringar från behandlingsstart 
och vid mättillfälle efter 5 år i hur patienterna resonerar om orsaker. Undersökningen 
baserar sig på den öppna skriftliga frågan ”Har du någon idé om varför du fick matpro-
blem?” som ges i enkätmaterial vid behandlingsstart samt i senare testningar ”Har du 
Nu någon idé om varför du fick matproblem? I så fall vad?”. Kartläggningen sker ge-
nom att se hur MHE-klinikens patienters svar om orsaker utfaller enligt de svarskatego-
rier som presenterades av Nilsson et al. (2007) samt om en förändring av svarskategori-
er sker vid uppföljning 5 år efter behandlingsstart. 

 



 5 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
De 56 deltagarna i undersökningen har valts ut ur MHE-klinikens sammanställning över 
AB-formulären med patienter som startat grundbehandling från åren 1997-2005. Data-
basen innehöll i juni 2010 en grupp av 906 patienter med insamlade enkätsvar AB-
formulär 1 till AB-formulär 4. Det finns ett bortfall från dem som fyllt i AB-formulär 1 
till AB-formulär 4 av 281 patienter. Varje patient på MHE-kliniken har sin egen be-
handlare/samtalskontakt. Patienterna är fördelade över 9 olika behandlare på MHE-
kliniken, varav författaren var en, alla med som lägst steg 1 kompetens.  Bland de pati-
enter som finns i databasen har urvalet gjorts i den grupp som fyllt i alla 4 enkäterna. En 
slumpmässig fördelning har erhållits genom inkluderande av personer med födelseda-
tum 1, 5, 10, 15, 20 och 25 varje månad. Då rimlig storlek på undersökningsgrupp för 
studien uppnåtts enligt ovanstående kriterier ledde det till totalt 56 personer. Undersök-
ningsdeltagarnas fördelning över diagnoskriterier enligt DSM-IV (American Psychiatric 
Association, 1994) vid behandlingsstart på MHE-kliniken är 24 individer med diagnos 
Anorexia nervosa (AN) (42 %) med genomsnittsålder 20,6 år (medianålder 18 år) vid 
första behandlingstillfället, 16 stycken med diagnos Bulimia nervosa (BN)(29 %) med 
genomsnittsålder på 25,1 år (medianålder 24 år) och 16 med Ätstörning Utan Närmare 
Specifikation (UNS) diagnos (29 %) med genomsnittsålder 22,3 år (medianålder 23år). 
Hetsätningsstörning är en ovanlig diagnos enbart 2 % av MHE-klinikens hela patientre-
gister under den aktuella tiden och ingen av de slumpmässigt utvalda hade diagnosen. 
Undersökningsgruppens fördelningen över diagnos kan jämföras med MHE-klinikens 
patientregister. Diagnosfördelning vid behandlingsstart över alla individer i patientre-
gistret från 1993-2010 innehåller 45 % anorektiker, 33 % bulimiker och 21 % ätstörning 
UNS och 1,7 % hetsätningsstörning. Av undersökningsdeltagarna var 1 man och de 
andra 55 kvinnor. Det stämmer överens med den låga andelen män i ätstörningsbehand-
ling på MHE-kliniken. 
 
Alla patienter på MHE-kliniken informerades vid ifyllandet av första enkäten (AB-
formulär 1) om tidpunkter för fortsatta uppföljningsenkäter. Det första och andra formu-
läret fylls i under grundbehandlingens första respektive sista vecka då patienten är på 
MHE-kliniken. AB-formulär 3 och 4 sändes via post med följebrev 3 respektive 5 år 
efter behandling. Information gavs om syftet att diagnostisera, få bakgrundsinformation 
och planera behandling. Syftet att vid uppföljning återigen kunna diagnostisera samt 
utvärdera behandlingsinslag gicks igenom. Patienterna informerades om att informatio-
nen används för att utvärdera verksamheten samt möjliggöra studier av ätstörningar. Det 
klargörs att data sparas i en databas som enbart berättigad personal på MHE-kliniken 
har tillgång till och att data behandlas så att anonymitet och sekretess säkerställs. Pati-
enterna välkomnades att vända sig till personal på MHE-kliniken med eventuella frågor 
som kunde uppstå i samband med ifyllandet av AB-formuläret vid alla testtillfällen.  
 
Material 
Anorexi Bulimi-formuläret (fortsättningsvis kallat AB-formulär) är en enkät i självifyll-
nadsform för diagnostisering, bedömning av tidigare hjälp och önskningar om behand-
lingsupplägg som alla ätstörningspatienter får vid behandlingsstart. Uppföljningsenkäter 
AB-formulär 2-4 har även till syfte att utvärdera behandlingsinslag. Den utarbetades i 
samband med MHE-klinikens uppstart under åren 1992-1993. Trots namnet Ano-
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rexi/Bulimiformulär så omfattar det även patienter med Ätstörningar UNS och Hetsät-
ningsstörning.  AB-formuläret innehåller den öppna frågan ”Har du någon idé om varför 
du fick matproblem” som ges vid behandlingens start. Vid uppföljande enkätinsamling-
ar vid behandlingsslut efter 6 mån samt efter 3 och 5 år är frågan formulerad ”Har du 
Nu någon idé om varför du fick matproblem? I så fall vad?”. 
 
Procedur 
Svaren på frågan ”Har du någon idé om varför du fick matproblem” på AB-formulär 1 
och vid uppföljande enkäter AB-formulär 2-4 med tillägg ”Har du Nu någon idé om 
varför du fick matproblem? I så fall vad?” har sammanställts till ett dokument med to-
talt 224 citat, 56 personer med 4 citat var, ett från varje enkät. Svaren har fördelats så att 
ordningsföljden på AB-formulären och individerna inte kunnat identifieras av de obero-
ende bedömarna.  
 
Baserat på de kodkategorier som Nilssons et al (2007) sammanställt har ett modifierat 
kodschema gjorts med tillägg för att passa ett enkätmaterial. Under varje huvudkategori; 
”Själv”, ”Familj” och ”Sociokulturella stressfaktorer utanför familj”, har underkategorin 
”Övrigt” lagts till för att kunna koda svar som bedöms höra till men ej tillräckligt tydligt 
passat in under de existerande underkategorierna (se tabell 1).  En huvudkategori ”Öv-
rigt” har lagts till för kodning av svar som ej passade in under de andra huvudkategori-
erna samt en huvudkategori ”Ospecificerat” för svar där citaten består av endast ”Ja”, 
”Nej” eller ”Vet ej” eller inget blivit ifyllt på just den frågan. Underkategorierna repre-
senterades av exempel översatta fritt efter kodschema från Nilsson et al. (2007). 
 
Därefter bedömdes de 224 citaten enligt det modifierade kodschemat av två oberoende 
bedömare. Båda bedömarna hade motsvarande steg 1 kompetens inom psykoterapi och 
minst 10 års arbetslivserfarenhet inom psykiatrin och var i färd med att avsluta steg 2 
utbildning. De instruktioner som de oberoende bedömarna fick bestod av en kort intro-
duktion med beskrivning av MHE-klinikens AB-formulär och den specifikt undersökta 
enkätfrågan i sig. De uppmanades att kategorisera varje citat. De fick veta att varje citat 
kunde kategoriseras på ett eller flera sätt. De uppmanades att bedöma varje påstående de 
fann gav ny information då citaten varierar i längden och antal anledningar försöksper-
sonerna angav. Instruktion gavs om att välja den kategori de tyckte passade bäst. In-
struktionen var att en del svar får en kod och en del ett flertal. Svaren noterades för hand 
efter varje citat på dokumentet och skickades därefter till författaren. Vid sammanstäl-
lande av kodningen konstaterades att hälften av enkätsvaren kodades exakt lika av de 
oberoende bedömarna. En fjärdedel av enkätsvaren varierade inom huvudkategori t.ex. 
hade en bedömare satt S4 och den andra SÖ. Ytterliggare en fjärdedel hade variationer 
mellan huvudkategorier. En koncensusdiskussion av avvikande svar genomfördes med 
de oberoende bedömarna per telefon som resulterade i full koncensus på alla enkätsvar. 
 
Dataanalys 
Statistiska beräkningar av förändringar i distributionen av svarskategorier mellan be-
handlingsstart och efter 5 år har gjorts genom beräkning av Chi2. Resultaten betraktades 
som signifikant vid värden p < 0.05. På grund av låga svarsfrekvenser för de för studien 
tillagda kategorierna Övrigt och Ospecificerade har de sammanslagits vid beräkningar. 
Chi 2 betraktades som satisfierand emetod då förväntad frekvens av kategorier med fär-
re än 5 svar inte bedömdes överstiga 20 % av totala antalet observationer. 
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Tabell 1. Omarbetat kodschema om bidragande orsaker efter Nilsson et al. (2007). 
 

Huvudkategori Själv 
 
S1: Egna krav/ högpresterande, 
Perfektionism, Tvångsmässiga drag 
Exempel: 
”ambitiös och höga krav” 
”kraven var för höga och svåra att uppnå” 
”ett behov av att kontrollera och vara perfekt” 
 
S2: Utvecklingskris/fysiska eller mentala symptom 
Exempel: 
”svårt med förändringar i kropp och utseende” 
”jag slutade äta för jag ville dö” 
”jag har alltid känt mig annorlunda, tidigt utvecklad” 
”genetiskt”, ”något i hjärnan” 
 
S3: Bantning/Starkt missnöje med kroppen/Övervikt 
Exempel: 
”började räkna kalorier på hemkunskapen” 
”jag gillade inte min kropp” 
”jag var för tjock och bestämde mig för att gå ner” 
 
S4: Lågt självförtroende, negativ självkänsla 
Exempel: 
”dåligt självförtroende” 
”låg självkänsla- osäker på mig själv” 
 
SÖ: Själv övrigt; svar som bedöms tillhöra 
Självkategorin men som inte tillräckligt tydligt passar 
in under annan underkategori. 
 
Huvudkategori Familj  
 
F1: Svårigheter i familjeinteraktion/ kommunikation/ 
omsorgsbrist eller överbeskyddande 
Exempel: 
”föräldrarna pratade inte öppet med mig eller varandra, 
ingen visade känslor, det var svårt när jag var tonåring” 
”mina föräldrar hade inte tid med mig och såg inte att 
jag mådde dåligt” 
 
F2: Svår familjehändelse som t ex familjemedlems 
bortgång, sjukdom, handikapp eller sexuella övergrepp 
Exempel: 
”besviken på mammas alkoholproblem” 
”fick en handikappad bror” 
”en väldigt svår och traumatisk barndom, relationer 
med övergrepp” 
”föräldrarna pratade om skilsmässa” 
 
F3: Höga krav från familjemedlemmar på prestationer 
eller utseende  
Exempel: 
”höga krav och förväntningar från min pappa” 
”from 8-årsåldern hade jag mycket ansvar för syskon” 
”min mamma bantade ofta” 

”min farmor sa ”vilken tjock tjej” när jag hade fått  
muskler av träning”  
 
FÖ: Familj övrigt; svar som bedöms tillhöra 
Familjekategorin men som inte tillräckligt tydligt 
passar in under annan underkategori. 
 
Huvudkategori Sociokulturella stressfaktorer 
utanför familj 
 
SK1: Kamratproblem/mobbning, dålig skolsituation, 
avgränsad händelse  
Exempel: 
”en klasskompis sa att jag var tjock” 
”det var hemskt i skolan, jag hade inga vänner” 
”våldtagen vid 13-årsåldern” 
 
SK2: Ideal 
Exempel: 
”samhällets ideal” 
”jag ville se ut som alla andra” 
 
SK3: Flytt till nytt ställe/separation 
Exempel: 
”flyttade till nytt ställe vid 10 års åldern, var för 
gammal för att flytta” 
”min pojkvän gjorde slut” 
 
SK4: Idrott/träning 
Exempel: 
”jag tränade gymnastik och fick höra från tränare att 
jag skulle banta före tävlingar” 
 
SKÖ: Sociokulturellt övrigt; svar som bedöms tillhöra 
kategorin Sociokulturella stressfaktorer utanför familj 
men som inte tillräckligt tydligt passar in under annan 
underkategori. 
 
Huvudkategori Övrigt  
 
Ö: Annan anledning som ej finns enl. ovan 
klassificering 
 
Huvudkategori Ospecificerat 
 
O1:”Ja”, ospecificerat 
O2:”Nej”, ospecificerat 
O3: ”Vet ej”, ospecificerat 
O4: Ingenting anges, tom ruta 
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Resultat 
 
Hela undersökningsgruppens svar fördelade på huvudkategorier  
En sammanställning av de 56 försökspersonernas svar (n=95) vid behandlings-
start/inskrivning fördelade på huvudkategorier Själv, Familj, Sociokulturella stressfak-
torer utanför familj, Övrigt och Ospecificerat resulterade vid första mättillfället, behand-
lingsstart att 48 svar var inom Självkategorin. Den näst största faktorn var Sociokultu-
rella stressfaktorer utanför familjen med 20 svar. Huvudkategori Ospecificerade fick 17 
svar. Familjekategorin fick 10 svar. Kategorin Övrigt fick 0 svar. 

Figur 1. Fördelning av huvudkategorier för alla undersökningsdeltagare vid inskriv-
ning/behandlingsstart och efter 5 år. 
 
Vid mätning fem år efter behandlingsstart så var antalet svar 100 st. (n=100). Fortsatt 
var Själv den största huvudkategorin med 53 svar. Detta följdes av Sociokulturella fak-
torer utanför familjen med 19 svar. Familjekategorin fick 13 svar. Ospecificerad fick 12 
svar. Kategorin Övrigt erhöll 3 svar. Således var fördelning mellan huvudkategorier re-
lativt likt utöver att färre ospecifika svar gavs, något fler inom Familjekategorin samt 
några fler Övrigt. 
 
Chi2 beräkning för att bedöma om det är en verklig skillnad mellan värden efter 5 år 
och vid behandlingsstart på svar fördelat på huvudkategorier visade att skillnaderna inte 
var signifikanta (!2 = 1.71, df= 3, ns). Vid statistiska analyser fick huvudkategorin 
Ospecificerad och Övrigt sammanslås för att möjliggöra beräkning. Således finns inte 
signifikant skillnad för fördelning mellan huvudkategorier mellan de två mättillfällena. 
För åskådliggörande presenteras värden i illustrerande grafer i procent.  
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Självkategorin uppdelade på underkategorier 
 

Figur 2. Fördelning i kategori Själv i underkategorier S1 (perfektionism), S2 (utveck-
lingskris), S3 (kroppsmissnöje), S4 (lågt självförtroende) och SÖ (övrigt) för alla under-
sökningsdeltagare vid inskrivning/behandlingsstart och efter 5 år. 
 
Fördelning av huvudkategorier gällande hela undersökningsgruppen visade att ca 50 % 
var inom huvudkategorin Själv. Resultat avseende anorektikers syn på orsaker enligt 
Nilsson et al. (2007) visade på liknande fördelning. Då de undersökte underkategorier 
närmare framträdde framförallt många svar inom S1 (Egna krav/Hög presterande, Per-
fektionism, Tvångsmässiga drag). Utifrån MHE-klinikens undersökningsgrupps höga 
svarsfrekvens för huvudkategorin samt för att kunna jämföra resultaten med Nilsson et 
al. togs beslut om att även undersöka fördelning inom underkategorier för kategorin 
Själv. De bestod av Själv 1, fortsättningsvis S1, (Egna krav/Hög presterande, Perfektio-
nism, Tvångsmässiga drag); Själv 2, fortsättningsvis S2, (Utvecklingskris/Fysiska eller 
mentala symtom); Själv 3, fortsättningsvis S3, (Bantning/Starkt missnöje med krop-
pen/Övervikt); Själv 4, fortsättningsvis S4, (Lågt självförtroende, Negativ självkänsla) 
samt Själv Övrigt, fortsättningsvis SÖ. Antalet svar angående kategorin Själv var totalt 
48 (n=48). Vid behandlingsstart/inskrivning så var den största underkategorin S3 bestå-
ende av 17 svar. Den följdes av S1 som fick 14 svar. Därefter fick S4 9 stycken svar 
följt av Själv Övrigt med 7 svar. Lägsta antal svar hade S2 med 1 svar.  
 
Vid mätning fem år efter behandlingsstart/inskrivning så fördelade sig antalet svar 
(n=53) på underkategorier inom Själv så att den största faktorn var SÖ med 15 svar. 
Den näst största underkategorin var S1 med 13 svar. Därefter följde S4 med 12 svar. S2 
hade 9 svar och sist S3 med 4 svar. Chi2 beräkning för att bedöma om det är en verklig 
skillnad mellan värden efter 5 år och vid behandlingsstart på svar inom Självkategorin 
fördelad på underkategorier visade att skillnaderna var signifikanta (!2 = 84,16, df= 4, 
p<.001). Resultaten visade att vid behandlingsstart angavs S3 som största faktorn inom 
kategorin Själv. Fem år efter behandlingsstart var S3 det minst förekommande svaret. I 
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stället angavs andra svar kopplade till självutveckling under själv övrigt, dvs. svar som 
kodats höra till Självkategorin men ej tillräckligt tydligt passat in under de andra under-
kategorierna. Fler svar gavs angående lågt självförtroende, negativ självkänsla och ut-
vecklingskris med upplevelse av mentala och fysiologiska symptom. 
 
Diagnosgrupp fördelad på huvudkategorier 
Vid uppdelande av undersökningsgruppens deltagare per diagnos vid behandlingsstart, 
inskrivning på MHE-kliniken gav resultaten för gruppen anorektiker med antal svar 42 
(n=42) fördelat på huvudkategorier att 23 svar var inom Självkategorin. Den näst största 
kategorin var Sociokulturella stressfaktorer utanför familjen med 10 svar. Familjekate-
gorin fick 5 svar. Ospecificerade svar var 4 och kategorin Övrigt erhöll inga svar. 
 

Figur 3. Fördelning av huvudkategorier per diagnoser Anorexia nervosa, Bulimia nerv-
osa och Ätstörningar UNS vid inskrivning/ behandlingsstart. 
 
Vid mätning fem år efter behandlings start så var antalet svar 36 (n=36). Självkategorin 
var fortsatt den största huvudkategorin med 19 svar. Det följdes av Familjekategorin 
som fick 6 svar. Sociokulturella stressfaktorer utanför familjen utgjordes av 5 svar. Ka-
tegorin Ospecificerade var 4 svar och Övrigt 2 svar. Självkategorin är fortsatt den störs-
ta kategorin. Den största förändringen är att Familjekategorin får en procentuellt större 
del av svaren och Sociokulturella stressfaktorer utanför familj minskar. 
  
Bulimikernas 30 svar (n=30) fördelat på huvudkategorier gav vid behandlings-
start/inskrivning att 15 svar var inom Självkategorin. Den näst största kategorin var So-
ciokulturella stressfaktorer utanför familjen med 7 svar. Familjekategorin fick 4 svar. 
Kategorin Ospecificerade erhöll 4 svar och kategorin Övrigt fick inga svar. Vid mätning 
fem år efter behandlingsstart så var antalet svar 33 för bulimiker (n=33). Kategorin 
Själv var fortsatt den största huvudkategorin med 17 svar. Det följdes av Sociokulturella 
stressfaktorer utanför familjen med 8 svar. Därefter kom Familjekategorin som fick 4 
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svar. Kategorin Ospecificerade fick 4 svar och Övrigt fick inga svar. Få förändringar 
skedde inom diagnosgruppen med bulimiker och storleksordningen mellan huvudkate-
gorierna i hur deltagarna såg på orsaker efter 5 år var likadan.  
  
De som vid behandlingsstart diagnostiserats med Ätstörning UNS hade totalt 23 svar 
(n=23). De fördelades med 10  svar inom Självkategorin. Den näst största kategorin var 
ospecificerat med 9 svar. Den följdes av kategorin Sociokulturella stressfaktorer utanför 
familjen med 3 svar. Familjekategorin fick 1 svar och inga svar inom Övrigt. 
 
 

Figur 4. Fördelning av huvudkategorier per diagnoser Anorexia nervosa, Bulimia nerv-
osa och Ätstörningar UNS efter 5 år. 
 
Vid mätning fem år efter behandlings start så var antalet svar 31 (n=31) för diagnosen 
ätstörning UNS. Fortsatt var Själv den största huvudkategorin med 17 svar . Det följdes 
av Sociokulturella stressfaktorer utanför familjen med 6 svar. Ospecificerade erhöll 4 
svar. Familjekategorin fick 3 och kategorin Övrigt 1 svar. Antalet ospecificerade svar 
minskade tydligt efter 5 år och i stället ökar både Sociokulturella stressfaktorer utanför 
familj och Familjekategorin. 
 
Chi2 beräkning för att bedöma om det var en verklig skillnad mellan värden efter 5 år 
och vid behandlingsstart på svar fördelat på huvudkategorier uppdelat på diagnosgrup-
per visade att skillnaderna var signifikanta ( !2 = 18,48, df= 6, p<.01). 
 
Diagnosgrupper med fördelning på underkategorier inom Självkategorin. 
Då Självkategorin delades upp på underkategorier för varje diagnosgrupp märktes ten-
denser enligt figur 5. Inom varje diagnosgrupp förändrades underkategori S3 storlek till 
andra Själv kategorier. Tydligast märktes mönstret i gruppen med anorektiker där det 
förändrades från att vara den näst största faktorn bland svaren inom Självkategorin till 
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att inte alls finnas med efter 5 år. För anorektiker så ökade istället kategori S1 något 
som handlar om höga krav och perfektionism. För bulimiker och de med ätstörningar 
UNS diagnos ökade istället S2, utvecklingskris samt S4, lågt självförtroende, negativ 
självkänsla. Antalet svar per kategori var så lågt till antalet då både diagnosfördelning 
och Självfaktorn delades upp så Chi-2 beräkningar kunde inte göras.  
 

 
Figur 5. Fördelning av kategori Själv i underkategorier S1 (perfektionism), S2 (utveck-
lingskris), S3 (kroppsmissnöje), S4 (lågt självförtroende) och SÖ (övrigt) uppdelat på 
diagnoser Anorexia nervosa, Bulimia nervosa och Ätstörning UNS vid inskriv-
ning/behandlingsstart och efter 5 år. 
 

Diskussion 
 

Materialet från de 56 undersökningsdeltagarnas bestående av ett urval av MHE-
klinikens patienter har studerats för att undersöka patientperspektiv på bidragande orsa-
ker till ätstörningar och eventuell förändring över tid. Resultaten visade att det fanns få 
skillnader mellan huvudkategorier i förhållande till diagnos och över tid men signifikan-
ta skillnader inom huvudkategorier. Störst förändring ägde rum inom kategorin Själv 
där betoning av kroppsmissnöje vid behandlingsstart minskade efter 5 år och faktorer 
som rörde perfektionism, lågt självförtroende och utvecklingskris ökade. 
 
Metoddiskussion 
Svarskodningarna i den här studien bygger på kodschema från Nilssons et al (2007). Ett 
alternativt sätt att bearbeta materialet hade kunnat vara att göra en kvalitativ tolkning av 
svaren till den öppna, skriftliga frågan om orsaker till matproblem i AB-formulären där 
svaren kunde kodas och kategoriseras. Det skulle kunna resultera i kodkategorier när-
mare undersökningsgruppens svar. Troligtvis skulle då färre svar hamna inom kategorin 
Övrigt. Jämförelsen med resultaten från Nilsson et al.(2007) hade då varit svårare att 
göra.  
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Eftersom den här studien bygger på en öppen skriftlig enkätfråga till skillnad från studi-
en av Nilsson et al. (2007) som byggde på djupintervjuer så lades huvudkategorin Öv-
rigt till samt ett tillägg i underkategorier med övrigt. Det var för att möjliggöra kodning 
av svar som inte hade tillräcklig information för att kodas under annan kategori. Vid 
djupintervju finns möjlighet till följdfrågor och ett större material så att kodningen kan 
bli mer specifik och övrigt kategorier undvikas.  
 
Huvudkategorierna Övrigt och Ospecificerade visade sig få låga antal observationer vil-
ket bedöms visa att kodschemat för Nilsson et al. (2007) ända fungerade bra att överföra 
på ett enkätmaterial med en öppen skriftlig fråga. För den statistiska beräkningen av 
signifikans genom Chi 2 är det problematiskt med kategorier med antal observationer 
lägre än 5 stycken. Metoden brukar bedömas som satifiserad om den förväntade fre-
kvensen med observationer under 5 stycken inte överstiger 20 % av totala antalet obser-
vationer. Bedömningen var att Övrigt och Ospecificerat förväntade frekvens vid mät-
ning efter 5 år, i jämförelse med mättillfälle 1, behandlingsstart inte skulle överstiga 20 
%. Det samma gällde för uppdelandet på underkategorier för Själv där S2 vid behand-
lingsstart hade ett lågt antal observationer samt för enstaka huvudkategori svar i upp-
delningen på diagnosgrupp.  
 
Alternativa sätt att undersöka patientperspektiv på orsaker till ätstörningar i enkätmate-
rial som AB-formulär kan vara att sammanställa kategorier över bidragande orsaker 
med graderade svar. Respondenter ombeds då bedöma i vilken grad orsaken varit aktu-
ell. Då kan fler patienter uppmärksamma orsakssamband de inte själv skulle ha angivit. 
Nackdelen med sättet är att undersökningsdeltagaren inte har möjlighet att resonera om 
sitt svar. Om AB-formuläret kunde utökas eller ges i kombination med instrument med 
anpassad, vedertagen skala för bidragande orsaker till ätstörningar, skulle möjlighet till 
jämförelser med andra studier från andra behandlingsalternativ öka. 
 
Språkets roll i en öppen skriftlig enkätfråga är av betydelse. Begrepp bör vara tydligt 
definierade så de inte kan missförstås. I AB-formulären används ordet ”matproblem” 
istället för ätstörningar. Ordet ätstörningar skulle vara mer precist. Intrycken ifrån mate-
rialet är att alla svar ändå handlat om ätstörningar. Det föreligger en formuleringsskill-
nad i frågan ”Har du någon idé om varför du fick matproblem?” mellan AB-formulär 1 
och de övriga AB-formulär 2-4, där det i de senare finns tillägget med ordet ”Nu” (Har 
du Nu någon idé om varför du fick matproblem) och tilläget ”I så fall vad”. Det bör be-
aktas i jämförelse med AB-formulär 1. Intrycket från materialet är att undersökningsdel-
tagarna avhandlade hur de ser på bidragande orsaker till ätstörningar vid alla tillfällen 
men säkerheten i tolkningen skulle förbättras av entydig formulering.  
 
AB-formulären togs fram av personal på MHE-kliniken i samband med verksamhetens 
start under åren 1992-93. Därefter har tillägg gjorts framförallt utifrån utvärdering av 
behandlingsinslag som tillkommit eller tagits bort. Formulären har tagits fram som dia-
gnosunderlag samt för att fånga patientens perspektiv på sjukdomen och tidigare be-
handlingsinsatser. AB-formulär 2-4 är även en utvärdering av behandlingsarbetet på 
MHE-kliniken. Om AB-formulären utvecklades och psykometriska mätningar av det 
systematiserades eller att AB-formulären återkommande gavs i kombination med veder-
tagna instrument för bedömning av ätstörningsproblematik skulle möjligheterna att dis-
kutera formulärets validitet och reabilitet utökas.  
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I kodschemat från Nilsson et al. (2007) som den här studien bygger på finns svar som 
rör sexuellt våld representerade dels genom sexuella övergrepp i underkategori ”Svår 
händelse inom familj” inom Familjekategori. Våldtäkt utanför familj kategoriserades 
som Sociokulturell stressfaktor utanför familj, enstaka händelse. För att i framtida studi-
er kunna undersöka om erfarenheter av sexuellt våld är en egen bidragande orsak skulle 
tydlighet i kategorisering behöva förbättras. Kearny-Cooke & Striegel-Moore (1994) 
har skrivit en artikel som diskuterar sexuellt vålds bidragande orsaker till ätstörning 
samt förslag på behandlingsinriktning som påvisar några av de specifika utmaningar 
problematiken kan innebära. Artikeln tydliggör behovet att kunna urskilja sexuellt våld 
som bidragande orsak. 
 
Resultatdiskussion 
I studien av MHE-klinikens undersökningsgrupps perspektiv på orsaker till ätstörningar 
var den största huvudkategorin Självkategorin i likhet med resultaten från Nilsson et al. 
(2007). Enligt kategorisering i Nilsson et al. (2007) syftar Självkategorin på faktorer 
som hade att göra med personen som perfektionism, utveckling, kroppsmissnöje och 
självkänsla. Inga signifikanta skillnader märktes över tid i fördelning av huvudkategori-
er för hela gruppen. De stora förändringarna ägde rum inom Självkategorin där signifi-
kanta förändringar ägde rum avseende helgrupp. En tydlig förändring kunde även note-
ras uppdelat på diagnoser. Förändringen bestod av att det vid första mättillfället gavs ett 
stort antal svar inom S3 (Bantning, Starkt missnöje med kroppen, Övervikt) som efter 
fem år ersattes av andra underkategorier av Själv som SÖ (Själv övrigt) och frågor kring 
perfektionism, höga krav, lågt självförtroende, negativ självkänsla och utvecklingskris. 
Den tydligaste förändringen fanns i gruppen med anorektiker där representationen av S3 
(Bantning, Starkt missnöje med kroppen, Övervikt) vid första tillfället var den näst 
största kategorin för att sedan inte alls finnas med. Alla diagnosgrupper hade dock en 
tydlig förändring.  
 
Resultaten tyder på att upptagenheten av missnöjet med kroppen som en bidragande or-
sak minskar över tid. Istället betonades egna krav, högpresterande och tvångsmässighet, 
lågt självförtroende och utvecklingskris efter 5 år. Resultaten kan förstås som att patien-
terna med tiden ser sina problem av mer psykologiskt än somatisk/beteendemässigt ur-
sprung.   
 
I modell presenterad av Clinton et al. (2002) förklarades ätstörningar som ett sätt att för-
söka ta kontroll över en situation där riskfaktorer och bakgrundsfaktorer lett till ett 
missnöje med kroppen och ätstörningsbeteenden blivit vidmakthållande faktorer. Det 
framstod av resultaten ifrån MHE-klinikens undersökningsdeltagare att det i början 
fanns en mer påtaglig tendens att förstå problemen utifrån faktorer som vidmakthåller 
problemen, med tiden uppkom mer av en tendens att förstå problemen utifrån mer un-
derliggande, psykologiskt predisponerande, bakgrundsfaktorer.  
 
I studien av Clinton et al. (2004) diskuteras att likheten i ätstörningsproblematik avse-
ende beteende och psykologiska symptom är större än vad som framkommer i nu gäl-
lande diagnostisering enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) där de 
menar att för stark betoning av fysiologiska symptom föreligger. Resultaten från MHE-
klinikens undersökningsgrupp visar på stora likheter mellan diagnosgrupper både vid 
behandlingsstart och efter 5 år. Mönstret av att upptagenhet av kroppsmissnöje betraktas 
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som en betydande orsak vid behandlingsstart för att därefter minska tydligt var över-
gripande för alla diagnosgrupper.  
 
En annan förklaring till förändring i svarsmönster mellan behandlingsstart och efter 5 år 
kan vara att svältpåverkan på kognition (Hägglöf 2002) kan förhindra möjligheten att 
utveckla resonemanget om bidragande orsaker tidigare i sjukdomen. Samma mönster 
avseende fokusering på kroppsmissnöje vid behandlingsstart föreligger dock även för 
Ätstörningar UNS och Bulimia nervosa där den kognitiva påverkan av svältsymptom 
inte är lika förekommande som hos anorektiker. 
 
Undersökningen fokuserar på MHE-klinikens undersökningsgrupps medvetna svar om 
deras perspektiv på orsaker till ätstörningar. Hypoteser om omedvetna perspektiv på or-
saker till ätstörning avhandlas inte i materialet. Weinstein (1972) diskuterade hur studier 
av patienters upplevelse av mental sjukdom kan förstår ur olika paradigm. ”The taxo-
nomic method” (s. 38) är Weinsteins namn för en metod där problemoråden samman-
ställs och definieras som i den här studien. Andra modeller för att sammanställa patient-
perspektiv kan vara en medicinsk modell baserad på närvaron av olika symptom, en be-
teendemodell som närmare granskar patientens upplevelse av skillnader i deras eget 
sjukdomsbeteenden kontra hur de ser på ett friskt fungerande och slutligen en motive-
rande modell som innebär ett tolkande och förståelse av patientens upplevelse av sitt 
problem och där hänsyn tas till icke medveten kommunikation.  
 
Fortsatta studier 
I studien har svaren från alla AB-formulären 1 tom 4 kodats. För att åskådliggöra för-
ändring över tid har fokus legat på tillfälle 1, behandlingsstart och tillfälle 4, 5 år efter 
behandlingsstart. Den största huvudkategorin Själv har studerats närmare avseende un-
derkategorier. Förändringarna beskrivs och konstateras i resultaten men är inte relatera-
de förbättring ifrån ätstörningar. För framtida studier erbjuder materialet möjlighet att t. 
ex jämföra formulär vid behandlingsstart och efter grundbehandling (AB-formulär 2) 
och fördjupa tolkning av svarsmönster i förhållande till tillfrisknande. I en tidigare ut-
värdering av MHE-klinikens behandlingsresultat (Eriksson & Carlsson 2001) framkom 
att 5,5 år efter behandlingsstart var 77 % av patienterna inte längre diagnostiserade med 
någon form av ätstörning. Materialet insamlat för studien erbjuder möjligheten att un-
dersöka hur förändring av syn på bidragande orsaker förhåller sig tillfriskningsgrad hos 
undersökningsgruppen efter 5 år. Materialet ger även möjlighet att studera fördelning på 
underkategorier i övriga huvudkategorier Familj och Stressfaktorer utanför familj. 
 
I processen från fokus på vidmakthållande beteende till förståelse för underliggande 
faktorer kan antagas att en utveckling av mentaliseringsförmågan sker. Rydén och Wall-
roth (2008) översatte och citerade Bateman och Fonagys (2004) definition av att menta-
lisera . 
 
”Mentalisering[…] innebär att göra egna och andras handlingar begripliga utifrån bak-
omliggande mentala avsikter, som önskningar, känslor och föreställningar.” (s. 92) 
 
Att i framtida studier undersöka ätstörningssymptoms påverkan på mentalisering, be-
handlings möjlighet att utveckla mentaliseringsförmåga samt hur det hänger samman 
med patienters perspektiv på bidragande orsaker till ätstörningar framstår som vikigt. 
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I flera studier som refererades till i introduktionsdelen (Hsu, et al. 1992; Tozzi et al. 

2003) så angavs familjerelaterade orsaker som mer bidragande än individuella faktorer. 
I resultaten av den här studien liksom Nilsson et al. (2007) framkommer mer självcent-
rerade orsaker som höga krav, perfektionism och lågt självförtroende. Framtida forsk-
ning skulle kunna belysa anledningar till skillnader i resultat. 
 
I Federici och Kaplans (2008) studie framkom att patienter diagnostiserade med Ano-
rexia nervosa som återfallit efter behandling inte känt att de i behandling fått arbeta med 
grundproblematik som enligt dem lett till sjukdomen som t.ex. självkänsla. Studie av 
Button och Warren (2002) angående självbild hos patienter med Anorexia nervosa 7,5 
år efter behandlingsstart visade att låg självkänsla kvarstod och studien pekade på vik-
ten av att behandla självbild terapeutiskt under ätstörningsbehandling. Resultaten visade 
att en upptagenhet kring missnöje med kroppen som bidragande orsaker till ätstörningar 
var vanligare svar inom Självkategorin vid behandlingsstart. En klinisk medvetenhet om 
upptagenheten av kroppsmissnöjet hos patienterna vid behandlingsstart kan förhindra att 
behandling blir alltför inriktad på viktfobi och ätmönster. I stället kan ätstörningsbe-
handling baserad på multifaktoriell förståelse utvecklas (Clinton et al. 2002). Utifrån 
den här studiens resultat och tidigare forskning verkar rimliga hypoteser vara att det är 
viktigt för behandling av ätstörningar att vara medveten om en tidig överdriven fokuse-
ring vid kroppsmissnöje och vikten av att få arbeta med aspekter som avhandlar själv-
bild, självideal för ett tillfrisknande.  

Studiens resultat kan användas kliniskt ur ett psykopedagogiskt perspektiv. Information 
till patienter om hur fokus på vidmakthållande faktorer ofta dominerar först men med 
tiden förändras till ökad förståelse av bakgrundsfaktorer, predisponerande faktorer skul-
le kanske kunna motivera förändring. Psykopedagogisk information för att kunna re-
flektera kring ätstörningen är ett viktigt inslag i många behandlingar (Nevonen 2002; 
Eriksson & Carlsson 2001). Om framtida studier tydligare kan knyta resultaten som den 
här studien visar på till tillfriskningsgrad kan det i sin tur leda till forskning om vilka 
faktorer i behandling som främjar ökad förståelse och reflekterande.  
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