
Prevention av ätstörningar
Möjlighet för ett mer proaktivt elevhälsoarbete?

Ata Ghaderi 
Avdelningen för psykologi 
Institutionen för klinisk neurovetenskap 
ata.ghaderi@ki.se 

Stockholms centrum för ätstörningar 
Region Stockholm 
ata.ghaderi@sll.se 

Ata Ghaderi

Disposition

▪ Hur vanligt förekommande är ätstörningar hos barn och 
tonåringar?  

▪ Vilka preventiva program är effektiva – vad säger forskningen?  
▪ ”Body Project”– kort och effektivt program som lämpar sig för 

elevhälsoarbete?  
▪ Att bemöta elever som man misstänker lida av en ätstörning 
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DSM-5 & ICD-11

▪ Anorexia nevosa (AN) 
▪ Bulimia nervosa (BN) 
▪ Hetsätningsstörning (BED) 
▪ Andra specificerade ätstörningar 

! Atypisk AN 
! BN med låg frekvens eller kort duration 
! BED med låg frekvens eller kort duration 
! Självrensning 
! Nattligt ätande 

▪ Ospecificerade ätstörningar
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• Pica 
• Idisslande 
• Undvikande/restriktiv 

ätstörning (AFRID)



Ätstörningar: vanligt förekommande

▪ Populationssiffror (livstidsförekomst, alla åldrar): 
▪ AN 0.7%, BN 1-3%, Hetsätningsstörning 2-4% 
▪ Övriga ätstörningar 2-4% (totalt 6-12%) 

▪ Hos Barn och ungdomar (flera longitudinella studier) 
▪ Höga siffror: 5-20% (Keski-Rahkonen, et al, 2007) 
▪ 12% (Stice et al., 2009; doi:10.1037/a0016481) under en 8-årig 

uppföljningstid (12-20 år) 
▪ Full eller subtröskel AN (0.6 & & 0.6%) 
▪ Full eller subtröskel BN (1.6 & 6.1%) 
▪ Full eller subtröskel hetsätningsstörning (1.0 & 4.6%) 
▪ Självrensning (4.4%)
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Risk faktorer för utveckling av ätstörningar

▪ Multifaktoriella modeller 
! Missnöje med kroppen, låg självkänsla, bantning, BMI, mobbning, 

perfektionism, coping, Internalisering av smalhetsidealet, genetik…  
▪ Olika risker vid olika åldrar?  
▪ Att gå in tidigt och vid flera tillfällen för prevention?! 
▪ Linjära eller kvadratiska samband (riskfaktorer-ätstörningar)? 

! Linjära samband: Internalisering av smalhetsidealet, missnöje med 
kroppen och uppfattat press på sig på att vara smal 

! Kurvlinjära samband: Bantning, negativ affekt och ökning av BMI
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Namn Efternamn

Vid vilka åldrar är riskerna mest prediktiva

▪ Högsta oddskvoterna gäller riskfaktorer vid 14-årsåldern 
▪ Vissa risk faktorer är prediktiva vid flera åldrar 

! Missnöje med kroppen 
▪ Vissa riskfaktorer verkar inte ha betydande prediktionsvärde 

! BMI 
▪ Viktigt att gå in tidigt när vi vill förebygga! 
▪ Obs! Det är inte nödvändigtvis för sent att gå in vid senare åldrar 

heller! 
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Namn Efternamn

Preventionsnivåer

▪ Universell 
▪ Selektiv  
▪ Indikerad 

▪ Primär 
▪ Sekundär 
▪ Tertiär 

▪ Vad är bäst vid prevention av ätstörningar?
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Namn Efternamn

Översikt av forskning om prevention (1)

▪ Större effekt för: 
▪ Selekterade program än universella 
▪ Interaktiva program än didaktiska 

! Erfarenheter från preventiva program mot droger! 
▪ Mer omfattande program än program med en enstaka session 
▪ Program som fokuserar på bara flickor/kvinnor 
▪ Program som riktas mot deltagare som är äldre än 15 år än 

yngre 
! Ingångsättningsåldern för ätstörningar (främst 15-19) 
! Beror detta resultat på typ av prevention? Främst primär prevention 

bland de yngre? Innehållet i program för de yngre? 
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T.ex. Stice et al (2007). Annu. Rev. Clin. Psychol. 3, 207–31

Namn Efternamn

Översikt av forskning om prevention (2)

Större effekt för: 
▪ Program som levereras av professionella än personal i kontexten 

! Olika färdighetsnivåer, vana, tid och prioritering 
▪ OBS! Tvärtom vid Body Project: Bättre effekt när det ges av 

jämnåriga! 
▪  Program med fokus på kroppsacceptans som inducerar 

dissonans (+ obs! Utan psykoedukativa inslag!) 
! Svagare effekt för program som fokuserar på självkänsla och coping 

i allmänhet 
▪ Program som utvärderas med validerade mått
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Namn Efternamn

Översikt av forskning om prevention (3)

▪ Hälften av preventiva program har på effekt på någon eller flera 
risk faktorer 

▪ Av alla program visar 29% på effekt på någon aspekt, men… 
▪ Effekterna i meta-analyser är oftast små, även om de är 

signifikanta!
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Namn Efternamn

Översikt av forskning om prevention (4)

▪ Effekten av enstaka program varierar mellan ingen och stor 
▪ Bara två program visar på betydande minskning av risk för 

framtida diagnoser av ätstörningar (Body Project & Student 
Bodies) 
! Båda kännetecknas av att vara selekterad prevention 

▪ Primärpreventiva program hade starkare effekt för inkluderade 
grupper med högre risk än lägre risk
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Framsteg inom prevention av ätstörningar

▪ Flera program har replikerats av samma forskargrupp och visat 
på effekt 
! Girl talk (McVey et al., 2003) 
! Student Bodies (Taylor et al., 2006) 

▪ Ett par program har replikerats av oberoende forskargrupper och 
visat på effekt 
▪ Dissonance-based intervention: Body Project (Stice et al., 2006) 
▪ Healthy weight (Stice et al., 2006) 

▪ Body Project & Healthy Weight har också jämförts med andra aktiva 
program (Girl Talk, Planet Health: Gortmarker et al. 1999; Weigh to Eat) 
och visat på effekt
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Potentiellt lovande preventionsprogram:  
Girl Talk (McVey et al., 2003) 

▪ Interaktivt program 
▪ 6 sessioner 
▪ Kritiskt förhållningssätt till media och budskap från media 
▪ Hälsosamma viktkontrollsbeteenden 
▪ Stresshantering genom stöd från kamratgruppen 
▪ McVey et al (2003) levererade programmet via sjuksköterskor till 

mellanstadieflickor i  en RCT. Vid postmätning och 3 mån 
uppföljning, jämfört med kontrollgrupp:  
! Bättre viktrelaterad självkänsla 
! Mindre bantning 

▪ Replikation av samma forskargrupp gav inte lika goda resultat!
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Potentiellt lovande preventionsprogram:  
Weigh to Eat (Neumark-Sztainer et al., 1995 ) 

▪ Psykoedukativ intervention (nästan enda psykoedukativa 
programmet med effekt!) 

▪ 10 sessioner 
▪ Bygger på social kognitiv teori för beteendeförändring 
▪ Målet är att förbättra kunskap, attityder och beteende 

(viktkontroll, nutrition, kroppsuppfattning, självkänsla, samt bättre 
”self-efficay” att motstå kravet på att inte äta/banta) 

▪ Programmet levererade den via hälsopedagoger. Vid 6 
månaders uppföljning: 
! Bättre kunskapsnivå 
! Mer adaptiva viktkontrollbeteenden, mindre bantning & hetsätning 
! Vid 2 årsuppföljning var bara effekten på hetsätning kvar!
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Potentiellt lovande preventionsprogram:  
Planet Health (Austin et al, 2005; 2012) 

▪ Inkorporerat i skolundervisningen (mellanstadie) 
▪ Implementeras under en längre tid (2 år) 
▪ Hälsomeddelanden inom 8 lektioner för flera skolämnen, samt 
▪ 30 mikroenheter (5-10 minuter) och 6 ”fitness check” inom lektioner 

för idrott/gympa 
▪ Fokus på mindre TV-tid (<2 timmar), bättre nutrition och mer fysisk 

aktivitet 
▪ Ökad self-efficacy for beteendeförändring och stöd via flera klasser, 

grupper, lärare, & kontext 
▪ Minskad incidence och mer remission av fetma bland flickor jämfört 

med kontrollgruppen, Mindre TV tittande för interventiongsgruppen 
och bättre nutritionsvanor och mindre stört ätbeteenden (kräkning, 
missbruk av laxermedel)!
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Lovande preventionsprogram:  
Student Bodies (Taylor et al., 2006) 

▪ Interaktivt program (Selekterad prevention) 
▪ Bygger på social inlärning, kognitiv beteendeteori & pedagogiska 

teorier (KBT-bas) 
▪ 8 veckor: administrerat via Internet 
▪ Kombination av psykoedukation & övningar, självregistrering, 

reflektion och diskussion 
▪ Fokus på hur ätstörningar utvecklas, psykosociala riskfaktorer, 

hälsosamma viktkontrollerande beteenden (minskad bantning), 
kroppsuppfattning och nutrition 

▪ Veckovis e-post stöd  
▪ Relativt goda effekter: minskad missnöje med kroppen och minskad 

symptom hos deltagare med ätstörningssymptom 
▪ Bortfall mellan 3 och 26% i flera av studier om Student Bodies
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Namn Efternamn

Effektstudier om Student Bodies (1)

▪ Winzelberg, A.J., Eppstein, D., Eldredge, K.L., Wilfley, D., Dasmahapatra, R., Dev, P., & Barr 
Taylor, C. (2000). Effectiveness of an internet-based program for reducing risk factors for 
eating disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 346-350. 

▪ Celio, A.A., Winzelberg, A.J., Wilfley, D.E., Eppstein-Herald, E., Springer, E.A., Dev, P., & 
Barr Taylor, C. (2000). Reducing risk factors for eating disorders: Comparison of an internet- 
and a classroom-delivered psychoeducational program. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 68, 650-657. 

▪ Zabinski, M.F., Pung, M.A., Wilfley, D.E., Eppstein, D.L., Winzelberg, A.J., Celio, A., & Barr 
Taylor, C. (2001). Reducing risk factors for eating disorders: Targeting at-risk women with a 
computerised psychoeducational program. International Journal of Eating Disorders, 29, 
401-408. 

▪ Abascal, L., Bruning Brown, J., Winzelberg, A.J., Dev, P., & Barr Taylor, C. (2004). Combining 
universal and targeted prevention for school-based eating disorder programs. International 
Journal of Eating Disorders, 35, 1-9. 

▪ Zabinski, M.F., Wilfley, D.E., Calfas, K.J., Winzelberg, A.J., & Barr Taylor, C. (2004). An 
interactive psychoeducational intervention for women at risk of developing an eating disorder. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 914-919.
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Namn Efternamn

Effektstudier om Student Bodies (2)
▪ Luce, K.H., Osborne, M.I., Winzelberg, A.J., Das, S., Abascal, L.B., Celio, A.A, et al., (2005). 

International Journal of Eating Disorders, 37, 220-226. 
▪ Graff Low, K., Charanasomboon, W., Lesser, J., Reinhalter, K., Martin, R., Jones, H., Winzelberg, 

A., Abascal, L., & Barr Taylor, C. (2006). Effectivness of a computer-based interactive eating 
disorders prevention program at long-term follow-up. Eating Disorders, 14, 17-30. 

▪ Barr Taylor, C., Bryson, S., Luce, K.H., Cunning, D., Celio Doyle, A., Abascal, L.B., Rockwell, R., 
Dev, P., Winzelberg, A.J., Wilfley, D.E. (2006) Prevention of eating disorders in at-risk college-age 
women. Archives of General Psychiatry, 63, 881-888. 

▪ Jacobi, C., Morris, L., Beckers, C., Bronisch-Holtze, J., Winter, J., Winzelberg, A.J., & Barr Taylor, 
C. (2007). Maintenance of internet-based prevention: A randomized controlled trial. International 
Journal of Eating Disorders, 40, 114-119. 

▪ Volker, U., Jacobi, C and Barr Taylor, C. (2011) Adaptation and evaluation of an Internet-based 
prevention program for eating disorders in a sample of women with subclinical eating disorder 
symptoms: a pilot study. Eating Weight Disorders, 16: e270-e273 

▪ Jacobi, C., Völker, U., Trockel, M.T., Taylor, C.B. (2012) Effects of an Internet-based intervention 
for subthreshold eating disorders: A randomized controlled trial. Behaviour Research and 
Therapy, 50 (2): 93-99.
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Namn Efternamn

Dissonansbaserad preventionsprogram: 
Body Project
▪ Interaktivt program 
▪ Bygger på socialpsykologiska principer av kognitiv 

dissonansteori 
▪ Gruppsammanhang 
▪ Fokus på de viktigaste riskfaktorer som vi kan modifiera 
▪ Hjälpa till att skapa nya aktiva attityder
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Kognitiv dissonansteori

▪ Begreppet myntades 1957 av psykologen Leon Festinger 
(1919-1989) och beskriver en bristande överensstämmelse mellan 
olika värderingar, attityder, tankar, uppfattningar och beteenden 

▪ Denna bristande överensstämmelse (konflikt) upplevs i regel 
obehagligt!

20

Dissonans-baserade interventioner

▪ Det finns flera interventioner inom många områden som bygger på 
kognitiv dissonansteori 

▪ Ätstörningar, övervikt och fetma, rökavvänjning, användning av 
solskyddskräm, drogmissbruk, fysisk träning, etc.  

▪ De flesta studie om förändring av hälsobeteenden visar på positiv 
effekt (Freijy & Kothe, (2013). Br J Health Psychol. 18(2), 310-37)
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Kognitiv dissonans teori för prevention av 
ätstörningar

Interventionen: 
I grupp ta ställning 

emot 
smalhetsidealet, 
verka emot det, 

prata dåligt om det, 
kritisera det…
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Minskad 
internalisering av 
smalhetsidealet

Minskad: 
▪ Missnöje med kroppen 
▪ Bantning 
▪ Negativ affekt 
▪ Ätstörningar 

➔ ➔

Belägg för modellen och dess 
verkningsmekanism

Interventionen: 
I grupp ta ställning 

emot 
smalhetsidealet, 
verka emot det, 

prata dåligt om det, 
kritisera det…
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Minskad 
internalisering av 
smalhetsidealet

Minskad: 
▪ Missnöje med 

kroppen 
▪ Bantning 
▪ Negativ affekt 
▪ Ätstörningar 

➔ ➔

▪ Deltagare som går igenom hög-dissonans version av programmet 
visar på mindre ätstörningssymptom än de som får låg-dissonans 
versionen! Green et al. (2005). Eating Disorders: The Journal of 
Treatment & Prevention, 13, 157-169. 

▪ Större effekter för deltagare med initialt högre internalisering av 
smalhetsidealet (Stice et al., 2008. JCCP, 76, 329-340)  

Body Project: Hur går det till?

▪ Består av 4 ledda gruppträffar, 1 timme/veckan i fyra veckor 
▪ Missade träffar måste tas igen 
▪ Flera versioner har testats (2 eller 3 träffar, 6 träffar, 4 träffar under två 

veckor, etc.) 
▪ Gruppledare: 

! Ska få träning i genomförandet 
! Följer en manual 
! Samtal kan spelas in för handledning och för att bedöma kvalitet och 

trohet
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Body Project: Hur går det till?

Sammanfattning av de 4 träffarna: 
▪ Definiera skönhetsidealet och dess ursprung 
▪ Undersöka kostnader med att sträva efter idealet 
▪ Utforska sätt att motstå trycket att vara smal 
▪ Diskutera hur man kan utmana sina bekymmer med vikt och figur 
▪ Lära sig nya sätt att prata mer positivt om våra kroppar 
▪ Prata om hur man bäst förbereder sig för att stå emot pressen att vara 

smal
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10 hemuppgifter: Skriftliga samt 
”beteendeutmaningar”

1. Brev till ung flicka (Om kostnaderna att se ut som 
idealet) 

2. Spegelövningen / Retuscherade bilder (Lista 10 positiva 
egenskaper hos dig själv / Hitta retuscherade bilder) 

3. Checklista beteenden (Endast för sig själv) 
4. Svar på tal (Skriv ett blev till någon som pressat dig att 

vara smal) 
5. Tio i topp (Vad kan tjejer göra för att stå emot idealet?)
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10 hemuppgifter: Skriftliga samt 
”beteendeutmaningar”

6. Beteendeutmaningen (Gör något du inte kan/vågar göra 
p.g.a. bekymmer för eller osäkerhet om din kropp) 

7. Kroppsaktivism (Gör något som hjälper tjejer stå emot 
idealet) 

8. Brev till dig själv som yngre (Skriv vad du lärt dig: hur 
skall du tänka nu?)  

9. Självbekräftelseutmaningen (Fortsätta utmana dina 
bekymmer med vikt och figur) 

10.Kroppsaktivism i grupp (Gör något tillsammans för att 
påverka samhället)
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Stice et al. (2000). Dissonance prevention program decreases thin-ideal 
internalization, body dissatisfaction, dieting, negative affekt, and bulimic symptoms: 
A preliminary experiment. International Journal of Eating Disorders, 27, 206-217 
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Några nyckelstudie om DBI

www.sbodyproject.se
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sBody Project =vBodyProject

▪ Samma innehåll som Body Project 
▪ Anpassad för att göras virtuellt  

! Programmet levereras online via Google Hangout 
! Deltagare: kvinnor (15-20 år) från hela Sverige  
! Format: 5 deltagare, 1 gruppledare 
! Man kan koppla upp sig via dator, surfplatta eller mobil 

▪ Booster sessioner via Internet (lättare att implementera än vid fact-to-
face intervention) 

▪ Uppföljningar upp till 24 månader efter avslutad intervention 
▪ RCT: Dissonansbaserad intervention, expressivt skrivande, samt 

väntelista 
▪ Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
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Framtid?

▪ Detta interventionsprogram har fungerat mycket väl i andra 
länder, över 1 miljon unga tjejer i världen (främst amerikanska 
versionen) har genomfört ”Body Project”. 

▪ Studien i Sverige har visat på ännu bättre resultat! 

▪ Vårt mål är att på lång sikt implementera det på bred front 
▪ Att erbjuda och underlätta utbildning av gruppledare 
▪ Inkorporera lokala initiativ för implementering 

▪ Allt material finns fritt tillgängligt (ata.ghaderi@ki.se)
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Rekommendation för skolbaserade program

▪ Programmet ska helst inkorporeras i skolarbetet 
▪ Kortare sessioner är att föredra (ca 50 minuter) 
▪ De som levererar ska vara mycket vältränade! 
▪ Manual-baserad intervention! 
▪ Handledning under tiden är viktig för programtrohet 
▪ Booster-sessioner bör planeras och förekomma!
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Namn Efternamn

Kombinerade interventioner för att förebygga 
fetma och ätstörningar?
▪ Flera forskare rekommenderar att sådana strategier kombineras 

! Komorbiditet 
! Gemensamma mekanismer 

▪ Billigare med 1 intervention 
▪ Mindre risk för motsägelsefulla rekommendationer och metoder 

! Återhållsamhet i ätande vid fetma (risk för ätstörningar?) 
! Flexibelt ätande vid prevention av ätstörningar (risk för fetma?)
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Haines & Neumark-Sztainer (2006). Health Education Res. 21, 770-782; Della Grave (2003). Dis 
Manag Health Outcome, 11, 579.593. 

Bemöta elever som kan ha ätstörningar (1)

▪ Var uppmärksam på tidiga tecken 
! Strikt återhållsamhet i ätandet  

! Hoppar över luncher i skolan 
! Verkar sakna energi, eller är i början överaktiv 

! Överdriven träning (åldersinadekvat) 
! Viktnedgång eller utebliven viktutveckling 

▪ Inga kommentarer om viktuppgång?! 
! Det är föräldrars ansvar att skapa omständigheter för 

hälsosamt ätande
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Bemöta elever som kan ha ätstörningar (2)

▪ Samtal med elev? (Vad är observationen? Vad är rätt nivå av 
intervention? Grupper av elever som t.ex. hoppar över lunch?) 
! Utforskande samtal 
! Visa värme och empati 
! Uttrycka bekymmer och erbjud möjlighet att prata 
! Samtal med klasser eller grupper?  
! Ändra attityder kring mat, ätande och kropp på skol eller klassnivå? 

▪ Viktigt att uppmärksamma föräldrar på eventuella misstankar! 
! Förändring i ätvanor 
! Överdriven prestation, lite sömn, ”stark” 
! Irritabilitet, isolering... 

▪ Stärka föräldrar att snabbt söka hjälp vid fortsatt och betydande 
viktnedgång!
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Tack för uppmärksamheten! 
Frågor, funderingar?


