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Attachment and Disordered eating behavior 
An investigation on relationship between  

attachment and disordered eating behavior 
 
 

 
The purpose of this study was to examine the connection between at-

tachment and disordered eating behavior. This study presents disor-

dered eating behavior as a continuum, ranging from unstrained eating 

behaviors at one end of the continuum, clinical eating disorder at the 

other end of the continuum, and milder forms of disordered eating at in-

termediate points. The aim was to examine if individual attachment 

styles vary systematically along the disordered eating continuum. Data 

were collected from a self-administered questionnaire, from - 111 par-

ticipants in ages between 13 – 57 years. The participants were recruited 

from forum for individuals who have or have had eating disorders, as 

well as among individuals from upper secondary school, both students 

and teachers. The results showed a systematic association between inse-

cure attachments and disordered eating behaviors. They further revealed 

a positive association between relational insecurity and need for contin-

uous confirmation, as a specific component of insecure attachment and 

eating disordered behavior.   

 
Key words: Eating disorder, Attachment, Eating disordered behavior, 
Continuum.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

Anknytning och ätstört matbeteende 

En undersökning kring samband mellan anknytning och ätstört matbeteende 
Anders Karlsson 

 
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan anknytningsstil 

och ätstört matbeteende. Denna studie presenterar ätstört matbeteende 

som ett kontinuum där studien sträcker sig från en otvungen inställning 

till mat till en klinisk ätstörningsdiagnos. I mitten av kontinuet ligger 

mildare former av ätstört matbeteende. Målet med denna studie var att 

undersöka om olika anknytningsstilar varierar systematiskt på det ät-

störda matbeteende kontinuet. Data hämtades från ett självadministrerat 

frågeformulär som besvarades av 111 deltagare mellan 13 och 57 år 

gamla. Deltagarna rekryterades från ätstörnings föreningar och studen-

ter och lärare från gymnasieskolor. Resultatet visar att det fanns ett 

samband mellan otrygg anknytningsstil och ätstört matbeteende. Speci-

ellt visade det sig att det fanns ett starkt samband mellan den ängsliga 

anknytningsstilen bifallsbehov och ätstört mat beteende.   

 
Nyckelord; Ätstörning, Anknytning, Ätstört matbeteende, Kontinuum.  

 
I dagens samhälle är bantning och oro för sin vikt utbrett över en majoritet av befolkning-

en. Främst kvinnor ägnar sig åt ohälsosamma matbeteenden som får konsekvenser både psy-

kiskt och fysiskt (Tylka & Subich, 1999). Bantning i västvärlden är ett vanligt förekommande 

fenomen. Det sammanhänger bland annat med det idag rådande smalhetsidealet som media till 

stor del svarar för, ett ideal där 90 till 95 % av kvinnorna har en vikt över idealet (Sied, 2004). 

Smalhet hos kvinnor ses som en symbol för framgång, kompetens, kontroll och sexuell attrakt-

ion. Bantning är faktiskt så vanlig bland unga kvinnor att det i en statistisk mening kan sägas 

vara normalt. Även en viss grad av oro och bekymmer över kroppsform tycks vara normal hos 

kvinnor. Av den orsaken kan man säga att ätstörningar inte behöver ses som en enskild grupp 

utan som ena änden på ett kontinuum (Tylka & Subich, 1999). Därför betraktas ätstört matbete-

ende i detta arbete som ett kontinuum från en otvungen inställning till mat, till klinisk ätstör-

ningsdiagnos. I mitten av kontinuumet läggs mildare form av ätstört mat beteende. Efter under-

söknings resultat delades deltagarna i två grupper. I den ena gruppen hade deltagarna poäng 

från 0 till 19, där man hade en otvungen inställning till mat. Den andra gruppen hade poäng 

från 20 till 61, där 20 är en mildare form av ätstört beteende och höga poäng innebär en ökad 

risk för klinisk ätstörningsdiagnos.     

I undersökningar har det visat sig att flickor som jämför sig med idealiserade kvinnor, kan 

uppleva sig som att de vore för tjocka eller mulliga i förhållandet till idealet och det kan leda 

till att kvinnorna börjar banta. De vill åstadkomma en förändring. Manliga förebilder för pojkar 

är oftast vältränade och muskulösa. Pojkar väljer oftast att börja träna för att få större muskler, 

med följden att man äter mera, inte att man börjar banta. (Cohane & Pope, 2001). När det gäller 

fördelningen mellan kvinnor och män för ätstörningen så har det i undersökningar visat sig att 

90 % är kvinnor och 10 % är män (Cassidy & Shaver, 2008). Därför fokuserar detta arbete 

främst på kvinnor.  

Det är svårt att peka på en enskild orsak, utan ätstörningar är mer av en komplex natur, som 

utgörs av en samverkan mellan biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer (Swan-

berg 2004). Hilda Bruch var en av de första, som studerade relationen mellan anknytning och 

tidiga relationer, och utvecklandet av ätstörningar (O´Shaughnessy & Dallos, 2009). Bruch 

beskrev familjemiljöer som kännetecknades av ett överbeskydd och ett kontroll behov av för-

äldrarna till barnet, med få möjligheter för barnet hitta ett eget uttryck under sin utveckling. 

Baserat på Bruchs arbete kan man betrakta anorexia nervosa som en omvänd kommunikation 
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av protest och ett försök till frigörelse (O´Shaughnessy &  Dallos, 2009). Kvinnor som utveck-

lar en ätstörning sägs kontrollera sin värld/omgivning genom sitt ätbeteende, för att lägga upp-

märksamhet från sina egna känslor (Cole-Detke & Kobak, 1996). Denna studie syftar till att 

vidare undersöka sambandet mellan anknytningspresentationer och ätstört matbeteende.  

Ätstörning 

Redan 1694 finns det anteckningar gjorda av den engelske hovläkaren Richard Morton där 

han beskriver ett tillstånd som vi idag skulle kalla för anorexia nervosa (Clinton & Norring, 

2002). Men det skulle dröja till slutet av 1800 talet innan det kom rena fall beskrivningar på 

anorexia nervosa (Clinton & Norring, 2002). På 1940- och 1950- talet dominerade den psykoa-

nalytiska teorin med följd att det blev fokus på den sexuella betydelsen vid utveckling av sjuk-

domen. Synen på anorexia nervosa ändrades under 60 och 70 talen där man inriktades mer på 

relationen mellan mor och barn och dess betydelse. Bulimia nervosa har också en lång historia i 

litteraturen.  

Övergripande kan sägas att alla olika sorters ätstörningar innebär att den drabbade är besatt 

och fixerad vid mat, sin vikt och träning. Livet styrs av besatthet och tvångsmässighet kring det 

som för andra är normala och positiva inslag i vardagslivet (Clinton & Norring, 2002).  

Inom psykiatrisk forskning och vård används ett system som kallas DSM-IV för att ställa 

diagnos. Enligt DSM – IV är ätstörningar ett samlat namn för anorexia nervosa, bulimi nervosa 

och ätstörning utan närmare specifikation, UNS (APA, 2004).  Dessutom finns det forsknings-

kriterier för ytterligare en separat diagnos, hetsätningsstörning, Binge Eating Disorder, BED 

(Ghaderi 2007). 

Med diagnosen anorexia nervosa menas en vägran att hålla kroppsvikten på eller över 

nedre normalgränsen för ålder och längd, intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller att bli tjock. 

Störd kroppsupplevelse i form av att man upplever att exempelvis lår, mage och stjärt är för 

stora. 85 % av den förväntade kroppsvikten är satt som den nedre normalgränsen. Självkänslan 

är påverkad och är kopplad till vikt och kroppsform (APA, 2004). För bulimi nervosa handlar 

det om att man under en avgränsad tid äter väsentligt större mängd än vad de flesta människor 

under motsvarande tid och omständigheter skulle ha ätit. De använder sig av självframkallade 

kräkningar och exempelvis laxermedel för att inte gå upp i vikt. Personen upplever själv att hon 

eller han har förlorat kontrollen under ätandet (APA, 2004). Ätstörning utan närmare specifi-

kation, UNS uppfyller inte helt kriterierna för bulimi eller anorexia nervosa. Det kan vara så att 

en kvinna uppfyller kriterierna för anorexia nervosa men att menstruationen är regelbunden. 

Vid bulimi nervosa kan det vara så att personen uppfyller kriterierna men att personen vid upp-

repande tillfällen tuggar och spottar ut sin mat, men inte sväljer ned sin mat (APA, 2004). 

Mellan 1993 och 1998 genomfördes i fem svenska kommuner en enkätundersökning om 

stört ätbeteende bland gymnasieelever i årskurs tre. Resultatet visade att 6 % av flickorna i stu-

dien löpte risk att utveckla någon form av stört ätbeteende (Swanberg, 2004).  

En rad faktorer har visat sig ha ett samband med utvecklingen av ätstörningar, faktorer som 

nämns är kvinnligt kön, åldern 14 till 20 år och intensiv bantning (Swanberg, 2004). Även om 

bantning är en känd prediktor för utlösande av ätstörningsproblematik så tycks det behöva en 

biologisk och/eller psykisk sårbarhet hos individen (Swanberg, 2004). Barn drivs från första 

början av inre signaler från kroppen för att reglera hur mycket mat det får i sig. Om om- giv-

ningen kräver att ett barn hela tiden ska äta upp sin mat på tallriken eller endast tillåter att man 

äter mat på bestämda tider kan detta leda till att barnet utvecklar ätstörning (Swanberg, 2004). 

Familjesituationen är ibland en omstridd faktor om den påverkar eller inte och i vilken grad. 

Enligt tidigare litteratur (Råstam & Gillberg, 1991) finns det nog inte någon typisk ätstörnings-

familj utan att det finns en stor variation av interaktionsmönster i ätstörnings-patientens familj. 

Men det finns studier där man funnit att vissa drag är mer framträdande i en ”ätstörningsfa-

milj”, exempelvis låg konflikt tolerans, insnärjdhet, överbeskydd från föräldrar (Ottosson, 

2000).  
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Anknytning och ätstörning 

Med anknytning menas det psykologiska och känslomässiga band som uppstår mellan bar-

net och dess vårdare (Wennerberg, 2009). Innan Bowlby (Wennerberg 2009) formulerade sin 

teori var den rådande förklaring varför ett barn knöt an till sin mamma, att hon gav barnet mat. 

Det fysiska behovet var det som ansågs det primära medan det känslomässiga ansågs sekundärt 

(Broberg et al, 2008). Bowlby ansåg att det var tvunget att finnas något annat svar. Det var inte 

enligt Bowlby att barnet tydde sig till vem som helst bara det fick mat. Bowlby vände blicken 

mot etologin, läran om djurs beteende. Konrad Lorenz hade redan på 1930 – talet visat att ank-

ungar knöt an till sin mamma trots att mamman inte matade ankungarna (Wennerberg, 2009). 

Bowlby föreslog att relationen till anknytningspersonen var den som var primär. Bowlby me-

nade att behovet av nära känslomässig kontakt var minst lika viktigt för överlevnaden som t.ex. 

behoven av föda och sömn (Broberg et al, 2008). Den centrala medfödda affekten, den som 

enligt anknytningsteorin och som Bowlby letade efter var rädsla. Den styr i hög grad och regle-

rar barns beteende (Wennerberg, 2009). Att ett barn känner rädsla i olika situationer är något 

som genom miljoner av år av däggdjurs evolution har ökat chanserna till överlevnad. Benägen-

heten att reagera med rädsla är därför djupt förankrat i människors överlevnadsinstinkt. Enligt 

Bowlby fanns det två sidor av rädsla, dels ett flyktbeteende från en fara men också anknytning 

som driver oss nära den person som gör oss lugna och trygga (Wennerberg, 2009).  

När den amerikanske psykologen Mary Ainsworth skapade en metod som kallades främ-

mande situationen ( -The strange situation) förde hon in anknytningsteorin i en ny fas. Främ-

mande situationen innebar att man studerade barn i en experimentell miljö med olika förutsätt-

ningar. Det Ainsworth gjorde var att utsätta barnen för ”fara”, en främmande situation, främ-

mande vuxen och ensamhet (Wennerberg, 2009) Utifrån den främmande situationen delades 

barnen in i fyra grupper. Den första gruppen barn hamnade i gruppen trygg anknytning, vilket 

innebär att barnet flexibelt växlar mellan de medfödda beteendesystemen för anknytning re-

spektive utforskande (Broberg et al 2008). Barnen i denna grupp söker snabbt kontakt med mo-

dern efter separationen. Barnen beter sig som om det är självklart att modern kommer att ge 

gensvar till barnet. Dessa barn låter sig snabbt tröstas och återgår sedan obekymrade till sin lek 

(Broberg et al 2008). Barnen i otrygg – undvikande anknytningsgruppen, beter sig vid återför-

eningen som om de inte behövde tröst eller hade oroats av moderns frånvaro. Barnen hämmar 

sin reaktion att söka närhet till modern vid återföreningen. Barnet visar inga tecken på upprörd-

het eller ilska (Wennerberg, 2009). Otrygg – ambivalent anknytning C, innebär att barnet är 

både kontaktsökande och avvisande i kontakten med modern vid återföreningen. Barnet har 

svårt att komma till ro, och det tar tid för barnet att låta sig tröstas och innan barnet återgår till 

sin lek igen (Wennerberg, 2009). En del barn kunde inte inordnas i dessa tre grupper, utan 

dessa barn visade upp beteenden som kunde sättas in i alla tre grupper. Därför gjordes en fjärde 

grupp som man kallade desorganiserad – desorienterad anknytning D. När modern är närva-

rande i rummet uppvisar barnet bl.a. reaktioner som strider mot varandra, exempelvis kontakt-

sökande samtidigt som barnet riktar sitt ansikte från modern. Barnet vandrar förvirrat runt i 

rummet utan mål. Uttrycker rädsla inför föräldern i ansikte och kroppshållning (Wennerberg, 

2009). Barnen i denna grupp får inte enbart bokstaven D utan man får tre olika benämningar 

beroende var man hamnar, exempelvis D + A eller D + B el ler D + C.  

Bowlby myntade också begreppet inre arbetsmodeller, eller mentala representationer, som 

innebär att när barnets kognitiva förmåga utvecklas, börjar det skapa inre föreställningar om sig 

själv och sina relationer till andra. Barnet kommer sedan att använda sig av arbetsmodellerna i 

sitt samspel med andra under uppväxten och agera utifrån dessa. Dessa inre arbetsmodeller 

innehåller både medvetna och omedvetna aspekter (Broberg et al, 2008). En positiv eller nega-

tiv inre arbetsmodell utvecklas beroende på om föräldrar behandlar sitt barn med värme eller 

kyla. Oavsett vilken uppväxt förhållanden, kommer arbetsmodellerna att påverka på vilket sätt 

man relaterar till andra människor och nya situationer genom hela livet (Broberg et al, 2008). 

En positiv syn på sig själv och andra ligger till grund för en vuxen trygg anknytning. En person 

med trygg anknytning har en tro att andra personer i ens närhet är accepterande och tillgäng-



 

6 
 

liga. Trygg anknytning följs med ett gott självförtroende och en god självkänsla. (Bartholomew 

& Horowitz, 1991). Personer med en vuxen otrygg anknytningsstil har en ofta känsla att inte 

riktigt räcka till och de har svårt att lita på andra individer, har en dålig självkänsla, och är soci-

alt undvikande och är oftare missnöjda med relationer till andra individer (Bartholomew & Ho-

rowitz, 1991).  

O´Shaughnessy och Dallos (2009), gjorde en översikt av de senaste 15 åren av forskning 

kring anknytning och ätstörning och visade att det fanns ett empiriskt stöd för ett samband mel-

lan otrygg anknytning och ätstörning. Men de fann också att undersökningarna skiljs i uppfatt-

ning, om vilken typ av otrygg anknytning som starkast förknippas med ätstört beteende. 

Anorexia nervosa symtom kan utvecklas i olika familjesystem av en rad olika anledningar och 

kan följa olika orsaksvägar. Några forskare föreslog att graden av ätstörningar betyder mer än 

vilken typ av ätstörningsproblematik man har.  

Individer med otrygg ängslig anknytning är motiverade att ingå i nära relationer, och har en 

tendens att idealisera andra människor, oftast till kändisar som medverkar i media och man 

tenderar att se ner på sig själv (Banford & Halliwell, 2009). I jämförelse med individer med 

otrygg ängslig anknytning försöker istället individer med otrygg undvikande anknytning sträva 

efter att avaktivera anknytningsbehov och försöker att undvika relationer (Banford & Halliwell, 

2009). Man fann att otrygg anknytning var relaterade till ätstörningar. Otrygg ängslig anknyt-

ning hade social jämförelse, som en viktig faktor mellan anknytning och ätstörning. Individer 

med otrygg undvikande anknytning verkar utveckla en ätstörning som en ventil till att genom 

mat och fokusering på sin vikt, uppnå en socialt och ett känslomässigt undvikande. (Banford & 

Halliwell, 2009).  

I en studie av Hanna Turner (2009) visade det sig att personer som hade en lägre nivå av 

ätstörningsproblematik tenderade att ha en relativ trygg anknytning. Emotionella faktorer är 

kända att agera som en faktor till utvecklandet av bulimi nervosa, och är relaterat till ett in-

skränkande och ett restriktivt beteende (Hinrichsen, Wright, Waller, & Meyer, 2003).  

Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen var att utifrån ett kontinuum och från en vuxen population un-

dersöka sambandet mellan människors matrelaterade beteenden och deras anknytningsstil. För 

undersökningen valdes det att avgränsa genom att dela upp kontinuumet i två delar, där i den 

lägsta delen placeras individer där väldigt lite ätstört beteende rapporteras, medan i den högsta 

delen placeras individer som rapporterar mycket ätstört beteende (stört matbeteende). Utgångs-

punkten var att från en tvärsnittsdesign undersöka möjliga samband mellan vuxen anknytnings-

inställning och stört matbeteende.     

Frågan som ställdes var huruvida det störda matbeteendet sammanträffar med en otryggare 

anknytning. Det förväntades finnas ett negativt samband mellan trygg anknytning och ätstör-

ning och ett positivt samband mellan otrygg anknytning och ätstörning.  

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i undersökningen var till antal 114 varav 3 inte fullföljt hela undersökningen. 

Sammanlagt var det 111 personer till antal. Av dessa 111 var 103 kvinnor och 8 var män. Del-

tagarna var elever och anställda från gymnasier och medlemmar från ätstörningsföreningar. 

Range (13 – 57). Medelåldern för eatclass 1 var 32 år och för eatclass 2 var medelåldern 30. 

Tabell 1 visar hur de kvinnliga deltagarna i undersökningen fördelades sig gällande utbild-

ningsnivå. Tabell 2 visar deltagarnas fördelning gällande utbildning i respektive Eatclass. Ta-

bell 3 visar fördelningen för respektive åldersklass för de två Eatclass grupperna.  
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Tabell 1 
 Utbildning  

 Grundskola Gymnasiet Högskola 

Kvinnor 10 46 47 

 
Tabell 2 
 Utbildning  

Eatclass Grundskola Gymnasiet Högskola 

1 2 11 31 

2 8 24 13 

Total 10 35 44 

 
Tabell 3 
Ålder  Eatclass Summa 

 1 2  

13 – 18 2 8 10 

19 – 24 4 15 19 

25 – 30 15 14 29 

31 – 36 11 3 14 

37 – 42 3 1 4 

43 – 48  5 3 8 

49 – 57 4 1 5 

Total   89 

 

Material 

I studien användes två instrument hopsatta i en enkät som respondenten fyllde i. Samman-

lagt bestod undersökningsmaterialet av 64 frågor. En av anledningar till att jag valde dessa mät-

instrument var för det första var väl förankrade och väl ansedda. Men också att de anses mäta 

det min frågeställning och uppsats ville undersöka.  

Attachment Style Questionnarie (ASQ), utvecklat av Feeney, Noller och Hanrahan (1994) 

är ett självskattningsformulär avsett att mäta inom ett begränsat delområde individens interper-

sonella anknytningsstil. Svensk översättning gjordes av Håkansson, Tengström och Armelius 

(1996). Testet innehåller 40 frågor där varje deltagare skattar mellan, fullständigt oense =1 till 

instämmer fullständigt = 6. Exempel på frågor kan vara ”jag litar hellre på mig själv än andra 

människor” och ”i stort sett är jag en person värd att lära känna och ”det är viktigt för mig att 

vara omtyckt. ASQ mäter anknytningsstilar utifrån fem delskalor, en som kännetecknar trygg-

het (tillit) och fyra som förknippas med otrygghet: Distans, Sakorientering, Bifallsbehov och 

Relationsfixering.  Individens anknytning analyseras utifrån dessa fem aspekter som tillsam-

mans anses utgöra individens anknytningsstil.  

Tillit tyder på trygg anknytning. En person med höga värden har ett tryggt och tillitsfullt 

förhållande till sig och andra. Personer med trygg anknytningsstil har en god förmåga att knyta 

an till andra och att separera, utan att upplevelsen blir alltför ångestfylld. En person med låga 

värden på denna delskala har istället en mindre tillit till sig själv och andra. Mäter attityder 

både till självet och till andra ( Håkansson et al 1996).  

Distans tyder på en otrygg och avståndstagande anknytningsstil, där en nära kontakt med 

andra skapar ångestkänslor och obehag. Ett högt värde på denna delskala innebär att individen 

inte knyter an till andra människor utan istället försöker hålla sig på avstånd för att skydda sig 

mot situationer som kan skapa obehag. Ett lägre värde indikerar en mer trygg anknytningsstil. 

Mäter i huvudsak attityder i och förhållande till andra (Håkansson et al, 1996). 

Sakorientering är också associerad med en otrygg och avståndstagande anknytningsstil, 

där personer med höga värden försöker skapa ett avståndstagande och ett oberoende till andra. 
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Preferens läggs på personliga prestationer snarare än att upprätthålla mellanmänskliga relation-

er. En individ med låga värden ser inte personliga prestationer som lika viktigt utan fokuserar 

mer på individen som person. Mäter i huvudsak i förhållande till andra. (Håkansson et al, 

1996). 

Bifallsbehov tyder på otrygg och ängslig anknytning. Höga värden utgörs av en anknyt-

ningsstil som i huvudsak karaktäriseras av ett ängsligt behov av andras gillande och acceptans. 

Individer med låga värden har istället ett mindre otryggt förhållningssätt till sig själv. Mäter 

attityder framförallt till självet. (Håkansson et al, 1996). 

Relationsfixering är också associerad med otrygg och ängslig anknytning. Personer med 

höga värden har en relationsfixerad anknytningsstil. Är ängsliga och överdrivet engagerade i 

närmandet till andra för att på så sätt tillfredsställa sin tillhörighet och trygghetsbehov.  Låga 

värden karaktäriserar istället en individ med ett sunt förhållningssätt till relationer. Mäter i hu-

vudsak -ens attityd gentemot sig själv (Håkansson et al, 1996). 

Eating attitudes (EAT) är ett självskattningsformulär som används för att mäta personers 

attityder till mat och ätande. EAT är inget diagnostiskt instrument för ätstörningar utan har fo-

kus på personers attityder till mat och sitt ätande. Min tanke var inte att hitta kliniskt definier-

bara ätstörningar utan att titta på människors attityder till mat.   

Testet utvecklades av Garner och Garfinkel (1979) för att mäta ätstört matbeteende. Testet 

innehåller 24 frågor med sex svarsalternativ i form av ”alltid”, ”mycket ofta”, ”ofta”, ”ibland”, 

”sällan”, och ”aldrig”. Vid poängsättning bedöms det svar som anses reflektera den mest störda 

attityden med 3, angränsande svar med 2 och nästa med 1. de resterande svaren får 0.  De tre 

subskalorna som ingår är bantning, som mäter bland annat undvikande av fet mat, oral kon-

troll, undersöker personlig och social kontroll av sitt ätbeteende och bulimi, vilken har riktning 

på fixeringen kring mat och personers kontroll av ätandet. Som en indikation av störd matbete-

ende, den totala poängen för testet kan variera från 0 till 78 poäng. Över 20 poäng ses som en 

gräns för risk att utveckla kliniska ätstörningar. Cronbachs alfa för den totala EAT scoren för 

den här studien var 0.94.  

Procedur 

I valet av deltagare till undersökningen riktade jag in på två gymnasieskolor liggande i mel-

lersta Sverige. För att få en bredd på deltagare och deras bakgrund men även geografiskt tog 

jag kontakt med ab kontakt, en anorexi och bulimi förening för personer som har eller haft ät-

störning. Detta är en förening som geografiskt sträcker sig från Malmö i söder till Umeå i norr. 

Ab kontakt förening består av 16 lokalkontor. En annan stödförening som jag också tog kontakt 

med heter SHEDO, och är en stödförening för personer som har haft eller har ätstörningspro-

blematik. Jag skickade ett brev via mail där jag beskrev mina intentioner till den person som 

stod som ansvarig på respektive lokalkontor och skolor, och dessa personer spred detta vidare 

till elever och föreningsmedlemmar. Min intention var att få en så stor bredd på deltagarna men 

också att vända mig enligt tidigare litteratur till riskgrupper.   

Enkäten var ute för ifyllnad mellan den 23 mars och den 5 maj 2010. Frågeformuläret ad-

ministrerades via en datalänk.  

I samband med att undersökningsmaterialet distribuerades informerades respondenterna, i 

enlighet med de forskningsetiska regler som gäller för forskning att deltagandet var frivilligt 

och anonymt. 

Resultat 

För att visa om EAT scores var normalfördelade gjordes ett histogram (Figur 1). Kolmo-

gorov-Smirnov-testet avvisade normalfördelning med p<0.001. Medelvärdet för EAT-scores 

20.32, väldigt nära den 20 poäng cut off som uppges i litteraturen som gränsen för risk för ut-

veckling av en ätstörning. Baserat på detta har kontinuumet delats upp i två grupper. Grupp 1 

(N1 = 57) och grupp 2 (N2 = 54), har en EAT –score över 20 poäng, som tyder på att man har 

ett ätstört matbeteende.  
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Figur 1: Histogram på EAT total scores 
 

  

Figur 2: Figurerna visar fördelningen på respektive Eat class.   
 
Tabell 4  
Medelvärde och standardavvikelse för ASQ variablerna och Total EAT variabel. Trygg an-
knytningsstil tillit visar att den har ett högre medelvärde i Eatclass 1, och ett lägre medel-
värde i Eatclass 2. De otrygga anknytningsstilarna visar upp ett högre medelvärde i 
Eatclass 2 i jämförelse med Eatclass 1. N = 111 

 EAT grupp 1 
(scores<20) 

EAT grupp 2 
(scores>20) 

Alla deltagare  

Variabel M SD M SD M SD 
Distans 3.63 1.16 4.88 0.84 4.26 1.19 

Sakorientering 2.45 0.77 3.28 0.93 2.87 0.95 

Tillit 4.32 0.97 3.24 1.01 3.77 1.13 

Bifallsbehov 3.56 1.08 4.98 0.82 4.28 1.19 

Relationsfixering 3.46 0.82 4.25 0.84 3.86 0.92 

EAT total 5.77 4.93 35.69 10.42 20.32 17.04 
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För att undersöka samband mellan anknytningsrelaterade variabler och ätstört matbeteende 

gjordes en korrelationsanalys (Tabell 5). Det fanns signifikanta korrelationer mellan samtliga 

skalor i EAT och ASQ. Total EAT visar ett starkt negativt samband med tillit trygga variabel i 

ASQ, dvs. ju lägre total EAT poäng desto mer trygg anknytning. De otrygga variablerna har ett 

positivt starkt samband, med total EAT, ju högre EAT poäng desto högre otrygg anknytning. 

Tbifallsbehov har det positivt starkaste sambandet enligt undersökningen.  

 
Tabell 5  
Korrelationer   

 Total Eat Tdistans Tsakorient Ttillit Tbifallb trelationsfix 

Total Eat  0.59* 0.51* -0.53* 0.67* 0.50* 

Tdistans   0.57* -0.78* 0.73* 0.50* 

Tsakorientering    -0.48* 0.52* 0.27* 

Ttillit     -0.73* -0.50* 

Tbifallsbehov      0.57* 

Trelationsfixering       

Not. * p < 0.0001 
 

För att undersöka vilka av anknytningsrelaterade variablerna som signifikant relaterar till 

Total EAT användes en regressionsanalys. Analysen visade att deltagarnas scores på sakorien-

tering, distans och bifallsbehov tillsammans förklarade 49 % av variationen i Total EAT,  F(5, 

101) = 21.50, p = 0.0001.  

Vidare gjordes en Hierarkisk regressionsanalys med ovanstående prediktorer (Tabell 6) för 

att belysa deras relativa prediktiva styrka i Total EAT. Analysen bekräftade att bifallsbehov är 

den starkaste prediktorn för ätstört matbeteende.  

   

Tabell 6 
Summering av multipel regressions-analys för variabler som predicerar Total EAT.  
Prediktor B SE B b R-square change Modell F P< 
Sakorientering 3.68 1.56 0.23 .45 F(1, 105) 86.17 .0001 
Bifallsbehov 5.77 1.68 0.44 .036 F(2, 104) 49.31 .0001 
Relationsfixering 3.39 1.59 0.19 .025 F(3, 103) 36.00 .0001 

 

Diskussion 

Uppsatsens syfte var undersöka om otrygg anknytningsstil har ett positivt samband med ät-

stört matbeteende och om trygg anknytning har ett negativt samband med ätstörtmatbeteende. 

Korrelationsanalysen som gjordes i undersökningen tyder resultatet på att undersökningens 

syfte styrks. Detta resultat följer tidigare forskning som visar att otrygg anknytning och trygg 

anknytning har ett positivt respektive negativt samband (Dallos & Denford, 2008).  

Det är intressant att titta på vilken ålder och utbildning som utmärker sig för deltagare i 

Eatclass. I min undersökning visar det sig att gruppen 19 – 24 år tätt följd av åldersgruppen 25 

– 30 år och som har gymnasieutbildning var de grupper som hade högst deltagande i Eatclass 2. 

Fördelningen mellan Eatclass grupperna för hela gruppen var i det närmaste lika. För personer 

som utvecklar anorexi nervosa sker det oftast i tonåren (Gaderi et al, 2007), och för personer 

som utvecklar bulimi nervosa sker det oftast i åldern 15 – 25 (Swanberg, 2004). Detta tyder på 

att min undersökning följer tidigare litteratur gällande riskgruppen för utveckling av ätstörning-

ar. När det gäller attityder till mat och till bantning så verkar det komma tidigare i åldrar och 

finnas med långt upp i vuxenlivet. I samhället så verkar det vara så att bilden på en vacker, 

framgångsrik och smart och lycklig kvinna är en lång och smal kvinna. Det är också viktigt att 

framhäva att om man uppfyller dessa parametrar blir man omtyckt och populär. Vi får med oss 
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det i det enorma mediala trycket som finns runt oss alla (Spettigue et al, 2004). Det går väl inte 

att undvika alla tips som följer med alla slags tidningar och alla matprogram, där den ena kock-

en efter den andra ger oss tips vad man ska äta när man kommer hem efter arbetet och vikten 

att äta rätt för att må bra och för att hålla sin vikt eller för att gå ner i vikt. Detta kan vara en av 

många förklaringar att många personer uppvisar ett matstört beteende och varför det i min 

undersökning var hälften av de kvinnliga deltagarna som hamnade i Eatclass 2, dvs löper risk 

att utveckla en ätstörningsproblematik. Som tidigare nämnts så finns det inte en sanning eller 

en orsak till att utveckla en klinisk ätstörningsdiagnos utan det verkar behövas flera förkla-

ringsmodeller (Clinton & Norring, 2002). Men det är viktigt att sätta ljus på denna sjukdom och 

vår inställning till mat och hur vuxna förmedlar till våra barn om mat och utseende eftersom 

ätstörningar är en väldigt allvarlig sjukdom. För det är så att dödligheten hos en person med 

ätstörningar ökar med 9 gånger i jämförelse med en motsvarande grupp i en normal population 

(Sandeberg & Bengtsson, 2005).  

I min analys var det tre prediktorer som signifikant relaterade till Total EAT. Dessa tre var 

Tsakorientering, Tdistans och Tbifallsbehov. Sakorientering och distans tillhör den undvikande 

delen otrygg anknytning och bifallsbehov tillhör delen ängslig otrygg anknytning.  Min under-

sökning tyder på att den ängsliga stilen är den som relaterar mest till ätstört matbeteende. Vilket 

innebär i en vuxen anknytning att de alltid ger högsta prioritet åt andras behov, har känslor av 

självuppoffring och martyrskap och vill ta hand om andra oavsett om det är påkallat eller inte. 

Med detta menas att personen definierar livet i termer av problem som kräver hjälp för att bli 

lösta (Broberg et al 2008). Personer med ängslig anknytnings stil har ett stort behov av att vara 

omtyckt av personer i deras närhet, men också en utpräglad oro över att lämnad eller avvisad av 

dessa personer (Troisi et al, 2006). Resultaten i min undersökning får stöd i tidigare undersök-

ningar som visade upp att bifallsbehov relaterade positivt till anorexia nervosa (Amianto, 

2011). Även en studie av Troisi (2005) visade det sig att prediktorn bifallsbehov i ASQ var den 

faktor som var mest statistiskt signifikant.  Det verkade vara också så att bifallsbehov relaterar 

positivt till en rad olika faktorer, som exempelvis en utpräglad misstro till andra människor, 

viktfobi, låg självkänsla, missnöje med sin kropp, störd interoceptiv medvetenhet, dvs. svårig-

het att tolka inre signaler om kroppsliga behov och känslor (Amianto, 2011). Även Ottosson 

(2000) tar upp om personlighetsdrag som är framträdande. De dominerande dragen är tvångs-

mässighet, emotionell återhållsamhet, bristande självhävdelse, överdriven anpasslighet och låg 

självkänsla. Själva anknytningsteorin och tanken bakom denna bygger på vad som händer vid 

en separation och när anknytningspersonen kommer tillbaka till barnet. Kvinnor med ätstör-

ningsproblematik uppvisar stora svårigheter vid vardagliga separationer och som följd att kvin-

nor med ätstörnings problematik bär på en ständig oro (O´Shaughnessy &  Dallos, 2009). Ofta 

uppvisar personer med ätstörning en rigid och en perfektionistisk hållning, vilket för det mesta 

innebär svårigheter när man inträder i vuxenlivet med alla krav och prövningar och dess krav 

på att vara flexibel och våga ta nödvändiga steg för utveckling emot någon form av självgående 

och ett eget liv (Broberg et al (2008).  Bowlby (Cassidy & Shaver, 2008) menade att om barnet 

utvecklar negativa representationer av dem själva eller andra eller när tankar och känslor ut-

vecklas minskas möjligheten till en verklighetstrogen bedömning, leder detta till en ökad käns-

lighet för psykiska sjukdomar.  

   En signifikant nivå fångades av undvikande strategier. Personer som hamnar i subskalan 

med undvikande strategier tyder på att dessa personer känner ett obehag och ångestkänslor vid 

en nära kontakt med andra människor. Alla situationer särskilt med människor inblandad försö-

ker man att undvika. Det tyder på att personer som hamnar i subskalan undvikande strategier 

tackar nej till hjälp och stöd och uppehåller en distans till folk som vill stötta och hjälpa perso-

nen i fråga (Broberg et al, 2008).  

Nu är det så att otrygg anknytning i sig inte är synonymt med att utveckla ätstörning eller 

andra psykiska störningar. Det är en låg andel av vuxna som har någon form av otrygg anknyt-

ning och ätstörning eller någon annan form av psykisk störning. Däremot kan den som har 

otrygg anknytning öka sin sårbarhet för att senare i livet utveckla ätstörning (Broberg et al 
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2008). En förklaring att så få trots allt utvecklar ätstörning kan vara att även om föräldrarna är 

mindre lyhörda i samspelet med sina barn så bygger barnen upp organiserade inre arbetmo-

deller (Karlsson, 2008). Detta innebär att man bygger upp och skapar sammanhang i sin till-

varo. Man vet exempelvis att man måste äta och sova exempelvis och man har en uppfattning 

om sitt eget tillstånd (Broberg, 2008 et al).  Vi är alla beroende av en tidig relation för att ut-

vecklas, och förstå egna och andras känslor. Långt innan språklig förmåga har man etablerat 

som barn en förmåga att förstå andra människors behov och önskningar (Hart, 2009). Föräl-

derns förmåga att tyda och läsa av barnets signaler är en faktor om barnet får en trygg anknyt-

ningsstil eller inte. Med trygg anknytningsstil verkar föräldrar ha en förmåga att sätta sig in i 

barnets problem behov och kunna reflektera vad som är bäst för barnet i varje situation. Det 

verkar att sådana egenskaper och förmåga avspeglar sig när man är vuxen och inleder relationer 

med andra människor. Enligt tidigare forskning finns det ett samband mellan trygg anknyt-

ningsstil och faktorer som självförtroende, självkänsla, sociala kognitiva förmågor, frustration-

stolerans (Hart, 2009).  

En egen reflektion är gällande mat och vår syn och inställning till mat. Det är inte ovanligt 

att man hör att föräldrar använder mat som ett sätt att få kontroll över en situation, att barnet 

ska vara snäll och tyst. Oftast har man maten som ett sätt att få kontroll och få barnet att göra 

det man vill att det ska göra. Detta kan göra att barnet senare i livet använder samma medel att 

få kontroll över sin egen värld.  

Det kanske inte är en tillfällighet att det oftast sker en debut för ätstörning och att fokus vid 

den egna kroppen när man befinner sig i ungdomsåren och tidig vuxen ålder. Åren är för alla 

personer en viktig tid då man förbereder sig inför vuxenlivet och det kan vara för en del männi-

skor en turbulent känslotid. Man söker sig till de grupper man vill tillhöra. I de grupper man 

tillhör så provar man olika stilar på ett helt annat sätt än i den egna familjen. Man klär sig och 

beter sig som den grupp man vill tillhöra. Att inte få vara med i den gruppen man önskar och 

vill kan vara svårt under dessa år och kan påverka den känslomässiga utvecklingen och påverka 

den psykiska hälsan negativt.  Det kan resultera i mobbning och starka känslor av ensamhet. 

Det är viktigt med kamratgemenskap för nära och utvecklande relationer som stärker den egna 

identiteten. Tonårstiden är en tid då man är under en stark kognitiv, interpersonell och fysisk 

utveckling. Trygg anknytning blir extra viktigt och självständighet i sociala relationer då man 

som tonåring ska frigöra sig från föräldrarna och integrera med jämnåriga av båda könen (Bro-

berg, Nevonen, Bonnedal, 2001). Alla förändringar som sker i en tonåringskropp påverkar hur 

man ser på den egna kroppen. Man kan ha en oro och ängslan över att inte vara normal. Hos 

flickor är det speciellt vanligt att vilja ändra på sitt utseende och utrycka ett missnöje över sitt 

utseende. Pojkar blir längre och grövre och detta upplevs positivt av omgivningen, eftersom det 

rådande manliga skönhetsidealet är att man ska vara lång och muskulös. Flickors utveckling är 

lite annorlunda till att få mer runda former, mer fettvävnad och brösttillväxt. (Swanberg, 2004). 

Historiskt sett har fixering vid kroppsform och ideal utseende ändrats under tidens gång, 

men från 1950 talet till 1991 har det varit tydligt att kroppsform i modetidningar och så kallade 

herrtidningar blivit smalare medan normalvikten hos den vanliga kvinnliga befolkningen ökat. 

Detta har medfört att mager och smal blir norm och normalvikt definieras som övervikt. Även 

så kallade diet artiklar har haft en ökning under samma period (Spettigue & Henderson, 2004).  

Min studie har en begränsning i och med att den är tvärsnittstudie varför det inte går att av-

göra riktningen på sambanden. Anknytningsteorier och tidigare longitudinella studier talar dock 

för att anknytningsstil inverkar på psykiska problem (Broberg et al 2008).  
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