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Disposition 

§  Risk faktorer för utveckling av ätstörningar 
§  Översikt av forskning (Vad visar meta-analyser) 
§  Lovande preventiva program 
§  Bäst utvärderade och effektiva program 

à Principerna bakom dessa program 
à  Innehåll och format 

§  Forskning om dissonansbaserad intervention 
§  Mediatorer och moderatorer av effekt (reflektion) 
§  Kunskapsluckor 
§  Pågående forskning om prevention 

Risk faktorer för utveckling av ätstörningar 

§  Multifaktoriella modeller 
à Missnöje med kroppen, låg självkänsla, bantning, BMI, mobbning, 

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

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

à Kurvlinjära samband: Bantning, negativ affekt och ökning av BMI 
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Buccianeri et al. (2013). Body Image, 10, 1-7. // Rohde et al. (2015) Int J Eat Disord. 48,187–19. 
Ghaderi (2001). Scan J Beh Ther. 30(2), 57-74. // Westerberg-Jacobson et al (2010). Eat Weight Dis. 
15, e208-218. 

Vi vilka åldrar är riskerna mest prediktiva 

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

à Missnöje med kroppen 
§  Vissa riskfaktorer verkar inte ha betydande prediktionsvärde 

à BMI 
§  Viktigt att gå in tidigt när vi vill förebygga! 
§  Obs! Det är inte alltid för sent att gå in vid senare åldrar heller!  
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Preventionsnivåer 

§  Primär  
§  Selektiv  
§  Indikerad 

 
§  Primär 
§  Sekundär 
§  Tertiär 

§  Vad är bäst vid prevention av ätstörningar? 
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Översikt av forskning om prevention (1) 

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

à Erfarenheter från preventiva program mot droger! 
§  Flersessionsprogram 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 
à  Ingångsättningsåldern för ätstörningar (främst 15-19) 
à 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 
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Översikt av forskning om prevention (2) 

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

kontexten 
à Olika färdighetsnivåer, vana, tid och prioritering 

§  Program med fokus på kroppsacceptans som inducerar 
dissonans (+ obs! Utan psykoedukativa inslag!) 
à Svagare effekt för program som fokuserar på självkänsla och 

coping 
§  Program utvärderas med validerade mått 
§  Program vars korttidseffekt studeras jämfört med 

långtidseffekter? (lite stöd! Få program med tillräckligt långa 
uppföljningar) 
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Översikt av forskning om prevention (3) 

§  Sammantaget visar hälften av preventiva program på effekt på 
någon eller flera risk faktorer 

§  Av alla program visar 29% på effekt på aktuell eller senare 
förekomst av ätstörningspsykopatologi 
à 15 program med mycket olika innehåll (dissonans, självkänsla, 

coping, stresshantering, hälsosam vikt, kritisera dagens 
smalhetsideal, acceptans av kroppen…) 

§  Effekterna i meta-analyser  är signifikanta, men oftast små 

december 6, 2015 Namn Efternamn 8 

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 (DBI & Student Bodies) 
à 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 
à Girl talk (McVey et al., 2003) 
à 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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Austin et al. (2005). Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 159:225–30// Gortmaker et al. (1999). Arch Pediat and 
Adol Med.153, 409–18.// McVey et al. (2003). Eat. Disord. J. Prev. 11,187–95. // Neumark-Sztainer et al 
(1995). J. Nutr. Educ. 27,24–31// Stice et al. (2006). J. Consult. Clin. Psychol. 74,263–75 // Taylor et al 
(2006). Arch. Gen. Psychiatry 63:881–88 

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:   
à Bättre viktrelaterad självkänsla 
à 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 den enda 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 trycket på att äta/banta) 

§  Neumark-Sztainer et al (1995) levererade den via 
hälsopedagoger. Vid 6 månaders uppföljning: 
à Bättre kunskapsnivå 
à Mer adaptiva viktkontrollbeteenden, mindre bantning & hetsätning 
à Vid 2 årsuppföljning var bara effekten på hetsätning kvar! 

december 6, 2015 Ata Ghaderi 12 



15-12-06

3

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 
§  Austin et al har visat 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 
§  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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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. 

december 6, 2015 Namn Efternamn 15 

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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Taylor et al. (1999). Student Bodies: Psycho-
education communities on the web. American 
Medical Informatics Association, 99, 1091-8280 

§  Studien var den första rapporten om interventionsprogrammet 
”Student Bodies”  

§  Fokus var på att förbättra missnöje med kroppen, pga dess status 
som riskfaktor i utvecklingen av ätstörningar  

Taylor et al. (1999). AMIA, 99, 1091-8280 

§  Randomiserad studie med experiment- och kontrollgrupp.  
§  Interventionen: 

à enskilt via internet  
à  feedback från en moderator  
à  forum ”news room” där deltagare kunde chatta och få feedback från 

moderator och andra deltagare 
§  Duration: 8-10 veckor långt. 
§  Pre- och postmätning samt 3 mån uppfölning 
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Taylor et al. (1999). AMIA, 99, 1091-8280 

§  Deltagare:  
à 231 unga tjejer från fyra olika college i USA (ålder okänd!) 
à Ej BMI< 18 eller uppfylla kriterier för ätstörning.  

§  Studiens tid: 1995-1998  
§  Rekrytering: annons i campus-tidningen, posters, flyers, 

anslagstavlor på campus samt genom presentationer av studien på 
campus och på kvinnoföreningar 

§  Samtycke + gratifikation: 10 dollar 

Taylor et al. (1999). AMIA, 99, 1091-8280 

Mätinstrument: 
§  BSQ (Body Shape Questionaire) 
§  EDI och EDE-Q för ätbeteende och attityder kring ätande  

Taylor et al. (1999). AMIA, 99, 1091-8280 

Resultat:  
§  Reduktion av riskfaktorer för ätstörningar.  
§  Interventionsgruppen förbättrade sin egen kroppsuppfattning och 

reducerade tankar som kan ge upphov till ätstörningar.  

Winzelberg et al. (2000) Effectiveness of an 
internet-based program for reducing risk 
faktors for eating disorders. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 68(2), 
346-350. 

§  Studien syfte var att utvärdera programmet Student Bodies om det 
kan ha en bra effekt trots att det levereras över nätet.  

Winzelberg et al. (2000). JCCP, 68(2), 346-350 

Randomiserad studie med två grupper 
1.  Interventionsgrupp, 8 veckor över internet med hemuppgifter. 

Gruppchat men ej videochat.   
2.  Kontrollgrupp (Väntelista) 

§  Pre, post, 3 mån uppföljning.  
§  Deltagare fick 25 dollar efter studiens slut. 

Winzelberg et al. (2000). JCCP, 68(2), 346-350 

§  Deltagare: Kvinnliga studenter (N=66)  
à 18-33 år (M=20 år), blandad etnicitet 
à 31 fick interventionen, 29 kontrollgruppen 

§  Exklusionskriterium: diagnos av AN eller BN 
§  Rekrytering skedde på campus via deras nyhetstidning, flygblad och 

presentationer på kvinnoföreningarna.  
§  Totalt 16 deltagare hoppade av: 8 deltagare hoppade av mitt i 

studien, (4 intervention 4 kontroll) och ytterligare 8 deltagare 
hoppade av vid 3 mån uppföljningen (3 intervention, 5 kontroll) 
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Winzelberg et al. (2000). JCCP, 68(2), 346-350 

Mätinstrument: 
§  BSQ för Body Shape  
§  EDI för bulimi och strävan efter smalhet 
§  EDE-Q för viktbekymmer samt figurbekymmer 

Winzelberg et al. (2000). JCCP, 68(2), 346-350 

Resultat:  
§  Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna från pre till post 

men effekterna ökade vid uppföljning 
§  Signifikant lägre poäng på kroppsmissnöje och ”Drive for thinness” i 

interventionsgruppen jämfört med kontroll, vid 3 mån uppföljning.   

Taylor et al. (2006). Prevention of eating 
disorders in at-risk college-age women. 
Arch Gen Psych. 63(8), 881-888. 

§  Studien syfte var att utvärdera programmet Student Bodies på unga 
kvinnor som ligger i risk att utveckla en ätstörning 

§  Multicenterstudie (San Diego och San Francisco) 

Taylor et al. (2006). Arch Gen Psych. 63(8), 
881-888. 

§  RCT 
à  Interventionsgrupp med Student Bodies: N= 244 
à En kontrollgrupp på väntelista: N= 236 

§  8 veckors intervention 
§  Deltagare: 

à 18-30 år med risk för ätstörningar  
à BMI mellan 18-32 (M=20.8) 

§  Rekrytering mellan 2000-2003 via posters och flyers på campus, 
massmail (e-post) och annons i massmedia 

§  Mätningar: Baslinje, post, 1- , 2- och 3-års uppföljning. 

Taylor et al. (2006). Arch Gen Psych. 63(8), 881-888. 

Utfall och mätinstrument: 
§  Primär utfallsmått: Tid till subklinisk eller klinisk diagnos av 

ätstörningar 
§  Sekundära utfallsmått 

à Weight Concern Scale 
à EDE-Q total för ätstörningspatologi 
à EDI för drive for thinness och bulimi 
à BMI  
à CESD för depression 

Taylor et al. (2006). Arch Gen Psych. 63(8), 
881-888. 
Resultat:  
§  Under uppföljningstiden utvecklade 43 deltagare subklinisk eller 

klinisk ätstörning 
§  Ingen totalskillnad i incidens av ätstörningar mellan grupperna! 
§  Student Bodies hade lite bättre effekt på incidens för dem med 

övervikt, eller deltagare med kompensatoriska beteenden vid 
baslinjen från ena siten (San Francisco) 

§  Signifikanta gruppskillnader från baslinje till 1- års och 2-års 
uppföljning för vikt- & figurbekymmer (d=.81 vid post & .41 vid 1 år) 

§  Gruppskillnader i EDI för bulimi var endast signifikant från baslinje till 
postmätning.  

§  BMI på alla deltagare höll sig samma över alla åren. 



15-12-06

6

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 

december 6, 2015 Namn Efternamn 31 

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! 

§  Vi har en inre drift att hålla våra uppfattningar, attityder och 
beteenden i harmoni 

§  Vi vill befrias från det upplevda obehagliga känslotillstånd som 
mångtydigheter och motsägelser i våra uppfattningar om och 
beteenden kring saker och ting skapar 

 
§  För att slippa obehaget är vi beredda att ändra beteende eller ändra 

attityd/uppfattning 
§  Vi kan också ibland gå över till/lägga till maladaptiva eller irrationella  

åsikter  för att slippa dissonans om vi inte är villiga att ändra 
beteende eller åsikt 

§  Inte ovanligt om man starkt tror på något som visar sig vara fel! 

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, självobjektifiering, etc.  

§  De flesta studie om förändring av hälsobeteenden visar på positiv 
effekt (Freijy & Kothe, (2013). Br J Health Psychol. 18(2), 310-37) 

 

Kognitiv dissonans teori för prevention av 
ätstörningar 

Interventionen: 
I grupp ta ställning 

emot 
smalhetsidealet, 
verka emot det, 

prata dåligt om det, 
kritisera det… 

Minskad 
internalisering av 
smalhetsidealet 

Minskad: 
§  Missnöje med 

kroppen 
§  Bantning 

§  Negativ affekt 
§  Ätstörningar 

 

è è

Belägg för modellen och dess 
verkningsmekanism 

Interventionen: 
I grupp ta ställning 

emot 
smalhetsidealet, 
verka emot det, 

prata dåligt om det, 
kritisera det… 

Minskad 
internalisering av 
smalhetsidealet 

Minskad: 
§  Missnöje med 

kroppen 
§  Bantning 

§  Negativ affekt 
§  Ätstörningar 

 

è è

§  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)  
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Body Project: Hur går det till? 

§  Består av 4 lärarledda 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: 

à Ska få träning i genomförandet 
à Följer en manual 
à Samtal spelas in för handldning och för att bedöma kvalitet och trohet 

 

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 
 

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 kvinnor göra för att stå emot 

idealet?) 

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 kvinnor stå emot 
idealet) 

8.  Brev till dig själv som ung (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) 

Träff 1 

§  Ge överblick och introducera deltagarna för regler och vad som 
förväntas av dem i gruppen.  

 
§  Interaktiv med diskussioner om definitionen och ursprunget till det 

smala idealet och kostnader i samband med att fullfölja ett smalt 
ideal.  

 
§  Övningar: t.ex. att välja bland bilder och beskriva ”den perfekta 

kvinnan” 

§  Diskutera och lista upp kostnader för att se ut som idealet (fysiska, 
psykiska, ekonomiska) 

Träff 2 

§  Granska det material som diskuterades på träff 1 och diskutera 
reaktioner på de inlämningsuppgifter deltagare gjort under veckan  

§  Rollspel för att framkalla muntliga motargument mot det smala 
idealet   

 
§  Deltagarna läser upp sina brev för varandra, läser upp positiva 

egenskaper de har noterat om sig själva från spegelövningen samt 
utför motargument i rollspel med gruppledaren 

 
§  Exempel på rollspel: ”Jag vill verkligen kunna ha min nya bikini i 

sommar så jag tror jag kommer börja hoppa över frukosten varje 
morgon för att få bort några extra kilon”  
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Träff 3 

§  Ytterligare diskutera hur man står emot skönhetsidealet, hur man 
utmanar sin egna bekymmer om kroppen och hur man kan bemöta 
framtida påtryckningar att vara smal 

§  Rollspel- deltagarna skall komma med snabba motrepliker till typiska 
”smaluttalanden” och avleda konversationen från att handla om vikt  

 
§  Exempel: ”Ser jag tjock ut i den här klänningen?” ”Linda har 

verkligen gått upp i vikt under sommaren” 

Träff 4 

§  Diskutera erfarenheter från beteendeutmaningen och 
kroppsaktivismen. Diskutera att vårt sätt att prata om våra kroppar 
kan påverka och främja det smala idealet  

 
§  Deltagarna hittar mer positiva alternativa sätt att tala om sina 

kroppar samt hur de vill utmana sina bekymmer kring kroppen i 
framtiden  

 
§  Exempel: Självbekräftelseövning tex ”Nästa gång någon ger dig en 

komplimang, snarare än att invända (”Nej, jag är så fet”) öva på att 
säga ”Tack!” 

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 

§  Studien syfte var att på ett experimentellt sätt testa ett nytt 
interventions preventionsprogram baserat på kognitiv dissonans.  

Stice et al. (2000). IJED, 27, 206-217 

Randomiserad studie med två grupper: 
§  En interventionsgrupp med kognitiv dissonans (body project) 

och kontrollgrupp på väntelista. 
§  Programmet bestod av 3 x 1h träffar 3 veckor i rad där 

deltagarna diskuterade och kritiserade smalhetsidealet. 5-10 
deltagare i varje grupp ledd av en doktors eller masters nivå 
klinisk psykolog plus en co-ledare från forskargruppen 

§  Pre, post och 1 månads uppföljning. De fick 10 dollar per 
mättillfälle. 

Stice et al. (2000). IJED, 27, 206-217 

§  Deltagare i studien var 30 studenter från Stanford University i åldern 
18-22 år (M=18), med blandad etnisk bakgrund.  

§  Rekrytering skedde på campus  
à Posters  
à e-post till de olika ”dorms” (sovsalar) 

à På grund av svårigheter att rekrytera personer valdes de första 10 som 
lämnade intresse att göra interventionen pga att de skulle hinna med 
innan terminsslut. Nästa 20 som anmälde sig fick vara i 
väntelistegruppen. 

Stice et al. (2000). IJED, 27, 206-217 

Mätinstrument: 
§  IBSS-R för att mäta Internalisering av smalhetsidealet 
§  SDBPS för att mäta  missnöje med kroppen 
§  DRES för att mäta  bantning 
§  PANAS-X för att mäta  negative affekt 
§  EDE-Q för att mäta  bulimiska symptom 
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Stice et al. (2000). IJED, 27, 206-217 

§  Alla deltagare utförde alla tre mätpunkter med 100 % retention 
rate. 

§  Alla deltagare i interventionsgruppen deltog i alla tre sessioner 
och gjorde alla hemuppgifter. 

Stice et al. (2000). IJED, 27, 206-217 

Resultat:  
§  Studien visade enligt hypotesen att det nya kognitiv dissonans-

baserade interventionsprogrammet signifikant reducerade  
à  internalisreing av smalhetsidealet 
à Missnöje med kroppen 
à Bantning 
à Negativ affekt 

§  Dessa resultat höll vid 1 månads uppföljning.  
§  Det fanns en ökning av bulimiska symptom hos kontrollgruppen som 

sedan minskade efter de fått interventionen vid 1 månads 
uppföljning 

Stice et al. (2001). A randomized trial of a 
dissonance-based eating disorder 
prevention program. International 
Journal of Eating Disorders, 29, 47-262 

§  Studiens syfte var att testa effekten av dissonans-baserat 
interventionsprogram för att minska riskfaktorer för ätstörningar 

Stice et al. (2001). IJED, 29,247-262 

Randomiserad studie med två grupper,  
§  En interventionsgrupp med kognitiv dissonans (Body Project) och en 

interventionsgrupp för Healthy Weight programmet.  
§  Båda hade 3 x 1h träffar 3 veckor i rad där de diskuterade och 

kritiserade smalhetsidealet. 5-10 deltagare i varje grupp ledd av en 
doktors eller masters nivå klinisk psykolog. 

 
§  Pre, post, 4 veckors uppföljning 
§  De fick 30 dollars för att besvara enkäterna 

Stice et al. (2001). IJED, 29,247-262 

§  Deltagare i studien var 87 unga kvinnor mellan 17-29 år (M=19) 
av blandad etnisk bakgrund. 

§  Rekrytering skedde via flyers på campus på två universitet, ett 
college samt i områden där mycket ungdomar finns. Även e-
mails till kvinnoföreningar. Kvinnor erbjöds att delta i en 
intervention att för att förbättra sin kroppsuppfattning. 

Stice et al. (2001). IJED, 29,247-262 

Mätinstrument: 
§  IBSS-R för internalisering av smalhetsidealet 
§  SDBPS för missnöje med kroppen 
§  DRES för batning 
§  PANAS-X för negativ affekt 
§  EDE-Q för bulimiska symptom 
§  FRDHQ (Fat-Related Diet Habits Questionaire för high-fat food 

intake) 
§  BMI  
§  PYLPAS (Past Year Leisure Physical Activity Scale) för mätning av 

fysisk aktivitet 
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Stice et al. (2001). IJED, 29,247-262 

§  87 kvinnor deltog i studien. 
§  9 av dem (10%) hoppade av studien i mitten utan förklaring och 

gjorde ej uppföljningen.  
§  Totalt 76 deltog i alla träffar och gjorde alla mätningar 
§  40 deltagare fick dissonansinterventionen 
§  36 deltagare var i kontrollgruppen Healthy Weight programmet.  

Stice et al. (2001). IJED, 29,247-262 

Resultat:  
§  Studien visade att deltagarna som fått kongitiv dissonans 

programmet visade signifikanta reduktioner i internalisering av 
smalhetsidealet, missnöje med kroppen, bantning, negativ affekt 
och bulimiska symptom.  

§  Men mot förväntan gav även kontrollprogrammet en viss effekt på 
dessa, fast inte lika stor reduktion. 

Stice et al. (2014). Effects of a prototype internet 
dissonance-based eating disorder prevention 
program at 1- and 2-year follow-up, Health 
Psychology, 33, 1558-1567. 

§  De jämförde effekten av riskfaktorer för ätstörningar med Body 
Project när interventionen levereras av skolkuratorer i skolan jämfört 
med när interventionen levereras över internet. 

§  De tittade på effekten efter 1- och 2-års uppföljning   

Stice et al. (2014). Health Psychology, 33, 1558-1567 

Randomiserad studie med 4 grupper: 
1.  Internetbaserad intervention (eBody), 6 moduler 
2.  Face-to-face gruppintervention, 4 träffar á 1 h 
3.  Utbildningsvideo 
4.  Utbildningsbroschyr 

§  Gruppledare var utbildad forskningspersonal 

Stice et al. (2014). Health Psychology, 33, 1558-1567 

§  Deltagare i studien var 130 kvinnliga studenter från ett lokalt 
universitet i åldern M=21.6, BMI M=23.7 av blandad etnicitet 

§  Fick ej uppfylla kriterier för full diagnos av ätstörningar 
§  Rekrytering skedde via kliniker på universitetet 

à mass e-mail till studenterna  
à posters på campus  

Stice et al. (2014). Health Psychology, 33, 1558-1567 

Mätinstrument: 
§  IBSS-R för internalisering av smalhetsidealet 
§  SDBPS för missnöje med kroppen 
§  DRES för bantning 
§  BDI för depressiva symptom 
§  Diagnostisk intervju för ätstörningar 
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Stice et al. (2014). Health Psychology, 33, 1558-1567 

Face-to-face 
interventionen 
§  39 gjorde interventionen 
§  35 var med på alla träffar 
§  39 gjorde postmätningen 
§  38 gjorde 1-års uppfölj. 
§  38 gjorde 2-års uppfölj. 
§  39 inkluderades i 

analysen 

Internetversionen eBody 
§  19 gjorde 

internetversionen 
§  17 gjorde alla 6 moduler 
§  17 gjorde postmätning 
§  16 gjorde 1-års uppfölj. 
§  16 gjorde 2-års uppfölj. 
§  19 inkluderades i 

analysen 

Stice et al. (2014). Health Psychology, 33, 1558-1567 

Utbildningsvideo 
§  29 såg videon 
§  29 gjorde 

postmätning 
§  28 gjorde 1-års uppf 
§  29 gjorde 2-års uppf 
§  29 inkluderades i 

analysen 

Utbildningsbroschyr 
§  20 läste broshyren 
§  20 gjorde 

postmätning 
§  20 gjorde 1-års uppf 
§  19 gjorde 2-års uppf 
§  20 inkluderades i 

analysen 

Stice et al. (2014). Health Psychology, 33, 1558-1567 

Resultat:  
§  Fast det var en pilotstudie för eBody Project så fick de några bra 

effekter med minskad risk för ätstörningssymptom som hade 
stora-måttliga effektstorlekar både vid 1- och 2-års uppföljningar  

§  De fick även signifikanta effekter för interventionen på bantning 
och nedstämdhet vid båda uppföljningstillfällena även om 
reduktionerna var små.  

§  Effekterna för interventionen var dock större för face-to-face än 
för eBody.  

Stice et al. (2015). Effectiveness trial of a selective 
dissonance-based eating disorder prevention 
program with female college students: Effect at 2- 
and 3- year follow-up. Behaviour Research and 
Therapy 71, 20-26  

§  Långtidseffekten av body project (2-3 år efter intervention) hos 
universitetsstudenter när kuratorer med god utbildning och 
handledning levererade interventionen (Effectiveness) 

§  Tidigare studier hade visat att bristande utbildning och 
handledning verkade leda till sämre effekter 

Stice et al. (2015). BRAT ,71 20-26 

§  RCT: interventionen med Body Project eller kontrollgrupp som 
läste en informativ broschyr.  

§  (Pre, post) 1- 2 och 3-års uppföljning 

Stice et al. (2015). BRAT ,71 20-26 

§  Interventionen med Body Project var 1 träff i veckan i 4 veckor i 
rad. 

§  Kontrollgruppen fick läsa en informativ broschyr från National 
Eating Disorders Association som beskriver positiv och negativ 
kroppsbild och erbjuder 10 steg till en bättre kroppsbild. 
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Stice et al. (2015). BRAT ,71 20-26 

§  Deltagare var 408 unga kvinnor (M ålder 21.6) från 8 universitet 
i Pennsylvania, Texas & Oregon.  

§  Enda inklusionskriteriet var subjektiv upplevelse av missnöje/
bekymmer med kroppen 

§  Både studenter, alumni och övrig personal på universitet fick 
vara med om de ville. 

 
§  203 deltagare gjorde Body Project 
§  205 deltagare gjorde kontrollbroschyren 

Stice et al. (2015). BRAT ,71 20-26 

Mätinstrument: Som i de flesta tidigare studier om Body Project 
§  DSM-IV diagnoser av ätstörningar med intervju 
§  Internalisering av smalhetsidealet 
§  Missnöje med kroppen 
§  Bantning  
§  Negativ affekt 

Stice et al. (2015). BRAT ,71 20-26 

§  203 personer fick 
interventionen 

§  202 gjorde post 
mätning efter 4 veckor 

§  192 gjorde 1-år uppfölj. 
§  189 gjorde 2-år uppfölj. 
§  184 gjorde 3-år uppfölj. 
§  203 inkluderade i 

analysen 

§  205 personer fick 
informativ broschyr 

§  202 gjorde post mätning 
efter 4 veckor 

§  197 gjorde 1-år uppfölj.
194 gjorde 2-år uppfölj.
179 gjorde 3år uppfölj.
205 inkluderade i 
analysen 

682 deltagare anmälde sig till studien: 66 uppfyllde ej 
inklusionskriterier, 208 ville ej längre vara med i studien. 

Stice et al. (2015). BRAT ,71 20-26 

Resultat:  
§  De hade signifikanta resultat (condition x time) på alla fem 

primära utfallen  
à  internalisering av smalhetsideal 
à missnöje med kroppen 
à bantning, 
à negativ affekt  
à symptom på ätstörningar vid 3-årsuppföljning).  

§  Även signifikanta resultat (condition x time) för  psykosocial 
funktionsnedsättning 

§  Inga signifikanta skillnader i BMI eller användning av hälso- och 
sjukvårdsresurser 

Stice et al. (2015). BRAT ,71 20-26 

Effektstorlekar vid 3-års uppföljning hos Body Project gruppen jämfört 
med broschyrgruppen vid 3 årsuppföljning:  
§  Internalisering av smalhetsidealet = 0.54 
§  Missnöje med kroppen = 0.30 
§  Bantning = 0.15 
§  Negativ affekt = 0.22 
§  Symptom på ätstörningar = 0.39 
§  Psykosocial funktionsnedsättning = 0.07 

Ciao, et al. (2015). Effectiveness of a Peer-Delivered 
Dissonance-Based Program in Reducing Eating 
Disorder Risk Factors in High School Girls. 
International Journal of Eating Disorders, 48, 
779-784 

§  De utvärderade effekten av body Project när programmet var 
implementerat i skolan som en del av skolgången och leddes av 
eleverna själva. Eleverna var unga och gick på gymnasium 
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Ciao et al., (2015). IJED 48. 779-784  

§  Randomiserad studie (interventionen eller väntelista som 
kontrollgrupp) 

§  Interventionen gjordes genom 2 x 1.5 timmars träffar med 6-12 
deltagare i varje grupp. 

§  Eleverna själva var gruppledare, 3-4 gruppledare per träff. 
§  Pre, post, 3 månader därefter. 

Ciao et al., (2015). IJED 48. 779-784  

§  Deltagare var 50 elever på gymnasium 
§  Endast tjejer, ålder M=13.98 år, blandad etnicitet. 

Ciao et al., (2015). IJED 48. 779-784  

§  Endast en skola var rekryterad, det var då obligatoriskt för 
eleverna att delta. Programmet utgick från Body Project men 
modifierades tillsammans med skolan så att det skulle passa 
yngre deltagare. Manualen gjordes om till lättare språk som 
gruppledarna var bekväma med.  

Ciao et al., (2015). IJED 48. 779-784  

Mätinstrument var: 
§  Följsamhet till interventionen 
§  Programmets acceptabilitet  
§  The Ideal Body Stereotype Scale Revised (IBSS-R) 
§  Thin-Ideal Internalization (STATQ-3) 

Ciao et al., (2015). IJED 48. 779-784  

§  Aktiva gruppen n=25 
§  Antal som gjorde 

baseline n=24 
§  Fick interventionen 

n=25 
§  25 gjorde post 
§  23 gjorde 3 mån 

uppföljning 

§  Kontrollgruppen 
n=26 

§  Väntelista n=24 
§  Fick interventionen 

n=26 
§  26 gjorde post 
§  25 gjorde 3 mån 

uppföljning 

Ciao et al., (2015). IJED 48. 779-784  

Resultat;  
§  M=88.41 % av gruppledarna höll fast vid manualen och 100 % 

av deltagarna tyckte om programmet ”lite” eller mer och 43 % av 
deltagarna kunde tänka sig att själva bli gruppledare. 

§  Alla deltagare fick signifikanta effekter på alla 8 
mätinstrumenten med stora effektstorlekar. 

§  EDE-Q värden var signifikant reducerade vid post och höll sig 
vid 3 mån uppföljning 
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Ciao et al., (2015). IJED 48. 779-784  

Effektstorlekar (partiell kvadrerad eta): Tidseffekt för hela samplet 
över tid:  
§  IBSS-R = 0.35 
§  SATAQ-3 = 0.35 
§  BSQ-8 = 0.31 
§  EDEQ-WSC = 0.29 
§  EAT-26 = 0.26 
§  EDE-Q Total = 0.29 
§  EAT –Diet = 0.36 
§  EDEQ-R = 0.13 

Ciao et al., (2015). IJED 48. 779-784  

Effektstorlekar (partiell kvadrerad eta): Skillnad mellan grupperna 
(aktiv vs kontroll):  
§  IBSS-R = 0.27 
§  SATAQ-3 = 0.37 
§  BSQ-8 = 0.16 
§  EDEQ-WSC = 0.07 
§  EAT-26 = 0.13 
§  EDE-Q Total = 0.06 
§  EAT –Diet = 0.20 
§  EDEQ-R = 0.02 

Brown,T. A., & Keel, P. K. (2015). A randomized controlled 
trial of a peer co-led dissonance-based eating disorder 
prevention program for gay men. Behaviour Research 
and Therapy 74, 1-10 

§  Utvärdering av The Pride Body Project. Undersökte programmets 
acceptabilitet, samt om det gav effekt (minskade riskfaktorer till 
ätstörningssymptom) hos homosexuella manliga 
universitetsstudenter 

Brown & Keel (2015). BRAT, 74, 1-10 

§  Randomiserad studie (interventionen eller väntelista) 
§  Interventionen gjordes genom 2 x 2timmars träffar med 4-7 

deltagare i varje grupp. 
§   1 klinisk psykolog som gruppledare + en gay student som co-

ledare.  
§  Pre, post, 1- och 4- veckor därefter. 

Brown & Keel (2015). BRAT, 74, 1-10 

§  Deltagare var 87 homosexuella män 
§  47 i interventionen, 40 i kontrollgruppen 
§  Endast män, 18-30 år, alla homosexuella, fick ej ha uppfyllda 

kriterier för DSM-5 ätstörning (kunde ha vissa symptom dock!) 

Brown & Keel (2015). BRAT, 74, 1-10 

Mätinstrument var: 
o  Body Shape Questionaire (BSQ) 
o  Drive for Muscularity Scale (DMS) 
o  Body-ideal internalization genom Sociocultural Attitudes 

Towards Apperance Questionare-3 for males (SATAQ-3) 
o  Dietary Restraint (EDE-Q) 
o  Bulimic symptoms (EDE-Q) 
o  Self- and Partner- objectification genom Self-objectification 

Questionare (SOQ) 
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Brown & Keel (2015). BRAT, 74, 1-10 

§  Deltagare rekryterades genom flyers på ett stort 
universitetscampus i psykologiklasser och genom massutskick 
av e-mails på universitetet. 

§  De som var intresserade ringes upp för telefonintervju, om de 
blev godkända fick de skriva samtycke och göra registrering/
baslinjeformulär online.  

Brown & Keel (2015). BRAT, 74, 1-10 

§  Analyser som gjordes var en two-level hierarchial linear model  
§  Mediation analys gjordes med bias-corrected bootstrapped 

confidence intervals (CIs) för indirekta effekter. 

Brown & Keel (2015). BRAT, 74, 1-10 

§  Rekrytering: 
§  133 män gjorde telefonintervju, 109 av dem var godkända. 80% 

av dem (n=87) gav samtycke att vara med. 77% av de som 
lottats till interventionen (n=36) var med på första träffen och 
gjorde baslinjemätning. 90% av kontrollgruppen (n=36) gjorde 
baslinjemätningen.  

§  Totalt slutförde 32 män hela programmet. 

Brown & Keel (2015). BRAT, 74, 1-10 

 47 till interventionen 
11 accepterade ej 
lottningen 
32 fick hela programmet 
5 gjorde inte träff 2 
29 gjorde uppföljning 

 

40 till väntelista 
4 accepterade ej 
lottningen 
32 svarade på 1 och 2 
4 gjorde inte nr 2 
31 gjorde uppföljning 

Brown & Keel (2015). BRAT, 74, 1-10 

§  Deltagarna bedömde programmet som mycket acceptabel! 
§  Programmet gav minskat missnöje med kroppen, minskad 

önskan för muskler, mindre kontrollerat ätande och bulimiska 
symptom samt minskad själv- och partner-objektifiering.  

§  Resultaten höll vid en 4-veckors uppföljning. 
§  Inga gruppskillnader i ”body-ideal internalization” efter 4 veckor.  

Brown & Keel (2015). BRAT, 74, 1-10 

Effektstorlekar(intervention vs kontroll vid uppföljning):  
§  Dietary restraint d=0.51 
§  Bulimic symptoms d=0.84  
§  Body disfatisaction d=0.78 
§  Drive for muscularity d=0.86 
§  Self Objectification Q d=0.63 
§  Dock ej betydande skillnad gällande internalisering av idealfigur! 
§  Internalisering av idealfigur medierade effekten av interventionen på 

bulimiska symptom! (ingen sann mediering: Pre-post-uppföljning) 
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Kunskapsluckor 

§  Vi vet knappt något om mediatorerna vid prevention 
à Svårt att testa teorier om prevention utan dessa! 

§  Få studier har beaktat och testat moderatorerna 
§  Preventionsstudier kan användas för att testa etiologiska 

faktorer vid ätstörningar 
à Test av enskilda riskfaktorer kan ge god information 
à Leder ökad återhållsamt ätande (”Restraint”) till mer ätstörningar? 

§  Vilken effekt kan booster sessioner ha på långtidsresultat? 
§  Vad är bästa sättet att implementera effektiva strategier på bred 

front (”scaling up”)? 
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sBody Project 

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

à Programmet levereras online via Google Hangout 
à Deltagare: kvinnor (15-20 år) från hela Sverige  
à Format: 5 deltagare, 1 gruppledare 
à Man kan koppla upp sig via dator, padda (t.ex. ipad) 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 
§  Finnansiär: Riksbankens Jubileumsfond 

Framtid? 

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

 
§  Vårt mål är, om programmet fungerar lika väl i Sverige som i 

USA, att på lång sikt implementera det på bred front 

§  Allt material på tillgängliggörs 
§  Utbildning av gruppledare erbjuds och underlättas 
§  Lokala initiativ kan lätt tas med lite handledning  

Titta gärna på vår hemsida: 
www.sbodyproject.se 

Intresserad av samarbete? 

§  Kontakta oss gärna! 
§  ata.ghaderi@ki.se 
§  www.sbodyproject.se 

Rekommendation för skolbaserade program 

§  Programmet ska helst inkorporeras i skolarbetet 
§  Kortare sessioner än 50 minuter 
§  De som levererar ska vara mycket vältränade! 
§  Manualbaserad intervention! 
§  Handledning under tiden är viktig för programtrohet 
§  Vid forskning: ha kontrollgruppen i andra skolor 
§  Booster-sessioner bör planeras och förekomma! 
§  Känsliga mått för bedömning av utfall 
§  Minst 6- och 12-månadersuppföljning! 

december 6, 2015 Namn Efternamn 96 
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Kombinerade interventioner för att 
förebygga fetma och ätstörningar? 
§  Flera forskare rekommenderar att sådana strategier kombineras 

à Komorbiditet 
à Gemensamma mekanismer 

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

à Återhållsamhet i ätande vid fetma (risk för ätstörningar?) 
à Flexibelt ätande vid prevention av ätstörningar (risk för fetma?) 

december 6, 2015 Namn Efternamn 97 

Haines & Neumark-Sztainer (2006). Health Education Res. 21, 770-782; Della Grave (2003). Dis 
Manag Health Outcome, 11, 579.593.  


