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Sammanfattning 
 

Anorexia nervosa är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet i långtidsuppföljningar. Trots 

detta finns i dagsläget ingen tydlig evidens vad gäller val av metod eller effektivitet när det 

gäller behandling för denna problematik. Föreliggande uppsats rapporterar preliminära 

resultat från en randomiserad kontrollerad studie av självhjälp med e-poststöd för individer 

med full och partiell anorexia nervosa. Syftet var att undersöka huruvida en behandling i 

självhjälpsformat  som bygger på rekommenderade riktlinjer för vård av anorexia nervosa 

samt acceptance and commitment therapy är effektiv med avseende på beteende-, attityd- och 

personlighetsvariabler relaterade till ätstörningsproblematik samt generella variabler som 

exempelvis depression, självkänsla, tillfredställelse med livet och social anpassning. 

     Under tidsperioden inkluderades 15 deltagare i studien och randomiserades till behandling 

(N=7) eller väntelista (N=8).  Deltagare genomgick EDE-intervju före och efter behandling 

respektive väntelista samt svarade på en rad självskattningsformulär. Behandling respektive 

väntelista pågick under 12 veckor där deltagare i behandlingsgruppen arbetade på egen hand 

med ett nyskrivet självhjälpsmaterial med stöd via e-post från en kontaktperson. 

      ”Intent-to-treat” analyser visade på enstaka signifikanta förbättringar i 

inomgruppsjämförelser mellan för- och eftermätning för behandlingsgruppen på 

attitydvariabler. Deltagarna i behandlingsgruppen försämrades dock signifikant på den 

generella variabeln social anpassning. Beräkning av kliniskt signifikanta förbättringar visade 

på enstaka  förbättringar för enskilda deltagare.  Ingen deltagare rörde sig ur en 

ätstörningsdiagnos men två deltagare i behandlingsgruppen ökade i vikt. Ingen deltagare i 

väntelistgruppen ökade lika mycket, istället gick tre ner motsvarande vikt. 

       Slutsatserna är att resultaten är för preliminära för att med säkerhet kunna uttala sig om 

behandlingsformatets effektivitet för denna problematik. Data från fler deltagare samt 

uppföljningsmätningar behövs för att kunna besvara frågeställningarna på ett adekvat sätt. 

 

Nyckelord: anorexia nervosa, självhjälpsbehandling, e-poststöd, kognitiv beteendeterapi, 

acceptance and commitment therapy 
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INLEDNING 
 

Anorexia nervosa (AN) är ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som framför allt drabbar unga 

kvinnor i västerländska kulturer. Tillståndets kännetecknas av en typisk psykopatologi som 

även delas av bulimia nervosa (BN), nämligen ett övervärderande av kroppsvikt och 

kroppsform. Medan behandling av BN i form av individuell kognitiv beteendeterapi och 

självhjälpsbehandling har visat sig effektiv har dessvärre inte effekten av behandling av AN 

kunnat kartläggas på samma sätt. Trots tillståndets allvarlighet och höga dödlighet saknas i 

nuläget evidens för val av behandling vid AN och många drabbade får inte tillgång till 

behandling överhuvudtaget.   

 

Diagnostik av AN 
Enligt DSM-IV (American Psychiatric Association [APA], 2002) så kan en individ anses “ha” 

AN om den uppfyller följande kriterier: 

A: Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och 

längd (t ex  viktnedgång  som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 85% av 

den förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen växer, vilket leder till att kroppsvikten 

är mindre än 85% av den förväntade). 

B: Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han eller 

hon är  underviktig. 

C: Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad 

av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten. 

D: Amenorré hos menstruerande kvinnor, dvs. minst tre på varandra följande 

menstruationer uteblir. (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon endast 

menstruerar till följd av hormonbehandling, tex. med östrogen).  

Dessutom specificeras två typer: 

med enbart självsvält: under den aktuella perioden av anorexia nervosa har personen 

inte regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (d v s 

självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang) 

med hetsätning/självrensning: under den aktuella episoden av AN har personen 

regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (se ovan). 

 

   På senare tid har det höjts kritik mot de rådande diagnoskriterierna för AN (t ex Fairburn & 
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Bohn, 2005; Mitchell, Cook-Myers, & Wonderlich, 2005). Det har bland annat lyfts fram att 

de rådande kriterierna för AN dåligt överensstämmer med den kliniska verkligheten och att de 

flesta fall av ätstörningar som man möter inom öppenvårdsbehandling inte kan diagnostiseras 

med AN eller BN. Enligt Fairburn & Bohn (2005) uppfyller 60% av alla fall av 

ätstörningsproblematik inom öppenvårdsbehandling kriterierna för ätstörning utan närmare 

specifikation (UNS)  jämfört med 14.5% för AN och 25.5% för BN. Detta har inneburit att 

många individer som lider av för AN karakteristisk problematik istället får diagnosen 

ätstörning UNS eller benämns med s k “subtröskel” AN (kriterierna uppfylls men inte i 

tillräckligt stor utsträckning) eller “partiell” anorexi (t ex ett kriterium är helt frånvarande). De 

rådande diagnostiska kriterierna har också resulterat i att forskning rörande individer som 

hamnar inom ätstörning UNS kategorin blivit eftersatt. 

     Forskning pekar också på att exempelvis kriterium D för AN, utebliven menstruation 

under de senaste 3 månaderna, inte ökar den diagnostiska specificiteten. I en studie av 

Garfinkel et al. (1996) jämfördes karakteristika hos kvinnor, som mötte alla kriterier för AN 

med kvinnor som mötte alla kriterier förutom just amenorré. Jämförelserna gjordes med 

avseende på demografiska variabler, psykiatrisk komorbiditet, familjehistoria och tidiga 

upplevelser. Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna och 

amenorré kunde således inte differentiera mellan kvinnor med AN och de som mötte alla 

kriterier förutom amenorré. Vidare så visar resultat från Crow, Agras, Halmi, Mitchell & 

Kraemer (2002) att individer med AN inte meningsfullt kunde särskiljas från individer med 

partiell AN. I studien definierades partiell AN som: möter alla kriterier för AN under de 

senaste 6 månaderna förutom vikt <90% av idealvikt, tillsammans med antingen amenorré 

eller för AN typisk störd kroppsuppfattning och rädsla för att gå upp i vikt. Slutligen ska alla 

kriterier för AN varit uppfyllda någon gång under de senaste 12 månaderna.  

   Samtliga ovan nämnda författare drar slutsatserna att diagnoskriterierna för AN borde 

utökas och kriteriet för amenorré tas bort helt. Detta skulle resultera i att fall av partiell och 

subtröskel AN skulle “flyttas” från ätstörning UNS till AN, vilket i sin tur skulle resultera i en 

bättre överensstämmelse med den kliniska verkligheten och därmed också innebära utökad 

användbarhet av DSM-nomenklaturen i forskning och kliniska sammanhang.  

    Det har även förekommit förslag om att rädsla för att gå upp i vikt samt störd 

kroppsuppfattning inte borde vara kriterier för diagnostisering av AN (Hsu & Lee, 1993; 

Palmer, 1993). Argumentet för detta baseras bl a. på idén om att önskan att vara smal och en 

överdriven upptagenhet kring utseende och kroppsform är kulturellt bunden och något 

speciellt för västvärlden. Dessa författare menar att en korrektare bild av AN skulle kunna 
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uppnås om fall av självsvält i icke-västerländska länder studeras. Andra författare har även 

beskrivit det som kommit att kallas “atypisk” AN. Shisslak et al. (1988) beskriver 15 patienter 

som definieras som lidande av atypisk AN och framträdande hos dessa var bl a  bristande 

indikationer på en störd kroppsuppfattning, en högre medelålder för insjuknande, 

återkommande episoder av depression, flertalet somatiska klagomål samt obekräftade behov 

av närhet och beroende. Till skillnad från den ovan nämnda, vad som verkar vara en 

meningslös distinktion mellan full och partiell AN, så verkar dock distinktionen mellan typisk 

och atypisk AN erbjuda vissa förtjänster. Strober, Freeman, & Morrell (1999) jämförde, i en 

prospektiv studie med uppföljningar på 10-15 år, 20 patienter med atypisk AN, d v s extrem 

viktnedgång förelåg men de förnekade samtidigt rädsla för att gå upp i vikt samt ansåg själva 

sig vara kraftigt undernärda och förnekade att de skulle uppfatta sig själva som tjocka eller 

överviktiga, med 95 kvinnor som mötte kriterierna för AN så som de formulerats i DSM-III. 

Resultaten visade att, jämfört med “ren” AN, så verkade de atypiska fallen mindre benägna att 

förlora vikt efter behandling, blev friskare snabbare samt hade en lägre kumulativ risk för att 

utveckla hetsätningsproblematik. Således verkar det som frånvaro av viktfobi och störd 

kroppsuppfattning ger en bättre prognos jämfört med strikt AN. 

 

Epidemiologi 

Incidens 
Incidens är ett mått på antal nya fall i en population under en specificerad tid. I en översikt av 

Hoek (2006) rapporteras en incidens av AN på omkring 8 per 100,000 invånare per år. Vidare 

visar författaren att incidensen av AN ökade i Europa, framför allt bland kvinnor i åldrarna 

15-24, fram till 1970 och att den efter det stabiliserats till en relativt jämn nivå. Incidensen för 

män är under 1.0 per 100 000 personer och år enligt de få studier som gjorts (Hoek, 2006).  

    Det tycks råda stora kulturella skillnader när det gäller incidensen av AN. I en studie av 

Hoek och kollegor (2005) undersöktes incidensen på den karibiska ön Curaco. Man fann en 

total incidens på 1.82 per 100 000 invånare samt stora skillnader mellan grupper på ön. Bland 

svarta invånare, som utgör majoriteten på ön, fann man inga fall, medan incidensen för vita 

och “blandade” på ön var 9.08 per 100,000 invånare.   

 

Prevalens 
Prevalens är ett mått på det totala antalet fall i en population. I översikten av Hoek (2006) 

presenteras en genomsnittlig prevalens på 0.3% bland unga kvinnor. Det presenteras också 
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data som visar att endast en tredjedel av dem som möter strikta kriterier för AN behandlas 

inom psykiatrisk vård. Fairburn och Harrison (2003) redovisar en prevalens på 0.7% bland 

unga kvinnor. 

      I en studie av Bulik et al. (2006) redovisas data som inhämtats från kvinnor födda mellan 

1935 och 1958 och som ingår i det svenska tvillingregistret. Man fann en total prevalens av 

AN på 1.2% (och, intressant i sammanhanget, en prevalens på 0.62 % då man använt strikta 

kriterier av AN samt en prevalens på 1.16% då man bortsett från kriteriet för amenorré). 

Vidare visar man att AN har blivit vanligare i Sverige över tid då det är signifikant mer 

förekommande hos kvinnor födda mellan 1945-1958 jämfört med kvinnor födda mellan 1935 

och 1944 . I en annan svensk studie rapporteras en prevalens på 0.12% bland vuxna kvinnor 

mellan 18 och 20 år (Ghaderi & Scott, 2001). 

        

Utfall över tid, dödlighet och komorbiditet 
Dödligheten hos individer med AN anses vara hög. I en uppföljningsstudie fann man att 16% 

ur ett sampel på 70 kvinnor med AN var döda, på grund av orsaker relaterade till AN, vid 

uppföljning efter 21 år (Lowe, Zipfel, Buchold, Dupont, Reas, & Herzog, 2001). Andra 

studier har visat på en dödlighet på 5.6% vid tio års uppföljning. Dödsorsaken varierar och i 

studier där det har rapporterats angavs ätstörning i 54% av fallen, självmord 27% och 

resterande 19% procent av okända eller andra anledningar (Hoek, 2006). I en nyligen 

publicerad studie visas även att dödligheten för AN i Sverige tycks ha sjunkit. Resultaten 

visade att dödligheten hos kvinnor födda mellan 1958 0ch 1967 och som vårdats på sjukhus 

för AN mellan 1977 och 1981 var högre än för kvinnor som var födda mellan 1968 och 1977 

och som vårdats för AN mellan 1987 och 1991 (Lindblad, Lindberg, & Hjern, 2006).      

     I en metaanalys av Steinhausen (2002) som inkluderade 5,590 patienter med AN fann man 

en total dödlighet på 5.0% i uppföljningar mellan 1 och 20 år, samt att dödligheten ökar som 

en funktion av längden på uppföljning. Vidare fann man att bland de överlevande patienterna 

blev 46.9% helt friska, 33.5% förbättrades och 20.8% utvecklade ett kroniskt tillstånd. Tidigt 

insjuknade patienter hade en bättre prognos än de som insjuknat senare, med undantag för 

dem som insjuknat före puberteten.  

   Hos individer med AN är det också vanligt förekommande med komorbida psykiatriska 

diagnoser. I en studie av Hudson, Hiripi, Pope och Kessler (in press) visade det sig att 56.2% 

av individer med AN uppfyller kriterier för minst en ytterligare diagnos i DSM-IV. Studien 

visade att ätstörningsproblematik var associerat till nästan alla förstämnings-, ångest-, 
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impulskontroll- och missbruksdiagnoser i DSM-IV. Det visade sig också att majoriteten av 

individer med ätstörningsproblematik också fått behandling för känslomässiga problem någon 

gång under sin livstid.   

      

Etiologi och riskfaktorer 
Det råder samstämmighet kring en multifaktoriell orsaksförklaring för AN. Faktorer som alla 

verkar bidra till ätstörningar generellt är ett sociokulturellt smalhetsideal, influenser från 

familj, bantning, biologiskt bidrag, genetisk predisposition, personlighetsvariabler som 

perfektionism, dissociation, rädsla för vuxenvärlden och interpersonell misstro. Det är dock i 

hög grad osäkert hur dessa faktorer påverkar varandra samt i förlängningen AN (Polivy & 

Herman, 2002). 

    Genetiska faktorer verkar bidra till förekomsten av AN med ärftlighetsuppskattningar på 

0.56 för strikt definierad AN och 0.31 för mindre strikt definierad AN (kriteriet för amenorré 

exkluderat) (Bulik et al. 2006). 

   Man har också funnit att förlossningskomplikationer och för tidig födsel har ett samband 

med senare förekomst av AN. En hypotes är att insjuknande i AN kan föregås av tidig 

påverkan på hjärnan som i sin tur påverkar fysiologiska och endokrinologiska funktioner som 

kan resultera i dysfunktionell aptit och reglering av kroppsvikt hos sårbara individer (Favaro, 

Tenconi & Santonastaso, 2006; Cnattingius, Hultman, Dahl & Sparén, 1999).   

    I en väldesignad studie av Fairburn, Cooper, Doll och Welch (1999) konstateras att 

individer med AN skiljer sig från friska kontroller vad gäller utsatthet för de flesta 

riskfaktorer. Premorbid perfektionism och negativ självvärdering var särskilt vanliga hos 

individer med AN och detta förekom i större utsträckning än hos andra psykiatriska patienter.  

    Fairburn & Harrison (2003) sammanfattar en rad huvudsakliga riskfaktorer för AN och 

räknar upp: förekomst av alla typer av ätstörningar samt depression i familjen; premorbida 

upplevelser som ogynnsamt föräldraskap (låg grad av kontakt, höga förväntningar och osämja 

mellan föräldrar), sexuella övergrepp, förekomst av bantning inom familjen, kritiska 

kommentarer om ätande, kroppsform eller vikt från familj eller andra, samt påtryckningar från 

omgivningen att vara smal; premorbida karakteristika som låg självkänsla, perfektionism samt 

ångest och ångestsyndrom.  

    En svensk studie visar också att låg självkänsla och upplevelse av bristande socialt stöd 

samt missnöje med hur kroppen ser ut och användandet av flykt och undvikande som 

copingstrategier, ökar risken för att senare utveckla ätstörningsproblematik (Ghaderi & Scott, 
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2001).   

 

Fysiologiska konsekvenser och medicinska komplikationer vid AN 
En rad fysiologiska konsekvenser kan uppstå vid AN. Dessa är i regel resultat av en alltför 

kraftig undervikt och går i regel tillbaka om normal vikt återfås. Påverkan på 

endokrinologiska funktioner omfattar hypothalamus-hypofys-äggstockar-axeln, binjure-

sköldkörtel-axeln samt tillväxthormon, insulin, leptin och neurotransmittorer. En vanlig 

konsekvens av låga nivåer av kvinnligt könshormon är utebliven menstruation. Hos individer 

där det förekommer självframkallad kräkning och annan självrensning kan en störd 

vätskebalans infinna sig. Störningar i denna balans kan ge upphov till metabolisk alkalosis 

vilket kännetecknas av trötthet, letargi och hjärtsvikt. En annan konsekvens av undernäring är 

att ämnesomsättningen påverkas eller avstannar helt vilket, tillsammans med en 

proportionerligt låg andel fett i kroppen, har visat sig kräva att dessa individer senare måste 

äta mer kalorier för att kunna vidmakthålla en normal vikt jämfört med kontroller som inte 

varit underviktiga. Andra konsekvenser av undervikt är hjärtsvikt och lågt blodtryck vilket 

kan föranleda yrsel och svimningar (Halmi, 2002). 

    Fysiologiska konsekvenser vid AN kan också ge upphov till medicinska komplikationer 

som kan bli bestående och i värsta fall fatala. Hjärtsvikt kan exempelvis resultera i 

hjärtstillestånd med dödlig utgång. Det finns data som tyder på att en tredjedel av dödsfallen i 

AN beror på komplikationer gällande hjärtats funktion (Palla & Litt, 1988). 

    Även en alltför aggressiv och snabb viktuppgång/födointag kan ge upphov till fysiologiska 

komplikationer. Fenomenet kallas ”refeeding syndrome” och innebär att det sker en kraftig 

förändring i kroppens vätskebalans och elektrolytiska funktioner. Processen kan ge upphov 

till kardiovaskulära, neurologiska och hematologiska komplikationer (Katzman, 2005).  

      Andra komplikationer har även dokumenterats. Bland annat kan brist på östrogen ge 

upphov till benskörhet med ökad risk för frakturer som följd. Ytterligare konsekvenser av 

undernäring är en försämrad reproduktiv förmåga samt ökad risk för missfall och 

förlossningskomplikationer. Även påverkan på immunsystemets funktion har observerats. 

Användandet av kräkning kan också få konsekvenser på munhälsa med ökad karies och 

erosion på tändernas yta (Pomeroy & Mitchell, 2002). 

     Det har också dokumenterats att undernäring vid AN ger upphov till förändringar i 

hjärnans strukturer. Bland annat har man sett att underviktiga patienter med AN har en ökad 

volym cerebrospinalvätska samt en minskad volym av grå hjärnsubstans (Katzman et al. 
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1996). Dessa förändringar har visats sig kunna bli bestående efter viktuppgång (Lambe, 

Katzman, Mikulis, Kennedy, & Zipursky, 1997) samtidigt som andra studier har visat på att 

volymerna normaliseras (Swayze, Andersen, Andreasen, Arndt, Sato & Ziebell, 2003). 

Forskningsläget tycks oklart och i en översikt drar Chodhurry och Lask (2000) slutsatserna att 

strukturella förändringar i hjärnan vid AN kan vara både reversibla och ickereversibla. Det är 

också oklart hur förändringar påverkar hjärnans funktion, studier har dock visat att 

underviktiga individer presterar sämre än friska kontroller på neuropsykologiska test som 

mäter uppmärksamhet, perceptuella och motoriska funktioner, problemlösning samt 

visuospatial konstruktion. Prestationerna tycks dock förbättras efter viktuppgång (Szmukler, 

Andrewes, Kingston, & Chen 1992). 

 

 

Psykologisk modell för vidmakthållande av AN 
Fairburn, Shafran och Cooper (1998) presenterar en teoretisk modell för vidmakthållandet av 

AN. Författarna konceptualiserar tillståndet som ett överdrivet behov av självkontroll som tar 

sig uttryck i försök att påverka ätande, kroppsvikt och figur. De föreslår att individer som 

lider av AN haft ett premorbit behov av mer generell självkontroll, vilket möjligtvis kommer 

ur en upplevelse av ineffektivitet och perfektionism som samverkar med en långt gången låg 

självkänsla. Individen har också kanske prövat på olika sätt att ha kontroll på, exempelvis 

genom arbete, idrott eller andra intressen, men att kontroll över just ätande senare har blivit 

det viktigaste och mest framträdande området. Detta skulle kunna vara ett resultat av att 

personen faktiskt lyckas med kontroll inom detta område - en faktor som gör beteendet 

förstärkande i kontexten av upplevt misslyckande i andra områden. 

     Enligt modellen drivs vidmakthållandet av tre komponenter: 1) kraftig restriktion av föda 

som leder till en ökad upplevelse av självkontroll, 2) biologiska aspekter av självsvälten (som 

påverkar kognitiva processer) uppmuntrar till än mer restriktion, men också oro, rastlöshet 

och mer fokus på vikt, figur och mat och 3) en extrem oro kring kroppsform och vikt 

uppmuntrar till än mer restriktion (se figur 1). Enligt denna modell är processen 

självförstärkande och med en tendens att värdera sig själv utifrån kroppsform och vikt 

tillsammans med behovet av kontroll skapas i värsta fall ett mycket rigitt regelsystem som för 

vissa individer blir mycket svårt att bryta (Fairburn et al. 1998).  

    Författarna menar att denna teori för vidmakthållandet ger två implikationer för behandling. 

För det första behöver behandlingen i högre grad fokusera på det som faktiskt vidmakthåller 
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problematiken, d v s användandet av ätande, vikt och kroppsform som måttstock på 

självkontroll och egenvärde. För det andra behöver behandlingen fokusera på individens 

behov av självkontroll även mer generellt, såväl som dess relation till ätande, kroppsform och 

vikt. Författarna menar att det är av yttersta vikt att arbete med självkontroll integreras i alla 

delar av behandlingen då dessa frågor även aktiveras av förändringar inom andra områden. 

Exempelvis kan det som dyker upp i samband med att individen går upp i vikt användas för 

att tillsammans utforska frågor om kontroll, eftersom just viktuppgång ofta är förknippat med 

en upplevelse av förlorad kontroll.  I en senare framställning av en transdiagnostisk modell för 

vidmakthållande av ätstörningsproblematik generellt (Fairburn, Cooper & Shafran, 2003) görs 

också ett tillägg till den grundläggande modellen för AN. Författarna menar att det existerar 

ytterligare fyra processer som interagerar med de grundläggande ätstörningstypiska 

mekanismerna. Dessa fyra processer är klinisk perfektionism, en i grunden låg självkänsla, 

affektintolerans samt interpersonella svårigheter. Den nya behandlingen innebär ett utökat 

protokoll som tydligt adresserar även dessa frågor. En stor studie som undersöker effekten av 

denna transdiagnostiska behandling pågår för närvarande.    
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1.  Schematisk bild av vidmakthållandet av AN. I grunden är det för den restriktiva subtypen men fall med 

hetsätning och kompensation representeras också med tillägg av den streckade rutan (Fairburn, et al. 2003). 

 

Behandling av AN 
När det gäller behandling för vuxna med AN finns det i dagsläget ingen tydlig empiri för vad 

som är effektivast behandlingsmodalitet. Tillståndets ovanlighet har resulterat i få genomförda 

behandlingsstudier och de som ändå genomförts har präglats av lågt deltagarantal samt låg 

statistisk styrka och uteblivna statistiskt säkerställda förbättringar (Fairburn, 2005). Brittiska 
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National Institute of Clinical Exellence (NICE, 2004) presenterar kliniska riktlinjer baserade 

på framför allt expertkommittéers råd samt klinisk erfarenhet från ansedda behandlare. Detta 

organ rekommenderar att psykologisk behandling av AN bör fokusera på att reducera risker, 

uppmuntra viktuppgång och hälsosamt ätande, reducera andra symptom relaterade till 

ätstörningsproblematik samt att understödja psykologisk och fysiologisk återhämtning. Vidare 

bör behandlingen om möjligt ske på öppenvårdsbasis av kompetent personal och involvera 

patientens familj eller närstående om det anses nödvändigt. I möjligaste mån bör 

behandlingen anpassas på ett sätt som bäst passar den drabbade individens återhämtande och 

tillfrisknande. 

     Trots att det saknas en övergripande empirisk evidens har ändå ett antal olika 

behandlingsmodaliteter för AN testats vetenskapligt, om än då i liten skala. Dare och Eisler 

(2002) menar exempelvis att familjebaserad terapi (FBT) för tonåringar med AN är en 

etablerat effektiv behandling. Exempelvis visade sig FBT vara mer effektiv än individuell 

stödjande terapi för icke-kroniska patienter som inledde behandlingen innan de fyllt 19 år. 

Individuell stödjande terapi var dock mer effektiv med avseende på kroppsvikt för äldre 

patienter (Russel, Szmukler, Dare, & Eisler, 1987). Fairburn (2005) menar dock att det inte är 

bevisat vilka komponenter i FBT som är kurativa. Exempelvis har FBT riktat stort fokus på 

att etablera normala ätvanor, och det är oklart om involvering av familjemedlemmar bidrar till 

en effekt av det. Effekterna som uppmätts skulle också kunna reflektera en allmänt god 

prognos för AN just hos tonåringar.  

     I sin översikt redovisar även Fairburn (2005) behandlingsstudier (psykoterapi) som 

inkluderat vuxna med AN. Författaren redovisar sju studier som undersökt 

öppenvårdsbehandling som inte direkt följer på en tidigare slutenvårdsbehandling och 

redovisar att i fyra av studierna uppnåddes inga signifikanta resultat som kan anses 

meningsfulla. Från den femte studien, som jämförde KBT med kostråd, går det inte att dra 

några säkra slutsatser eftersom ingen av deltagarna i kostrådsbetingelsen fullföljde 

behandlingen. I den sjätte studien, som var stor i sammanhanget och inkluderade 84 deltagare 

i fyra betingelser, jämfördes fokal psykoanalytisk psykoterapi, kognitiv analytisk psykoterapi, 

familjeterapi samt ”rutinbehandling”. Resultaten visar att deltagarna som grupp förbättrades 

mellan för- och eftermätning men att flera patienter fortfarande var underviktiga efter 

behandlingen. Författarna själva drar slutsatserna att de specialiserade terapierna, och då 

särskilt fokal analytisk terapi samt familjeterapi, verkar vara verkningsfulla för dessa patienter 

(Dare, Eisler, Russel, Treasure & Dodge, 2001). Fairburn (2005) menar dock att de sämre 

resultaten för deltagarna i kontrollbetingelsen kan reflektera en doseffekt då de fick mycket 
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mindre tid med sina behandlare, vilka dessutom var psykiatrikerkandidater som byttes ut var 

6:e månad. I den sjunde och senaste studien som Fairburn (2005) rapporterar inkluderades 56 

kvinnor utifrån strikta och mindre strikta kriterier (BMI 17,5-19) för AN (kriteriet för 

amenorré användes inte alls) och dessa randomiserades till en av tre betingelser; 

interpersonell psykoterapi (IPT), KBT samt en kontrollbetingelse bestående av en 

kombination av ”clinical management” och icke-specifik stödjande psykoterapi.  Slutsatserna 

som författarna själva drar från resultaten är att den icke-specifika stödjande terapin var mer 

effektiv än de båda specifika modaliteterna (McIntosh et al. 2005). Fairburn (2005) tar dock 

upp flera problem med studien som anses göra resultaten svåra att tolka. Bland annat hade 

många av deltagarna ett högre BMI än i andra studier. Vidare kan den IPT och KBT som 

användes i studien eventuellt ha varit lite väl rigid, särskilt i jämförelse med den 

kontrollbetingelse man använde sig av. Slutligen saknar studien uppföljningsdata vilket gör 

att resultaten är att anse som preliminära. 

   Slutligen tar Fairburn (2005) upp två studier som undersökt psykoterapeutisk behandlingen 

som följt på inläggning/slutenvårdsbehandling. I den ena fanns inga signifikanta resultat. 

Resultaten från den andra studien pekar på att KBT skulle kunna innebära en mer acceptabel 

behandling än ”sedvanlig” då färre avhopp fanns i denna grupp. 

    När det gäller behandling för medelsvårt sjuka individer med AN är även dagvårdsprogram 

vanligt förekommande. Dessa innebär att patienten får komma till en avdelning dagligen fyra 

till sju dagar i veckan på strukturerad behandling medan de bor hemma. 

Dagvårdsprogrammen är ofta interdisciplinära och syftar till att normalisera ätande genom att 

följa ett matprogram, upphöra med hetsätning, kräkning och andra kompensatoriska 

beteenden, understödja viktuppgång samt ofta även fokusera på underliggande faktorer till 

problematiken (Olmstedt, 2002). Det finns dock ingen tydlig evidens vad gäller effektiviteten 

av dessa program (Fairburn, 2005). I en genomgång och sammanställning av Zipfel och 

medarbetare (2001) dras slutsatserna att även om många program liknar varandra finns även 

stora skillnader. Författarna menar att det finns uppmuntrande preliminära resultat på 

programmens effektivitet men att det behövs mer forskning rörande programmens kliniska 

och kostnadsmässiga effektivitet. 

   För allvarliga fall av AN är även inläggning och tvångsvård förekommande. Indicier på 

behov av detta är en allvarligt låg vikt under det normala samt behov av behandling eller 

övervakning av akuta medicinska komplikationer som hjärtsvikt och uttorkning 

(hypokalemia). Vård mot egen vilja och tvångsmatning är dock kontroversiella frågor och bör 

vara en absolut sista utpost i behandlingen av AN (Woodside, 2002).  



15 

    När det gäller medicinering med antidepressiva preparat för AN finns det en nyligen 

genomförd sammanställning av The Cochrane Library (Claudino, Hay, Lima, Bacaltcuk, 

Schmidt & Treasure 2006). Sju studier är inkluderade i sammanställningen och författarna 

drar slutsatsen att det saknas säker information för att kunna dra några säkra slutsatser eller 

etablera riktlinjer gällande sådan medicinering vid AN. 

     Sammanfattningsvis menar flera tongivande forskare inom området att det, i ljuset av den 

bristande evidens som för närvarande finns när det gäller behandling av AN, är viktigt att 

utveckla mer effektiva metoder samt systematiskt utvärdera dess effekter (t ex Fairburn, 2005; 

Strober, 2005; Woodside, 2005). 

    KBT har uppvisat goda behandlingsresultat för BN och anses vara ”treatment of choice” 

vid denna problematik (NICE, 2004) . Givet att det finns en delad ”grundproblematik” i 

diagnoserna AN och BN (övervärderingen av kroppsvikt och form samt extrema 

viktkontrollbeteenden) samt i ljuset av den relativt nyligen framställda transdiagnostiska 

teorin om vidmakthållande och behandling av ätstörningsproblematik (Fairburn et al. 2003) 

tycks det plausibelt att KBT även borde vara en framkomlig behandling för AN (Fairburn & 

Harrison, 2003). Den typ av KBT som uppnått goda resultat för BN har präglats av den så 

kallade Oxfordskolan, där stor vikt läggs vid informationsprocessmodellen, kognitiv 

omstrukturering  och beteendeexperiment (Garner & Bemis, 1982; Vitusek & Holon 1990; 

Cooper, 2005). På senare tid har dock utveckling av mer radikalbehavioristiska 

behandlingsmodaliteter skett (t ex Martell, Addis, & Jacobson, 2001; Hayes, Wilson, & 

Strosahl, 1999; Linehan, 1993; Kohlenberg & Tsai, 1991) och i dessa tillämpas ett annorlunda 

synsätt på kognitioner jämfört med i den KBT som kännetecknas av Oxfordskolan. Ett 

exempel på en sådan relativt ny behandlingsmetod är Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT; Hayes, et al. 1999) I ljuset av Fairburn och medarbetares (1998) konceptualisering av 

AN som ett överdrivet behov av självkontroll och att just detta bör vara fokus i behandling av 

AN, tycks ACT vara en intressant och potentiell behandlingsform för denna problematik. I 

ACT fokuserar man nämligen explicit på att underminera dysfunktionell kontroll av tankar 

och känslor samt andra verbala regler som blir problematiska för individen. För att ge en 

bakgrund till det radikalbehavioristiska synsättet som ACT kännetecknas av presenteras 

nedan även en kort introduktion till den kunskapsfilosofi och teori om språk och kognition 

som ACT bygger på. Slutligen ges även en utförligare redogörelse för ACT.  
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Funktionell kontextualism 
Funktionell kontextualism (t ex Hayes, 1993) är en vetenskapsfilosofisk utgångspunkt som 

har utvecklats och anammats av forskare med bakgrund i den radikalbehavioristiska 

teoribildningen, med influenser från amerikansk pragmatism. När man antar en vetenskaplig 

utgångspunkt gör man pre-analytiska val gällande vilka mål som vetenskapen skall ha. Inom 

funktionell kontextualism är målen att kunna predicera och påverka beteende. Man fokuserar 

på hela händelsen och filosofins ”rotmetafor” är händelsen i sitt sammanhang. Vidare så 

använder man sig av ett pragmatiskt sanningskriterium och här anses sanningen med stort S 

inte existera, istället är ”sanning” avhängigt av hur väl en handling fungerar i relation till de 

mål man valt. Huruvida en teori om mänskligt beteende “är sann eller inte” avgörs således av 

hur effektivt den fungerar för att predicera och påverka beteende, inget annat (Barnes-

Holmes, 2000). 

    Utifrån detta är det således viktigt att, för att kunna utöva målen prediktion och påverkan, 

vid en analys beakta de kontextuella variabler som ger upphov till eller vidmakthåller ett 

beteende, eftersom det är just kontexten som man som forskare eller behandlare har tillgång 

till och kan påverka. Exempelvis vänder man sig mot mentalistiska förklaringar, d v s när ett 

beteende förklaras av ett annat beteende, så som ”Hon gick inte till festen för att hon var för 

deprimerad” eller ”Hon har anorexi för att hon har dysfunktionella grundantaganden”. 

Dessa utsagor kallas för beteende-beteende relationer och anses vara förklaringar som stannar 

innanför sitt sammanhang och därmed också är inkompletta. Utifrån funktionell 

kontextualism motsätter man sig inte att exempelvis tankar och känslor påverkar beteende, 

men i en analys utifrån ett funktionellt kontextualistiskt perspektiv måste man dock, för att nå 

målen prediktion och påverkan, analysera de kontextuella variabler som ger upphov till 

sådana beteende-beteende relationer (Hayes & Brownstein, 1986). En viktig kontext vid 

analys av komplext mänskligt beteende har ansetts vara det socioverbala sammanhang som 

individen ingår i. En teori om hur mänskligt språk och kognition fungerar utifrån ett 

funktionellt kontextualistiskt perspektiv har också formulerats (se Relational Frame Theory 

nedan). 

 

Relational Frame Theory och Acceptance and Commitment Therapy 
Grunden i Relational Frame Theory (RFT; Hayes, Barnes-Holmes, & Roche, 2001) är att 

mänskligt språk och kognition är ett inlärt operant beteende. Språk och kognition definieras 

som verbalt beteende som utgörs av en process kallad relationell inramning. Som små barn 
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blir vi förstärkta att respondera på relationer mellan olika stimuli. Exempelvis blir ett barn 

förstärkt i sin inlärning att respondera verbalt på ett sätt som innebär att det uttalade ordet 

stjärna är samma som * och att * är samma som det uttalade ordet stjärna. Detta fenomen 

kallas ömsesidigt inbegripande. Vidare får barnet kanske lära sig att * är samma som 

bokstäverna STJÄRNA och att härleda att bokstäverna STJÄRNA är samma som det uttalade 

ordet stjärna, vilket kallas kombinatoriskt inbegripande. Vidare kommer stimulis egenskaper 

eller funktioner att ändras beroende på vilka relationer de har till andra stimuli. Exempelvis så 

kommer ett barn som tycker om Coca-cola och som blir tillfrågad om ett val mellan två 

drycker, Fanta och Pepsi, välja att dricka Pepsi när hon får veta att Pepsi är samma som Coca-

cola, trots att hon varken smakat Pepsi eller Fanta förut. Egenskaperna hos det nya stimulit 

Pepsi förändras utifrån den relation till Coca-cola som definieras, i det här fallet samma som. 

Om stimulit Coca-cola för barnet har egenskaper som gott, så antas även dessa egenskaper 

hos stimulit Pepsi. Det har skett en transformation av stimulusfunktioner. Som barn blir vi 

utsatta för en mängd olika inlärningssituationer där vi blir tränade och förstärkta i att 

relationsinrama, d v s respondera med ömsesidigt inbegripande, kombinatoriskt inbegripande 

samt transformation av stimulusfunktion, s k  multi-exemplar träning. Först sker inlärningen 

utifrån stimulis formella egenskaper och förmågan att respondera på stimuli utifrån deras 

relationer blir ett generaliserat operant beteende, d v s barnet behöver inte längre ha de direkta 

förstärkningskontingenser som råder i inlärningssituation, utan beteendet att respondera 

relationellt härleds till nya situationer och även till icke-formella egenskaper. 

     Grundläggande i RFT är också att det är kontexten, sammanhanget i vilken en händelse 

ingår i, som bestämmer händelsens funktion. Faktorer i kontexten kallas för kontextuella 

ledtrådar och i exemplet ovan representeras de av den relationella ledtråden samma som samt 

den funktionella ledtråden smak. Den relationella ledtråden anger vilken relation mellan 

stimuli som ska diskrimineras och den funktionella ledtråden vilka egenskaper som kommer 

transformeras genom diskrimineringen. Om kontexten varit en annan, exempelvis om flickan 

fått veta att Pepsi är motsatsen till Coca-cola så hade hennes resulterande beteende sannolikt 

blivit ett annat, då hon också kan härleda att motsatsen till egenskapen god är äcklig, så hade 

egenskaperna hos Pepsi även antagit sådana funktioner och därmed antagit funktionen av 

stimuli hon tidigare blivit förstärkt i att undvika. 

     Beteende som är under kontroll av verbala antecedenter har kallats för regelstyrt beteende 

(Zettle & Hayes, 1982) och utifrån RFT har man specificerat denna definition ytterligare till 

att regelstyrt beteende föreligger om den verbala antecedenten formar ett komplett relationellt 

nätverk som transformerar funktioner i omgivningen. Förmågan att respondera på verbala 
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regler och symboler har gett människor en rad evolutionära fördelar, men man menar att det 

också finns en baksida av denna beteenderepertoar. Forskning har bland annat visat att 

överdrivet regelstyrt beteende kan resultera i en okänslighet för förändringar i de faktiskt 

rådande kontingenserna (Hayes, Brownstein, Zettle, Rosenfarb & Korn, 1986; Wulfert, 

Greenway, Farkas, Hayes & Dougher, 1994). Vidare innebär det faktum att vi kan härleda 

ömsesidigt inbegripande relationer, och att funktioner kan transformeras som ett resultat av 

dessa relationella nätverk, att psykologiskt lidande också kan bli ständigt närvarande. 

Tankarna och minnet av en aversiv händelse, exempelvis den traumatiska förlusten av en 

anhörig, kan genom transformation av stimulusfunktion i sig anta aversiva egenskaper som 

blir omöjliga att fly ifrån. En ovilja, som inte sällan är regelstyrd, att komma i kontakt med 

privata händelser som tankar, känslor, kroppsliga sensationer, minnen etc. och försök att 

ändra formen eller frekvensen av dessa händelser och kontexter som ger upphov till dem har i 

litteraturen kallats för upplevelsebaserat undvikande (Hayes, Wilson, Gifford, Follette & 

Strosahl, 1996). Upplevelsebaserat undvikande kan skilja sig åt topografiskt och problem kan 

uppstå om beteenden som fyller denna funktion är skadliga för individen, exempelvis 

självskadande, missbruk, dissociation, overt undvikande samt direkta försök att påverka 

tankar genom att resonera med sig själv eller tränga bort.  

     Förutom att upplevelsebaserat undvikande ofta har kortsiktiga positiva konsekvenser (i 

form av negativ förstärkning) förstärker och vidmakthåller även inte sällan den socioverbala 

kontext som vi ingår i tendensen att försöka kontrollera inre upplevelser. Verbala regler som 

specificerar kontroll och eliminering fungerar väldigt bra i den externa världen och vi får 

tidigt lära oss att utöva kontroll över vår omvärld, exempelvis genom att ta bort saker som är 

dåliga och laga det som är trasigt. Samma strategier kan tyvärr också appliceras på vårt inre, 

trots att privata händelser som tankar, känslor, minnen och kroppsliga sensationer inte kan 

påverkas på samma sätt. Vidare finns det även en tendens inom common-sense psykologi att 

tillskriva inre händelser orsaksagens. Exempelvis är tankar och känslor ofta helt godtagbara 

som anledningar till att vi beter oss på ett visst sätt. Problem kan dock uppstå när sådana 

förklaringsmodeller hindrar individer att leva meningsfulla liv. Exempelvis kan utsagan ”Jag 

kan inte vara lycklig så länge jag känner så här” leda individen in i en återvändsgränd i och 

med att tankarna och känslorna, vilka inte är direkt påverkbara, ses som något som måste 

förändras innan annat beteende kan initieras.  

    Forskning som syftat till att mäta processen upplevelsebaserat undvikande har visat att 

konstruktet kan vara användbart i modeller som undersöker coping-processers påverkan på 

välbefinnande (Kashdan, Barrios, Forsyh, & Steger, 2006).  Enligt författarna till denna studie 
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kan upplevelsebaserat undvikande konceptualiseras som ett kontinuum av generaliserad 

känslighet som påverkar effekten av olika strategier som syftar till att hantera aversiva 

situationer och stimuli. 

   I en analys av AN utifrån RFT så skulle tillståndet kunna sägas reflektera ett 

beteendemönster med verbala regler/antecedenter där viktuppgång eller normal vikt relateras 

(samma som) till en rad aversiva konsekvenser. Tanken på att gå upp i vikt väcker ett extremt 

obehag (transformation av funktion) och individen ägnar sig åt strategier som att exempelvis 

banta, fasta, träna överdrivet och självrensa i olika former, för att reducera eller bli av med 

obehaget.  Stimulusfunktionerna hos strategierna har också tranformerats genom temporala 

om-så relationer, exempelvis göra nu – kännas bättre sen, och dessa fungerar som verbalt 

medierat upplevelsebaserat undvikande. De regelsstyrda kontrollstrategierna kan dock gå så 

långt att individen helt förlorar kontakt med de kontingenser som faktiskt råder (t ex svältens 

negativa fysiska effekter), och strategierna kan resultera i livshotande tillstånd och i värsta fall 

döden.    

    Acceptance and commitment therapy (ACT; Hayes et al. 1999) är en behandlingsmetod 

som bygger på funktionell kontextualism och RFT. ACT använder sig av klassiska 

beteendeterapeutiska tekniker som exponering och beteendeaktivering men syftar också till att 

underminera de verbala kontexter som vidmakthåller upplevelsebaserat undvikande samt att 

etablera och förstärka verbalt beteende som stödjer effektivt overt beteende (Hayes & Wilson, 

1994).    

    I senare framställningar har ACT beskrivits som bestående av sex grundläggande processer: 

acceptans, defusion (frikoppling från språket), självet som kontext, livsvärderingar, åtagen 

handling samt kontakt med nuet (Hayes, Strosahl, Bunting, Twohig & Wilson, 2004). 

Acceptans definieras som en villighet att kontakta aversiva privata händelser som tankar, 

minnen, känslor m m och att göra utrymme för dessa som de är i kontexten av att göra det 

som är viktigt för en i livet. Defusion eller frikoppling från språket syftar till att ändra den 

kontext i vilken tankar uppstår samt att underminera de negativa funktioner som relationell 

inlärning och härledning ger upphov till. Självet som kontext syftar till att stimulera en 

åtskillnad mellan diskriminerat psykologiskt innehåll och den som diskriminerar det. Att 

kunna se en tanke som en tanke, en känsla som en känsla men samtidigt uppleva ett konstant 

och kontinuerligt perspektiv från vilket dessa upplevelser diskrimineras. Kontakt med nuet 

syftar till att etablera ett öppet och icke-värderande förhållningssätt till det som pågår i nuet. 

Detta underlättas av att först ha underminerat dysfunktionell språklig kontroll samt en tendens 

att försöka kontrollera  inre upplevelser. Livsvärderingar handlar om att definiera riktningar 
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som ledstjärnor för mönster av effektivt beteende. Åtagande och handlingar handlar om att 

omsätta övriga processer i praktiken, att definiera specifika mål utifrån identifierade 

livsvärderingar samt att aktivt bete sig i enlighet med dessa oavsett vilka tankar och känslor 

som dyker upp på vägen. 

     Det övergripande syftet i ACT är att skapa psykologisk flexibilitet. Modellen inbjuder 

individen att anta ett pragmatiskt förhållningssätt till sitt eget psykologiska innehåll och se 

efter inom vilka domäner vissa beteendemönster i relation till inre händelser hindrar individen 

i dens liv, utifrån de värderingar och mål den vill leva efter och eftersträva.  

    ACT är en relativt ny form av beteendeterapi och det finns en del data som tyder på att det 

är en terapiform som fungerar genom andra processer än andra behandlingar. Det finns dock 

för få studier för att dra slutsatsen att ACT skulle vara mer effektiv än någon annan 

behandling som den jämförts med. Den anses dock vara ett alternativ i de fall när andra 

evidensbaserade behandlingar inte har fungerat (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis 

2005). När det gäller just AN finns det en fallstudie (single-subject design) där ACT används 

framgångsrikt vid behandling av en femtonårig flicka (Hefner, Sperry, Eifert & Detweiler, 

2002). ACT för AN prövas även för närvarande i en mer omfattande studie där behandling 

sätts in som återfallsprevention efter genomgången dagvårdsbehandling. 

    Det har även gjorts en del experimentella studier på analoger till de processer som antas 

vara verksamma i ACT. Exempelvis har det visats att en acceptansrational resulterar i större 

smärttolerans jämfört med en kontrollrational (Hayes, Bisset, & Korn et al. 1999; Gutierez, 

Luciano, Rodriguez & Fink, 2004). Det har också visats att enskilda tekniker som syftar till 

att underminera verbala kontexter är effektiva i att minska både obehag och trovärdighet hos 

negativa tankar (Masuda, Hayes, Sacket & Twohig, 2004) 

     Det har även, under senare tid, skett utveckling inom kognitiv vetenskap där 

psykoterapeutiska tekniker som liknar dem inom ACT finns med. Exempelvis har 

Mindfulness-based cognitive therapy visat sig vara effektivt för att reducera risken för återfall 

i depression hos individer som haft 3 eller fler depressionsepisoder (Teasdale, et al. 2000; Ma 

& Teasdale, 2004). Även utveckling av metakognitiv terapi för generaliserat ångestsyndrom 

verkar lovande (Wells & King, 2006). Dessa terapiformer fokuserar, liksom ACT, på att lära 

ut ett decentrerat och accepterande förhållningssätt till svåra tankar och känslor men använder 

en annan förklaringsmodell och analys för att beskriva dess verksamma mekanismer (t ex 

Teasdale, 1999; Wells, 2005).  
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Självhjälpsbehandling 
Vid behandling av ätstörningar har ett upplägg som innebär stegrande intensitet i behandling 

(stepped-care) föreslagits (Wilson, Vitousek, & Loeb, 2000). Dessa författare menar att man 

på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt skulle kunna anpassa vård utifrån drabbades 

behov, varierande från enkla råd och psykoedukation till intensiv slutenvård. De menar dock 

att AN inte tycks lämpa sig för de mindre intensiva delarna i en sådan vårdkedja. När det 

gäller BN och hetsätningsstörning så rekommenderas dock evidensbaserad 

självhjälpsbehandling som ett första steg i behandlingen (NICE, 2004). Det finns en rad 

studier som visar att Fairburns självhjälpsmanual för hetstätning (Overcoming binge eating; 

Fairburn, 1995) är effektiv i behandlingen av BN och hetsätningstörning (Wells, Garvin, 

Dohm, & Striegel-More, 1996; Carter & Fairburn, 1998; Palmer, Birchall, McGrain & 

Sullivan, 2002; Ghaderi & Scott, 2003; Grillo & Mascheb, 2005; Ljotsson, Lundin, Mitsell , 

Carlbring, Ramklint & Ghaderi, in press). I en nyligen genomförd metaanalys av Perkins, 

Murphy, Schmidt & Williams (2006) inkluderades 18 studier som undersökt effekterna av ren 

eller guidad självhjälpsbehandling för BN, hetsätningsstörning och ätstörning utan närmare 

specifikation. Slutsatserna som författarna drar är att självhjälp kan vara till hjälp vid 

behandling av ätstörningar. Vidare har självhjälpsprogram som bygger på KBT även visat sig 

vara effektivt i behandlingen av negativ kroppsuppfattning (Jarry, & Ip, 2005).  

   Även om det i dagsläget finns en del självhjälpslitteratur avsett för AN på marknaden (t ex 

Glant, 1998; Hefner & Eifert, 2005) så känner författaren inte till några systematiska studier 

av effekterna av dessa eller liknande material. Avsaknaden av sådana studier kan reflektera 

attityden att AN är ett för allvarligt tillstånd för att självhjälp ska anses som ett etiskt 

försvarbart alternativ samt att det på grund av tillståndets natur är svårt att engagera drabbade 

individer i en sådan behandlingsform. Å andra sidan tycks det som om det finns mer att önska 

när det gäller tillgången på effektiv behandling för mindre allvarlig AN, inte minst för 

partiella eller subtröskel fall som annars också kan ha svårt att få tillgång till etablerade 

behandlingar.   

   

Syfte 
AN är ett mycket allvarligt psykiatriskt tillstånd med allvarliga konsekvenser samt hög 

dödlighet och behovet av hjälp hos den drabbade är ofta stort. I dagsläget finns det inte 

mycket forskning som pekar på vad som kan vara en effektiv behandling för denna 

problematik och behovet av utvecklingen av nya behandlingsformer är påtagligt. Vidare är 
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tillgängligheten på specialiserad vård i dagsläget även mindre tillfredsställande och det råder 

liten systematik i vård och insatser för denna problematik. Dessutom finns det en risk för 

individer som lider av mindre utpräglad AN, d v s inte uppfyller alla kriterier för diagnosen så 

som den är formulerad i DSM-IV, att ”hamna mellan stolarna” när de söker hjälp hos olika 

vårdinstanser. Slutligen är det också viktigt att försöka fånga drabbade tidigt i sin 

sjukdomsutveckling då detta tycks innebära en gynnsammare prognos. Utifrån detta är det 

viktigt att testa nya former av behandlingar för denna problematik samt att öka 

tillgängligheten till effektiva behandlingar. 

    Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida en nyutformad 

självhjälpsmanual baserad på rekommenderade riktlinjer för vård av AN, integrerad med 

komponenter ur RFT/ACT och i kombination med e-poststöd, är effektiv som 

behandlingsform för full och partiell AN. 

 

Frågeställningar 
1. Är självhjälp i kombination med e-poststöd en effektiv behandling för full/partiell AN 

med avseende på vikt samt beteende-, attityd-, och personlighetsvariabler relaterade 

till ätstörningsproblematik? 

2. Är självhjälp i kombination med e-poststöd en effektiv behandling för full/partiell AN 

med avseende på de generella variablerna depression, ångest, tillfredställelse med 

livet, självkänsla, social anpassning, psykologisk flexibilitet och medveten närvaro. 
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METOD 
 
 

Design 
Studien var en randomiserad kontrollerad studie med mixad design. 

 

Oberoende variabler 
Oberoende variabel 1 var en mellangruppsvariabel med två lägen: behandlingsgrupp 

respektive kontrollgrupp på väntelista. Oberoende variabel 2 var en inomgruppsvariabel med 

två lägen som varierade med mättillfälle: för- respektive eftermätning. 

 

Beroendevariabler 
Beroende variabler var instrumenten som användes i studien: 

• Vikt och längd mättes under EDE-intervju, ger body mass index (BMI). 

• Beteendemässiga ätstörningssymptom mättes med EDE-intervju. 

• Attitydmässiga ätstörningssymptom mättes med EDE-intervju, BSQ samt EDI-2 (skalor 

1-3). 

• Personlighetsdrag relaterade till ätstörningsproblematik mättes med EDI-2 (skalor 4-11). 

• Upplevd självkänsla mättes med RSE. 

• Upplevd livskvalitet mättes med SWLS. 

• Ångest mättes med egen utformad ångestskala. 

• Depression mättes med MADRS-S. 

• Social anpassning mättes med SAS-M. 

• Psykologisk flexibilitet mättes med AAQ-2. 

• Medveten närvaro mättes med MAAS. 

 

Deltagare 

Urval 
Deltagarna anmälde sitt intresse för att delta i studien genom att maila eller ringa till en 

kontaktperson. Deltagarna fick sedan genomföra en screening via Internet (vilket också var 

förmätningen) varpå de kallades till intervju. Kriterier för inklusion var: 

• Minst 16 år fyllda. 



24 

• Uppfyllde diagnoserna full eller partiell AN. För det senare krävdes minst två av fyra 

kriterier enligt DSM-IV och att de diagnostiska kriterierna vidmakthållen låg vikt (A) 

samt antingen intensiv rädsla för viktuppgång (B) eller figur- och viktrelaterade 

bekymmer (C) förelåg. Ett mindre strikt kriterium för undervikt användes även och 

individer med BMI upp till 19 inkluderades. 

• BMI mellan 15 - 19 (för individer under 18 användes andra kriterier, se bilaga A). 

• Tillgång till Internet samt möjlighet att komma till Uppsala för EDE-intervjuer. 

• Läkarintyg på att inga medicinska hinder för deltagande förelåg. 

• För deltagare 16 till 18 år krävdes målsmans samtycke 

Kriterier för exklusion var: 

• Förekomst av psykotiska symptom (bedömdes vid intervju). 

• Förekomst av bipolär sjukdom (bedömdes vid intervju). 

• Förekomst av akut risk för suicid eller självskadande beteende (bedömdes genom 

MADRS-S samt vid intervju). 

• Annan samtidig psykologisk behandling för ätstörningsproblematik. 

• Samtidig psykofarmakologisk behandling som pågått kortare än 3 månader samt 

förändringar i dos av psykofarmakologisk behandling under de senaste 3 månaderna. 

• Behov av mer omfattande behandling för ätstörningsproblematik eller andra 

psykiatriska problem (bedömdes vid intervju). 

 

   Då det visade sig svårt att få ihop adekvat antal deltagare för att få igång en gemensam start 

beslutades det att en konsekutiv inklusion och randomisering skulle användas. Detta innebär 

att rekrytering och inklusion fortfarande pågår och att följande studie är en beräkning av en 

första våg deltagare.  

    Deltagarna inkluderades under tidsperioden 060927 – 061030. Innan och under denna 

period hade totalt 49 personer, alla kvinnor, anmält intresse för deltagande samt mottagit 

information för samtycke till deltagande samt användaruppgifter till screeningen/förmätning. 

Av dessa hade 27 stycken genomfört komplett screeningen/förmätning via Internet. 

Ytterligare tre gjorde inkompletta mätningar, exempelvis fyllde endast i formuläret för 

demografiska uppgifter. Av de 27 tackade fem nej till deltagande samt fem exkluderades. 

Resterande 18 personer intervjuades med EDE och av dessa exkluderades tre efter intervjun. 

Således inkluderades 15 stycken deltagare under perioden. Dessa randomiserades till 

behandlingsgrupp eller väntelista, 7 respektive 8 personer. För en beskrivning av 

deltagarflöde samt exkluderingsorsaker se figur 2. 
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    Det fanns inga skillnader mellan de två grupperna med avseende på ålder, BMI, lägsta 

BMI,  ålder när problemen startade eller antal år sedan problemen startade. 

 

Bortfall 
Av de 49 som anmälde sig genomförde 22 inte screening och således finns inga uppgifter om 

dessa. Tre deltagare fyllde endast i formuläret för demografiska uppgifter samt 12 deltagare 

genomförde en komplett screening men föll sedan bort av olika anledningar (se figur 2). Vid 

jämförelse mellan denna grupp som föll bort och de deltagare som inkluderades hittades inga 

signifikanta skillnader vad gäller ålder, uppskattad nuvarande BMI, uppskattad lägsta BMI, 

ålder när problemen startade, antal år sedan problemen startade samt resultat på 

självskattningsformulären MADRS-S, BSQ, EDI, RSE eller SWLS.   

     

Beskrivning av deltagarna 
För beskrivning av deltagarna se tabell 1. 
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Tabell 1: Beskrivning av deltagarna utifrån självrapportering. För objektiv BMI se tabell 3. 
 
 

Totalt 
(n=15) 

Behandling 
(n=7) 

Väntelista 
(n=8) 

Ålder    
  Medelvärde (SD) 26.3 (6.8) 25.1 (5.8) 27.4 (7.9) 
  Median (lägre - övre kvartil)  26.0 (19.0-32.0) 26.0 (19.0-31.0) 27.5 (19.5-33.0) 
  Min-Max 18-40 18-33 19-40 
BMI    
  Medelvärde (SD) 17.2 (0.8) 17.0 (0.7) 17.3 (0.9) 
  Median (lägre - övre kvartil) 16.6 (16.1-17.6) 16.5 (15.9-17.6) 16.7 (16.3-17.3) 
  Min-Max 16.1-18.5 16.1-18.1 16.2-18.5 
Lägsta BMI    
  Medelvärde (SD) 15.4 (2.2) 15.4 (2.2) 15.3 (1.8) 
  Median (lägre - övre kvartil) 15.2 (14.3-17.6) 15.2 (14.3-17.6) 15.1 (13.9-16.7) 
  Min-Max 10.8-19.7 10.8-19.7 13.1-17.9 
Diagnoser    
  AN 7 3 4 
  PAN 8 4 4 
    Enbart självsvält 8 4 4 
    Hetsätning/självrensning 7 3 4 
Ålder när problem startade    
  Medelvärde (SD) 15.6 (3.2) 16.6 (3.8) 14.8 (2.5) 
  Median (lägre - övre kvartil) 15.0 (14.0-16.0) 16.0 (14.0-16.0) 14.5 (13.0-15.5) 
  Min-Max 12-25 14-25 12-20 
Antal år sedan problemen startade    
Medelvärde (SD) 10.7 (7.9) 8.6 (6.4) 12.6 (9.1) 
Median (lägre - övre kvartil) 6.0 (5.0-19.0) 6.0 (3.0-15.0) 10.5 (5.0-21.0) 
Min-Max 2-25 2-19 3-25 
Behandling    
  Pågående psykofarmakologisk behandling 7 4 3 
  Tidigare psykofarmakologisk behandling 9 5 4 
  Tidigare psykologisk behandling 8 4 4 
  Tidigare behandlingshem 8 4 4 
  Tidigare sluten psykiatrisk vård 3 1 2 
  Tidigare annan behandling 2 - 2 
Civilstånd    
  Ensam 12 6 6 
  Gift/sambo 2 - 2 
  Skild 1 1 - 
Boendesituation    
  Hos föräldrar/vårdnadshavare 4 2 2 
  Ensam 7 5 2 
  Sammanboende med partner 3 - 3 
  Sammanboende med kamrat - - - 
  Annat 1 - 1 
Utbildning (senast påbörjad eller avslutad)    
  Grundskola - - - 
  Gymnasium 5 3 2 
  Universitet 10 4 6 
  Folkhögskola 1 1 - 
  Annat - - - 
Sysselsättning    
  Studerande 7 4 3 
  Förvärvsarbetande 5 3 2 
  Egen företagare - - - 
  Arbetssökande 1 - 1 
  Pensionär 1 1 - 
  Sjukskriven 3 1 2 
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Figur 2: Deltagarflöde 

 Genomförde inte 
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Bortfall (N=5) 
Tackade nej (N=4) 

Gick ej att nå (N=1) 
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Material 

Självhjälpsboken 
Materialet som deltagarna fick tillgång till i och med deltagandet i behandlingen bestod av en 

nyskriven manual Från självsvält till ett fullvärdigt liv (Ghaderi & Parling, in prep). 

Manualen är i sin struktur utformad liknande Fairburns´s självhjälpsbok för hetsätning 

(Fairburn, 1995) och är indelad i två delar. Som tidigare nämnts är den en integration av 

aktuell kunskap om AN, rekommenderade riktlinjer för vård av AN, samt principer hämtade 

ur ACT/RFT. 

     Den första delen i manualen är en teoridel och det övergripande syftet är att ge en 

nyanserad bild av vad AN är samt att på ett lättfattligt sätt presentera aktuell och 

forskningsbaserad kunskap om tillståndet. Läsaren introduceras i det inledande kapitlet till ett 

historiskt perspektiv samt en redogörelse för de olika ätstörningsdiagnoserna. Här presenteras 

även en redogörelse för fenomenologin hos AN och läsaren inbjuds att själv löpande skriva 

ner det den känner igen sig i och vad som är särskilt svårt med AN just för den. I kapitel två 

presenteras epidemiologiska data om förekomst, riskfaktorer, betydelse av miljö etc. I kapitel 

tre tas orsaker samt vidmakthållande faktorer och processer upp. I detta avsnitt får läsaren 

också en lättillgänglig introduktion till hur språket fungerar utifrån RFT samt de negativa 

konsekvenser som det kan leda till. I kapitel fyra redogörs fysiologiska, psykologiska och 

sociala konsekvenser av AN. Det avslutande kapitlet i första delen presenterar olika 

behandlingar för AN samt vad den samlade evidensen säger i dagsläget.      

    Del två i boken är ett strukturerat självhjälpsprogram indelat i sex steg samt en inledande 

introduktionsdel: 

    Introduktion: Denna del syftar till att presentera självhjälpsprogrammets sex steg på ett 

översiktligt och lättillgängligt sätt. Det redogör för vilka som programmet är avsett för samt 

indikationer på när man bör söka mer intensiv vård.  

    Steg 1 Börja ta hand om dig redan nu – bryt svälten med regelbundet ätande: Detta avsnitt 

är det längsta kapitlet i del två. Här får läsaren instruktioner om att skapa förutsättningar för 

programmet på bästa sätt. Detta innebär att dra ner på andra tidskrävande aktiviteter, införliva 

vila om det inte är etablerat, skaffa sig en eller flera stödpersoner m m. Vidare förbereds 

läsaren inför att öka på sitt näringsintag. Det redogör för tallriksmodellen som en grund för ett 

sunt och näringsriktigt matintag. Läsaren instrueras att väga sig veckovis under programmet 

samt registrera sitt dagliga intag av mat. Författarna försöker också att validera det svåra i 

programmets första steg – att börja äta mer och oftare i syfte i att gå upp i vikt - och väver in 
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förhållningssätt till svåra tankar och känslor som kan dyka upp i relation till detta. Slutligen 

skall läsaren omsätta det regelbundna och ökade matintaget i praktiken.  I slutet av varje 

avsnitt finns kriterier etablerade för när man gå vidare till nästa steg. I varje steg skall man ha 

gått upp minst ett kilo sedan man påbörjade steget och i texten räknar man med att det 

kommer krävas cirka 3-4 veckors arbete med steg ett för att uppnå denna effekt.  

     Steg 2 Lidande, obehag och undvikande – en hopplös kamp?: Här får läsaren göra en 

probleminventering där den får identifiera fenomen som tankar, känslor, minnen och 

kroppsliga sensationer som den kämpar med. Läsaren ombeds notera strategier som den 

använt för att komma till rätta med dessa problem samt utvärdera hur dessa har fungerat på 

kort respektive lång sikt. Vidare ges en rational till varför kortsiktiga konsekvenser i form av 

undvikande och flykt kan styra över långsiktiga trots att dessa inte är funktionella. Läsaren 

uppmanas dessutom att fortsätta med regelbundet ätande samt nedvarvning som den etablerat 

i steg 1. 

     Steg 3 Jag, mycket mer än anorexi: Syftet med steget är att utöka läsarens självbild samt 

att etablera perspektivet av ”jag som kontext”. Läsare introduceras till hur vi enligt ett 

inlärningsteoretiskt perspektiv etablerar det vi kallar ”jag” samt hur detta jag kan relateras till 

olika företeelser – positiva och negativa. Avsnittet redogör för vad konsekvenserna kan bli om 

man låter enbart ett område, som exempelvis vikt, få utgöra hela ens jag och grund för 

egenvärde. Samtidigt får läsaren också genom övning träna på att kontakta ett innehållslöst 

perspektiv av jag. Ett ställe från vilket tankar, känslor och andra inre händelser kan upplevas 

för vad de är, inte vad de säger att de är. Läsaren får träna i att upptäcka sig själv i olika 

perspektiv, exempelvis hur världen och självbilden färgas av att se genom 

”anorexiglasögonen” samt uppmanas att se samma företeelser som de faktiskt är, med ett 

medvetet närvarande och decentrerat perspektiv.   

     Steg 4 Livsvärderingar – vad är viktigt för mig, vilka val vill jag göra?: I avsnittet får 

läsaren en redogörelse för livsvärderingar samt inbjuds till att själv identifiera vad som är 

viktigt i livet för just den. Tio olika områden i livet presenteras och läsaren får själv skriva ner 

vad den vill att de olika områdena skall innehålla. Ur dessa värderingar kan sedan konkreta 

beteende som är i enlighet med en strävan efter de valda värderingarna härledas. Fokus ligger 

på att rikta om tendensen att kämpa med anorexi till att göra det som fungerar och inbegriper 

ett liv utan anorexi. Slutligen introduceras även läsaren till problemlösning, d v s hur man 

effektivt kan förhålla sig till och lösa problem som står i vägen för att göra det som fungerar. 

     Steg 5 Gör det du värderar samtidigt som du lär dig känna och tänka det du känner och 

tänker: Fokus i avsnittet ligger på acceptans och frikoppling från språket (defusion). I 



30 

avsnittet får läsaren lära sig att inta ett nytt förhållningssätt till sina tankar och känslor. Istället 

för att på olika sätt få bort eller förändra så uppmanas läsaren att pröva på att ha dessa 

fenomen som de är. Syftet är att försöka skapa mer utrymme för det som är svårt och jobbigt i 

tjänsten av att göra det som fungerar. Vidare så presenteras även ett meta-kognitivt perspektiv 

på tankar och känslor samt ett avsnitt om relationsproblem. 

     Steg 6 Dags att fortsätta på egen hand: mot ett fullvärdigt liv: Det sista avsnittet fokuserar 

på vidmakthållande av beteendeförändringar som övriga steg introducerat och initierat samt 

återfallsprevention. I steget får läsaren själv planera in aktiviteter och beteenden som den lärt 

sig eller börjat med under programmet. I avsnittet om återfallsprevention får läsaren själv göra 

sitt eget preventiva program samt i anslutning till detta själv identifiera signaler på att det går 

sämre.   

    Slutligen skall det nämnas att de sex stegen i programmet är additiva, d v s bara för att man 

är klar med steg ett så innebär det inte att man ska sluta med regelbundet ätande, exempelvis. 

Istället vävs alla tidigare berörda moment in i de nya avsnitten som presenteras, vilket 

genomgående görs tydligt i texten. 

     Till varje steg hör dessutom en inledande centreringsövning som deltagaren uppmanas att 

göra genom att lyssna på en medföljande CD-skiva, innan den inleder läsningen. 

Centreringsövningarna är utformade så att de ökar i svårighetsgrad och finess genom stegen 

samt väver också in andra färdigheter som presenteras parallellt. Exempelvis är den första 

övningen till steg 1 en mycket enkel närvaroövning medan den inledande övningen till 

avslutande steg 6 är en tillämpad acceptansövning där lyssnaren instrueras att exponera sig för 

de allra svåraste tankar och känslor som den har. 

    CD-skivan innehåller även andra övningar under programmets fortgång och dessa är 

insprängda i stegen. En del övningar, som Tankeparad och Observatören i steg tre, är direkt 

hämtade ur den ursprungliga ACT-manualen (Hayes, et al. 1999) 

 

Instrument 
Eating Disorders Examination (EDE). EDE (Fairburn & Cooper, 1993) anses vara 

förstahandsvalet vid bedömning och diagnostisering av ätstörningar (Rizvi, Peterson, Crow, 

& Agras 2000). Instrumentet administreras i intervjuform och skattar dels två beteendemått – 

överätning och extrema viktkontrollbeteenden, dels fyra delskalor (Återhållsamhet, 

Upptagenhet vid ätande, Upptagenhet vid figur, och Upptagenhet vid vikt) samt en totalpoäng 

av delskalorna. En del av frågorna är diagnostiska och svaren på dem ligger till grund för 
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respektive ätstörningsdiagnos.  För att säkerställa att skattningarna görs utifrån objektiva 

kriterier utförs skattningarna av intervjuaren utifrån de svar som ges. EDE  har uppvisat goda 

psykometriska egenskaper så som god interbedömarreliabilitet, intern samstämmighet och 

diskriminativ reliabilitet. (Andersson, Lundgren, Shapiro & Paulosky, 2004) Test-retest 

reliabilitet för frekvens av objektiva bulimiska episoder (OBE), extrem viktkontroll och de 

fyra delskalorna ligger på .71 och .97 (Rizvi et al., 2000)  

     Intervjun genomfördes vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, innan och efter 

behandling respektive väntetid. Vid intervjun efter behandling respektive väntetid användes 

en förkortad version som inte innehåller alla frågor som möjliggör uträkning av de fyra 

skalorna, utan endast frågorna för de centrala beteendemåtten samt de diagnostiska frågorna.  

 

 

Eating Disorders Inventory (EDI-2): EDI-2 (Garner, 1991) är ett väl använt instrument vid 

ätstörningar och består av 91 frågor. Instrumentet syftar till att mäta psykologiska 

karaktärsdrag och symptomområden associerade med ätstörningsproblematik. Det ger 

standardiserade mått på svårighetsgraden hos symptom som är kliniskt relevanta för 

ätstörningsproblematik och är normerat både på individer med ätstörningsproblematik samt på 

en normalpopulation. Det reviderade instrumentet innehåller de ursprungliga 8 delskalorna 

(Viktfobi, Bulimi, Missnöje med kroppen, Låg självkänsla, Perfektionism, Interpersonell 

misstro, Störd interoceptiv medvetenhet och Rädsla för vuxenlivet; Garner, Olmsted & Polivy, 

1983) samt ett tillägg med 3 delskalor (Asketism, Störd impulsreglering och Social osäkerhet). 

Delskalorna Viktfobi, Bulimi och Missnöje med kroppen mäter ätstörningssymptom 

(attitydvariabler) medan övriga mäter psykologiska karaktärsdrag (personlighetsvariabler). 

       EDI-2 har normerats i Sverige av Nevonen och Broberg (2001) och de drar slutsatserna 

att validiteten är hög samt att instrumentet väl diskriminerar mellan kvinnor med 

ätstörningsproblematik och en normal kontrollgrupp. Instrumentet diskriminerade även 

mellan AN och BN på 6 av skalorna samt på totalpoängen. Mellan AN och EDNOS fanns det 

skillnader på de tre symptomskalorna och totalpoängen. 

       De åtta ursprungliga skalorna har också visat sig ha god intern överensstämmelse. 

Norring och Sohlberg (1988) fann att Cronbachs alfa varierade mellan .76 och .92 för de olika 

delskalorna i EDI och i studien av Nevonen och Broberg (2001) varierade Cronbachs alfa för 

de åtta delskalorna mellan .71 och .85. De tillagda skalorna visade sig dock hålla en lägre 

överensstämmelse än de ursprungliga. Instrumentet användes vid för- och eftermätning. 
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Body Shape Questionnaire BSQ: BSQ (Cooper, Taylor, Cooper, & Fairburn, 1987) innehåller 

34 frågor som tillhandahåller en bedömning av grad av psykopatologi vad gäller bekymmer 

och oro kring kroppsform. Instrumentet har god diskriminativ validitet mellan grupper med 

ätstörningar och icke-ätstörningar. Den svenska versionen visar god samtidig validitet med 

delskalan Missnöje med kroppen  i EDI-2 (se ovan), god diskriminativ validitet samt hög 

split-half och test-retest reliabilitet. Hos en population utan samtidig ätstörningsproblematik 

har medelvärdet (SD) fastställts till 74.5 (29,5) och Cronbachs alfa beräknats till .97 (Ghaderi 

& Scott, 2004). Instrumentet användes vid för- och eftermätning.  

 

Montogomery Åsberg Depression Rating Scale Self-assesment (MADRS-S): Självskattnings-

formuläret MADRS-S (Svanborg & Åsberg, 1994) baseras på den ursprungliga versionen 

av MADRS (Montgomery & Åsberg, 1979) och utvecklades som ett hjälpmedel för kliniker 

att bedöma grad av depression. Formuläret består av nio frågor där individen ombeds skatta 

sitt sinnestillstånd under de tre senaste dagarna inom områden som sinnesstämning, aptit, 

koncentrationsförmåga och sömn. Svanborg & Åsberg (2001) fann att MADRS-S hade hög 

samstämmighet med ursprungsversion (korrelationer mellan .83 och .93). De fann även 

samstämmighet med Beck Depression Inventory (BDI; Beck, Ward, Mendelson, Mock, & 

Erbaugh, 1961) med en korrelation på .87.  Cronbachs alfa har beräknats till 0.85 i en 

ätstörningspopulation (N=263) (Ljotsson & Grebäck, 2005). Instrumentet användes vid för 

och eftermätning. 

 

Ångestskala: När studien planerades hittades ingen bra ångestskala som ansågs kunna fånga 

de för AN typiska ångestsymptomen. Därför skapades en egen skala bestående av 12 frågor 

(se bilaga B) som undersöker förekomst av dels ångest i relation till ätande och mat dels 

förekomst av mer generaliserade ångestsymptom, under de senaste 7 dagarna. Individen får 

besvara varje fråga på en likertliknande skala med 11 skalsteg från 0-10 där 0 motsvarar inte 

alls och 10 väldigt mycket.  Baserat på N=30 som svarade på formuläret via internet inför 

denna studie beräknades ett medelvärde på 60.9 (SD 23.8) samt Cronbachs alfa på .92. Denna 

preliminära beräkning tycks tyda på att instrumentet har god intern samstämmighet (Clark-

Carter, 2004). Instrumentet användes vid för och eftermätning. 

  

Satisfaction with Life Scale (SWLS): Instrumentet syftar till att mäta subjektivt upplevd 

livskvalitet genom att individen får svara på fem stycken påståenden där den får jämföra sin 

nuvarande situation i relation med en tänkt standard (t ex ”Jag är tillfreds med mitt liv” ) 
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genom att skatta påståendena på en sjugradig skala från 1=stämmer mycket dåligt  till 7= 

stämmer mycket bra (Diener, Emmons, Larsen & Griffen 1985). Instrumentet har uppvisat 

god test-retest reliabilitet (.82) samt en hög intern samstämmighet (Cronbachs alfa = .87). 

Instrumentet användes vid för och eftermätning. 

 

Rosenbergs skala för självkänsla (RSE): Detta instrument syftar till att mäta global 

självkänsla (Rosenberg, 1979) och består av 10 frågor som individen tar ställning till genom 

att välja ett av fyra alternativ mellan stämmer inte alls och stämmer helt. Totalpoängen 

varierar mellan 0 och 6 där 0-1 motsvarar hög självkänsla, 2 normal självkänsla och 3-6 låg 

självkänsla (Pastore, Fischer & Friedman, 1996). RSE har visats sig ha god reliabilitet och 

validitet. Test – retest reliabilitet har visat sig uppnå .85 och den interna samstämmigheten 

med Cronbachs alfa  mellan .74 och .80.  Instrumentet användes vid för och eftermätning. 

 

SAS-M (Social Adjustment Scale- Modified): SAS-M (Cooper, Osborn, Gath, & Fegetter 

1982) är utformat för att mäta social anpassning inom olika områden i livet. Instrumentet 

innehåller 45 frågor rörande sex områden: arbete utanför hemmet, arbete i hemmet, sociala 

aktiviteter/fritid, utökad familj, intim relation, föräldraskap samt familj. Individen ombeds 

skatta frekvensen av visst beteende under de senaste två veckorna ( ex. ”Varit i kontakt med 

nära vänner”). Skattningarna sker på en femgradig skala från inte alls till alltid. Hög poäng 

indikerar problem med social anpassning. Cooper et al. (1982) fann att instrumentet hade hög 

samstämmighet med psykiatrikers skattning av social anpassning utifrån intervju, partners 

skattning på samma instrument samt egna skattningar på mått av samtida mental status. 

Instrumentet användes vid för och eftermätning. 

 

Acceptance and Action Questionaire (AAQ-2): AAQ-2 (Bond & Hayes, 2005) syftar till att 

mäta psykologisk flexibilitet, en process som antas mediera psykisk hälsa. Individen får ta 

ställning till 10 påståenden och svara på en sjugradig skala från 1 aldrig sant till 7 alltid sant. 

Låg poäng indikerar hög psykologisk flexibilitet. Instrumentet har visat sig ha god reliabilitet 

med alfa mellan .81 och .87 samt kriterierelaterad validitet då instrumentet signifikant 

korrelerar negativt med andra mått på psykisk ohälsa som DASS (Depression Anxiety Stress 

Scales) -.601 för alla skalor, BDI-II -.75, BAI -.59 , och SCL-10R -.67.  

   Då formuläret inte är validerat i Sverige räknades preliminära egenskaper utifrån n=39 som 

svarade på formuläret i samband med denna studie. Vid beräkningen fanns ett medelvärde  på 

41.5 (SD 7.7) samt Cronbachs alfa .57 Instrumentet användes vid för och eftermätning. 
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Mindfull Attention Awareness Scale (MAAS): Instrumentet syftar till att mäta en generell 

tendens till att vara uppmärksam och medveten om vardagliga skeenden som händer i nuet 

(Brown & Ryan, 2003). Författarna undersökte instrumentets psykometriska egenskaper och 

fann det internt konsistent med en alfa koefficient på .82 samt att instrumentet korrelerade 

positiv med faktorer som öppenhet till upplevelse, emotionell intelligens och välmående samt 

negativt korrelerat med grubblerier och social ängslighet. Vidare fann Baer, Smith, Hopkins, 

Krietemeyer & Toney (2006) att instrumentet hade en god intern konsistens med en alfa 

koefficient på .86 samt att det korrelerade med andra mått som avser att mäta liknande 

processer. Författarna fann även dem att MAAS korrelerade positivt med faktorer som 

öppenhet till upplevelse och även medkänsla för sig själv samt negativa korrelationer med 

faktorer som tankebortträngning, dissociation samt upplevelsemässigt undvikande.  

   Då svenska validitetsdata saknas räknades preliminära egenskaper för N=36 fram. 

Instrumentet i detta sampel hade ett medelvärde på 45.7 (SD 13.9) samt tycks ha en god 

samstämmighet med Cronbachs alfa på .92. Instrumentet användes vid för och eftermätning. 

      

 

Formulär för behandlingsutvärdering: Som ett led i att ytterligare kartlägga behandlingens 

eventuella effekt och påverkan på deltagarna i behandlingsgruppen administrerades ett eget 

sammanställt formulär som utvärdering efter behandlingen. Formuläret innehöll 13 slutna 

samt en öppen fråga och undersökte hur deltagarna upplevt behandlingen generellt, kontakten 

via e-post, längden på behandlingen, om de skulle rekommendera behandlingen till någon 

med liknande problem m m. (se tabell 6). Instrumentet användes vid eftermätning samt endast 

för behandlingsgruppen. 

     

Alla instrument förutom EDE (samt sju ångestskalor vid förmätningen) administrerades via 

Internet1. (Anledningen till att vissa fick fylla i ångestskalan i pappersform vid förmätningen 

var att instrumentet inte var helt färdigställt och tillgängligt online när de gjorde sina 

förmätningar). Studier som har jämfört administration via internet och pappersadministration 

har visat att administrationsformerna är lika bra (t ex. Ritter, Lorig, Laurent & Matthews, 

2004).  

                                                 
1   www.forskningsprojekt.net 
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Procedur 
Studien godkändes av den regionala etikprövningskommitén i Uppsala (Dnr 2006:152). En 

förutsättning för studien vara att alla deltagare hade en medicinsk ansvarig läkare under 

deltagandet, att de genomgått en medicinsk undersökning samt att det inte förelåg några 

allvarliga medicinska komplikationer. 

 

Rekrytering och bedömning 
Rekrytering skedde genom att annonser publicerades i två dagstidningar, en nationell och en 

lokal. Vidare fanns det annonser på Institutionen för psykologis (Uppsala universitet)  

hemsida, Riksförening för anorexi/bulimi kontakts hemsida samt Beteendeterapeutiska 

föreningens hemsida. Slutligen sattes även lappar upp på olika ställen i Uppsala och 

Stockholm. Studien fick även i rekryteringsfasen viss uppmärksamhet i nationell media med 

artiklar, notiser samt TV-inslag som följd.  Intresserade fick anmäla sitt intresse via mail eller 

telefon. Vid detta tillfälle inhämtades kontaktuppgifter varpå informationsmaterial om 

deltagande skickades ut per post. Deltagarna informerades om förutsättningar och upplägget 

för studien, kravet på läkarintyg/-kontakt samt att de var tvungna att komma till Uppsala för 

intervjuer, resor som de måste bekosta själva. Deltagarna erhöll därefter inloggningsuppgifter 

till hemsidan där de fick genomföra screening/förmätning. Efter att mätning kontrollerats så 

kontaktades presumtiva deltagare för att boka tid för intervju. Intervjun före inklusion 

genomfördes vid Institutionen för psykologi av författaren. Intervjun efter behandling 

respektive väntelista genomfördes också vid Institutionen för psykologi fast av 4 nya 

bedömare, varav tre var psykologprogramstudenter (T 8-10) och en legitimerad psykolog/ 

forskarstuderande. Intervjuerna skedde efter utbildning i EDE. Alla intervjuer spelades in på 

MP3-spelare och i de fall där oklarheter kring diagnos eller bedömning förelåg konsulterades 

handledaren. Om deltagaren uppfyllde kriterierna för inklusion meddelades de detta via 

telefon. Deltagarna skrev under samtycke till deltagande samt databehandling av 

personuppgifter enligt personuppgiftslagen.  

 

Randomisering  
I studien användes en förutbestämd randomiseringsordning. Denna skapades genom att 84 
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siffror från 1-84, med hjälp av en slumpgenerator2 randomiserades till en av de två 

betingelserna. Varefter deltagarna inkluderades tilldelades de sitt respektive 

randomiseringsnummer baserad på den ordningsföljd i vilken de blev klara för inklusion.  I 

studien användes således en konsekutiv inklusion där alla inte har startat vid samma tillfälle 

utan i löpande följd.  

 

Behandlingen 
Behandlingen pågick under 12 veckor. Den första deltagaren i denna grupp startade 2006-09-

28 och avslutade 06-12-21. Den sista deltagaren i gruppen startade 06-10-18 och avslutade 

07-01-10. Den första veckan ägnandes åt att läsa del ett, därefter fick deltagarna tillgång till 

resterande material och inledde med introduktionsdelen till de sex stegen. Under 

behandlingen fick deltagarna arbeta i egen takt och de uppmanades att diskutera med sin 

kontaktperson när det var lämpligt att gå vidare till nästa steg. Se figur 3 för en översikt av hur 

många veckor respektive deltagare ägnade åt avsnitten i självhjälpsmaterialet. 

     Under behandlingen agerade författaren kontaktperson till samtliga deltagare. Kontakten 

skedde via e-post och i de inledande instruktionerna meddelades det att frekvensen av denna 

skulle vara ca en gång per vecka. Deltagarna ombads att bestämma en kontaktdag i veckan då 

den skulle maila och berätta hur veckans arbete gått samt svara på de eventuella frågor som 

givits av kontaktpersonen föregående vecka. Kontaktpersonen fokuserade i sina mail på att 

förstärka framsteg samt att validera svårigheter som deltagarna uttryckte. Om deltagarna 

uttryckte oklarheter eller hade frågor angående materialet förtydligades även dessa. 

Kontaktpersonen försökte också i stor utsträckning att hänvisa tillbaka till materialet så långt 

det var möjligt. Kontaktpersonen diskuterade även med handledarna svårigheter och problem 

som uppstod i kontakten med deltagarna. Se tabell 2 för frekvens av kontakt mellan deltagare 

i behandlingsgruppen och stödpersonen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 www.researchrandomiser.org 
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Figur 3. Antal veckor som respektive deltagare ägnade åt respektive avsnitt.  

 
 

 
Tabell 2. Frekvens av kontakt mellan kontaktpersonen och respektive deltagare i behandlingsgruppen. 

Deltagare Mail från deltagare Mail från kontaktperson 

1 9 14 

2 12 18 

3* 3 7 

4 25 29 

5* 7 12 

6 15 17 

7 13 15 

Medelvärde (SD) 12.0 (7.0) 16.0 (6.7) 
         *Deltagare hoppade av behandlingen. 

   

  

1 12 Vecka 

Steg 1 

Intro del 2 

Steg 1 

Intro del 2 

Steg 2 

Steg 3 

Steg 3 



38 

 

Statistiska analyser 
I analyserna har ”intent-to-treat” metoden används. Enligt denna så används alla deltagare 

som påbörjade deltagande i studien i beräkningarna. I fall det finns avhopp och saknade data 

kan olika metoder användas. I denna studie har ”last observation carried forward” använts där 

förmätningsdata har använts i eftermätning i de fall där data har saknats. Metoden ökar 

resultatens externa validitet i jämförelse med om man bara skulle använda fullföljare i 

analysen. Det senare ger dock en ökad intern validitet eftersom man där får kunskap om hur 

intervention fungerat för de deltagare som följt det föreskrivna programmet, samtidigt som det 

ger lägre generaliserbarhet (Stricker, 2000) 

     När studien planerades förväntades ett större antal deltagare med förhoppningen att kunna 

genomföra 2x2 ANOVA för att utröna effekterna av de två oberoende variablernas (grupp och 

mättillfälle) påverkan på de beroende variablerna. På grund av det låga deltagarantalet fick 

dock dessa planer överges och då data inte heller var normalfördelad har icke-parametriska 

test använts. För jämförelser mellan grupperna har Mann-Whitney U-test använts vid för och 

eftermätning och för jämförelser inom grupperna mellan för- och eftermätning har Wilcoxon 

signed rank test for matched pairs använts. Analyserna har genomförts i STATISTICA 7 

(StatSoft, 2004). 

    Vidare har effektstorlekar i Rosenthals r beräknats genom dividera z-värdet i beräkningen 

med roten ur antalet deltagare (Clark-Carter, 2004). Enligt Cohen (1988; citerad i Clark-

Carter, 2004) så kan r = 0.1 anses som en liten effekt, r = 0.3 en medelstor effekt samt r = 0.5 

som en stor effekt. 

     Som ett komplement till ovan nämnda beräkningar har även kliniskt signifikanta 

förändringar beräknats för deltagarna i behandlingsgruppen. Metoderna som använts är de 

som rekommenderats av Jacobson & Truax (1991) och möjliggör slutsatser om huruvida 

individuella deltagare förbättrats så mycket att de kan sägas ha rört sig ur ett dysfunktionellt 

spektrum. Definitionen av kliniskt signifikant förbättring har formaliserats av Thiel, Zuger, 

Jacoby & Schussler (1998) som menar att för att en individ ska betraktas som kliniskt 

signifikant förbättrad så ska det kunna säkerställas att förbättringen inte beror på mätfel  samt 

att den korsat den sannolika gränsen mellan dysfunktionella och funktionella normer. Pålitlig 

förändring beräknas genom formeln 

 

))1(2(96.1 rs −×××  
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där r är reliabiliteten för testet och s är standardavvikelsen för hela gruppen vid förmätningen. 

När det gäller gränsen för kliniskt signifikant förändring så har den satts mitt emellan 

normalpopulationens och behandlingsgruppens medelvärden. Detta kräver att man har 

tillgång till normer från en normalpopulation. Om sådana inte har funnits att tillgå har 

föreslagna kliniska gränser för instrumentet använts.  I fall där varken normer eller kliniska 

gränser funnits att tillgå har klinisk signifikant förändring bedömts föreligga om deltagaren i 

eftermätningen flyttats utanför det dysfunktionella spektrat. Det dysfunktionella spektrat har 

definierats som två standardavvikelser (2 SD) från medelvärdet hos den dysfunktionella 

populationen, d v s hos behandlingsgruppen i förmätningen (Jacobson & Truax, 1991). 
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  RESULTAT 
 

 
Nedan följer resultaten från de beräkningar som gjorts för att besvara studiens 

frågeställningar. I tabell 3 redovisas den inferensstatistik som genomförts på beteende- och 

attitydvariablerna. I tabell 4 redovisas personlighetsvariabler samt de generella variablerna. 

Jämförelser mellan grupperna i för- respektive eftermätning har gjorts med Mann-Whitney U-

test. Jämförelser inom de respektive två grupperna mellan för- och eftermätning har gjorts 

med Wilcoxon signed rank test for matched pairs.  Vidare redovisas i tabell 5 de beräkningar 

för klinisk signifikanta förändringar som genomförts enligt kriterier av Jacobson & Truax 

(1991). Slutligen redovisas förändringar i vikt, hetsätning och viktkontrollbeteenden, 

förändring i diagnosstatus samt i tabell 6 resultat från den behandlingsutvärdering som 

deltagarna i behandlingsgruppen genomförde efter behandlingen. 

 

Beteende- och attitydvariabler 
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna i förmätningen (se tabell 3). Det fanns 

dock en skillnad på trendnivå med en knappt stor effekt (p = .09, r = .48) på frågan om Rädsla 

för att gå upp i vikt i EDE. Behandlingsgruppen verkar här rapportera högre besvär än 

väntelistgruppen. 

      När det gäller inomgruppsjämförelserna för behandlingsgruppen fanns det en signifikant 

minskning med stor effekt (p = .03, r = .83) på delskalan Missnöje med kroppen i EDI-2. I 

övrigt fanns inga signifikanta skillnader för behandlingsgruppen mellan för och eftermätning 

men det är värt att notera att stora effektstorlekar uppnåddes på frågan om Känslan av att vara 

tjock i EDE (r = .51) samt skattning av matintag i EDE (r = .60).   

      När det gäller inomgruppsjämförelser för väntelistgruppen fanns det inga signifikanta 

skillnader mellan för- och eftermätning. Det fanns dock skillnader på trendnivå i EDE på 

frågan om Känslan av att vara tjock (p = .07, r = .64) där det verkar som gruppen har 

förbättrats.  

      Det fanns inga signifikanta skillnader eller skillnader på trendnivå mellan grupperna i 

eftermätningen. Det fanns dock en skillnad på trendnivå på frågan i EDE om Betydelse av 

figur (U= 12.0, p= .07, r= .51) där behandlingsgruppen hade ett lägre medelvärde än 

väntelistgruppen.  
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Tabell 3. Beteende – och attitydvariabler 
                 

     Behandling  (N=7) 

 

                

        Väntelista  (N=8) 

 
 

          

Mellangruppsjämf.      

Förmätning 

        

Mellangruppsjämf.     

Eftermätning 

      

Inomgruppsjämf. 

Behandling 

        

Inomgruppsjämf   

Väntelista 

 

  Förmätning Eftermät.  Förmätning Eftermät.                  

  M (SD) M (SD)  M (SD) M (SD)  U p r  U p r  T p r  T p r  

EDE                        

BMI  17.0  (0.7) 17.2  (1.0)  17.3 (0.9) 17.1 (1.0)  23.0 .61 .15  11.0 .54 .19  6.0 .69 .15  3.0 .22 .42  

Betydelse av figur  5.3 (0.8) 4.7 (0.9)  5.2 (0.7) 5.5 (0.5)  24.5 .69 .11  12.0 .07 .51  3.5 .28 .48  4.5 .20 .44  

Betydelse av vikt  5.1 (1.1) 4.8 (0.7)  5.0 (0.9) 5.3 (0.7)  25.0 .78 .09  16.0 .19 .38  2.5 .36 .34  5.0 .50 .29  

Rädsla upp i vikt  5.7 (0.5) 5.1 (1.6)  5.0 (0.8) 5.1 (1.7)  13.0 .09 .48  27.0 .96 .03  1.5 .42 .30  6.5 .79 .10  

Känsla av att vara tjock  4.0 (2.0) 3.5 (1.7)  4.8 (2.0) 4.2 (2.0)  18.5 .28 .29  18.5 .28 .29  2.5 .18 .51  0.0 .07 .64  

 Matintag  20.5 (8.6) 22.3 (8.2)  16.4 (7.9) 17.2 (10.6)  22.0 .54 .18  23.0 .61 .15  2.5 .17 .60  9.0 .75 .10  

 Träning  8.0 (10.5) 9.7 (11.7)  8.6 (10.5) 8.4 (12.0)  27.5 .96 .03  22.0 .54 .19  3.0 1.0 0.0  3.5 .58 .19  

                        

BSQ  126.0 (23.8) 119.7 (28.8)  129. 3 (36.4) 115.4 (49.9)  23.0 .61 .15  25.5 .77 .07  10.0 .49 .25  6.0 .18 .47  

                        

EDI-2 (1-3)                        

Viktfobi  12.1 (5.0) 10.3 (7.1)  14.6 (5.8) 13.6 (6.2)  19.5 .34 .25  21.5 .46 .20  7.5 .53 .24  12.5 .80 .09  

Bulimi  4.1 (4.0) 4.1 (4.5)  2.3 (3.4) 2.1 (2.7)  23.0 .61 .15  20.5 .40 .23  13.5 .93 .03  4.0 .34 .33  

Missnöje m kr.  11.4 (7.5) 9.1 (6.8)  10.5 (7.5) 9.5 (7.9)  26.5 .87 .04  26.5 .87 .04  0.0 .03 .83  3.0 .22 .54  
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Tabell 4. Personlighets- och generella variabler. 
                 

     Behandling  (N=7) 

 

                

        Väntelista  (N=8) 

 
 

          

Mellangruppsjämf.      

Förmätning 

        

Mellangruppsjämf.      

Eftermätning 

      

Inomgruppsjämf.   

Behandlingsgrupp 

       

Inomgruppsjämf  

Väntelista 

 

  Förmätning Eftermät.  Förmätning Eftermät.                  

  M (SD) M (SD)  M (SD) M (SD)  U p r  U p r  T p r  T p r  

EDI-2 (4-11)                        

Låg självkänsla  7.3 (5.5) 6.6 (4.0)  9.1 (6.6) 7.5 (5.7)  23.0 .61 .15  26.5 .87 .05  10.0 .92 .04  7.0 .24 .42  

Perfektionism  5.4 (4.0) 5.2 (4.7)  10.4 (3.9) 9.6 (4.4)  9.0 .03 .57  14.5 .12 .40  6.5 .79 .10  6.0 .69 .14  

Interpers. miss.  2.7 (3.4) 3.0 (3.5)  2.8 (2.9) 2.1 (3.4)  27.5 .96 .01  19.0 .33 .28  5.5 .59 .20  4.5 .42 .13  

Interocep. medv.  9.9 (5.7) 9.7 (4.8)  10.8 (5.6) 7.9 (5.9)  20.0 .40 .24  24.5 .69 .10  10.5 1.0 0.0  1.0 .14 .52  

Rädlsa f. vuxenl.  2.9 (4.0) 1.0 (1.5)  1.9 (2.7) 1.0 (1.1)  26.0 .87 .06  25.0 .78 .10  0.0 .07 .69  7.5 .53 .22  

Asketism  4.1 (2.7) 5.3 (4.5)  7.5 (6.1) 7.3 (4.8)  19.0 .34 .27  22.0 .54 .24  7.5 .53 .24  12.0 .74 .12  

Impulsregl.  4.1 (3.5) 4.6 (5.3)  7.1 (7.2) 5.5 (7.8)  19.0 .34 .27  28.0 1.00 0.0  9.0 .75 .12  4.5 .21 .44  

Social osäk.  3.4 (2.9) 2.9 (2.3)  3.6 (3.5) 3.4 (2.8)  27.5 .96 .02  23.5 .61 .14  3.0 .47 .28  9.0 .75 .11  

                        

MADRS-S  20.1 (4.7) 20.1 (6.8)  23.8 (9.7) 23.7 (9.7)  22.0 .54 .18  20.5 .40   .22  10.0 .91 .04  13.0 .87 .06  

Ångestskala  64.1 (15.1) 61.4 (15.1)  74.5 (26.0) 69.4 (30.4)  16.5 .19 .34  22.0 .54 .18  11.0 .61 .19  10.5 .55 .21  

RSE  1.6 (1.8) 2.1 (2.1)  1.5 (1.6) 2.1 (2.0)  26.5 .87 .05  28.0 1.0 0.0  0.0 .07 .69  1.0 .28 .38  

SAS-M  2.0 (0.3) 2.4 (05)  2.5 (0.5) 2.6 (0.6)  8.0 .02 .60  21.0 .46 .21  0.0 .02 .89  11.0 .61 .18  

SWLS  16.7 (6.9) 13.7 (5.7)  15.4 (9.1) 14.0 (8.4)  24.5 .69 .10  26.5 .87 .05  0.0 .03 .83  5.5 .29 .37  

MAAS  53.6 (11.0) 50.4 (11.4)  44.8 (10.1) 46.5 (13.2)  20.5 .40 .22  21.0 .46 .21  9.5 .45 .29  10.5 .55 .21  

AAQ-2  38.0 (9.3) 42. 9 (9.0)  45.4 (7.2) 43.8 (7.6)  15.0 .15 .39  25.0 .78 .09  3.5 .08 .67  12.0 .74 .12  
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Personlighets- och generella variabler 
Det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna i förmätningen på variablerna 

Perfektionism i EDI-2 (p = 0.3, r = .57) och SAS-M total (p = .02, r = .60). På båda 

variablerna har väntelistgruppen ett högre medelvärde än behandlingsgruppen. I övrigt fanns 

det inga signifikanta skillnader eller skillnader på trendnivå mellan grupperna i förmätningen. 

     När det gäller inomgruppsjämförelserna för behandlingsgruppen fanns det en skillnad på  

trendnivå med stor effekt på frågan i EDI-2 om Rädsla för vuxenlivet (p = 0.7, r = .69) där 

behandlingsgruppen förbättrades. Dock fanns det även signifikanta skillnader på SAS-M ( p = 

.0.2, r = .89) och SWLS (p = .03, r = .83) samt skillnader på trendnivå på RSE (p = .07, r = . 

69) och AAQ-2 (p = .08, r = .67) där behandlingsgruppen försämrats mellan för- och 

eftermätning. När det gäller SWLS verkar det dock som att det i huvudsak är en deltagare som 

bidrar med variansen mellan mätningarna. Denna deltagare hoppade av behandlingen efter 

fyra veckor. I övrigt fanns det inga signifikanta skillnader eller skillnader på trendnivå mellan 

för- och eftermätning för behandlingsgruppen. 

     För väntelistgruppen fanns inga signifikanta skillnader eller skillnader på trendnivå mellan 

för- och eftermätning. 

     I eftermätningen fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 

 

Kliniskt signifikanta förändringar 
För deltagarna i behandlingsgruppen beräknades kliniskt signifikanta förändringar. I tabell 5 

redovisas medelvärden och standardavvikelser från behandlingsgruppen i förmätningen, 

medelvärden och standradavikelser för normalpopulation, den reliabilitet som använts för att 

fastställa pålitlig förändring  samt den metod som använts i beräkningarna. Slutligen 

redovisas, i de två sista kolumnerna, den andel deltagare som befann sig på den 

dysfunktionella sidan om gränsen för pålitlig förändring och som sedan förflyttat sig till den 

andra sidan. 

     Som framgår av tabell 5 har det skett en kliniskt signifikant förbättring på sju av 

variablerna och det är tre olika deltagare som står för dessa förändringar. En deltagare har 

förbättrats på EDI-2 Rädsla för vuxenlivet. En annan har förbättrats på Betydelse av figur samt 

Rädsla för att gå upp i vikt i EDE. En tredje deltagare har förbättrats på EDI-2 delskalor 

Viktfobi, Bulimi, Perfektionism, och på BSQ. Denna sistnämnda deltagare hade även gått upp 

i vikt från BMI 17.5  i förmätningen till BMI 18.3 i eftermätningen.    
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Tabell 5: Kliniskt signifikanta förändringar för deltagarna i behandlingsgruppen. 
                                              
 Mv 

(N=7) 

SD Mv 

(Norm)* 

SD Rel Metod Gräns Andel förbättrade 

EDE            
BMI 17.0 0.7 - - - Klinisk gräns 19.0 0/7 0%  

Betydelse av figur 5.3 0.8 - - - 2 SD 3.8 1/7 14%  

Betydelse av vikt  5.1 1.1 - - - 2 SD 2.93 0/7 0%  
Rädsla upp i vikt 5.7 0.5 - - - 2 SD 4.7 1/7 14%  

Känsla av att vara tjock 4.1 2.1 - - - 2 SD 0.0 0/7 0%  

EDI-2 (1-11)           
Viktfobi 12.1 5.0 2.8 3.9 .85 Normer 6.9 1/6 17%  

Bulimi 4.1 4.0 0.3 0.8 .84 Normer 0.9 1/6 17%  

Missnöje med kroppen 11.4 7.6 8.8 7.4 .90 Normer 10.1 0/4 0%  

Låg självkänsla 7.3 5.5 2.1 7.4 .71 Normer 3.9 0/5 0%  
Perfektionism 5.4 4.0 2.1 3.0 .80 Normer 3.9 1/4 25%  

Interpers misstro 2.7 3.4 1.9 2.7 .80 Normer 2.3 0/3 0%  

Interoceptiv 

medvetenhet 
9.9 5.7 1.6 2.4 .80 Normer 4.0 0/7 0%  

Rädlsa för vuxenlivet 2.9 4.0 3.0 3.0 .86 Normer 2.9 1/2 50%  

Asketism 4.1 2.7 2.3 1.6 .59 Normer 3.0 0/6 0%  
Impulsreglering 4.1 3.5 1.9 4.7 .78 Normer 3.2 0/3 0%  
Social osäkerhet 3.4 2.9 2.1 2.5 .72 Normer 2.7 0/5 0%  

           
BSQ 126.0 23.8 74.5 29.5 .97 Normer 103.0 1/6 17%  
           

MADRS-S 20.1 4.7 - - .85 Klinisk gräns 12.5 0/6 0%  

Ångestskala 64.1 15.1 - - .92 2 SD 33.9 0/7 0%  

RSE 1.6 1.8 - - .85 Klinisk gräns 2.5 0/2 0%  

SWLS 16.7 6.9 - - .87 Klinisk gräns 19.5 0/4 0%  

AAQ-2 38.0 9.3 - - .87 2 SD 19.4 0/7 0%  

MAAS 53.6 11.0 - - .86 2 SD 31.5 0/7 0%  

* EDI-2 (Nevonen & Broberg, 2001), BSQ (Ghaderi & Scott, 2004). 
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Figur 4. Förändring i BMI för alla deltagare som genomförde intervju före och efter behandling respektive 

väntelista  
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Förändring i vikt, hetsätning och viktkontrollbeteenden 
I figur 4 redovisas viktförändringar i BMI för alla deltagare. Av de fem deltagare som 

genomförde behandlingen och kom på EDE-intervjun i eftermätningen hade en gått upp 2.9 

kilo, från BMI 16.1 till 17.1. Den ovan nämnda deltagaren med majoriteten av de kliniska 

signifikanta förbättringarna hade gått upp 2.2 kilo. Två deltagare hade endast ändrats 

marginellt vad gäller vikten. En deltagare hade gått ner 3.2 kilo från BMI 16.4 till 15.3. Denna 

deltagares viktminskning bör ses mot bakgrund av att en nära anhörig gick bort under 

behandlingstiden.  I väntelistgruppen hade en deltagare gått upp ett kilo. Dessutom hade tre 

deltagare gått ner mellan 2-2.5 kilo. 

     Tre deltagare i behandlingsgruppen rapporterade förekomst av objektiva bulimiska 

episoder (OBE) i förmätningen med 20, tre respektive en episod vardera under de senaste fyra 

veckorna. Den deltagare som rapporterade tre episoder hoppade av behandlingen och kom 

inte på intervju när behandlingstiden var över varför inga data finns tillgänglig för denna. 

Deltagaren med en episod (även den med de kliniska förbättringarna) rapporterade total 

frånvaro av OBE under de senaste 4 veckorna i intervjun efter behandlingen. Deltagaren med 

20 OBE rapporterade 14 OBE under de senaste fyra veckorna efter behandlingen. Ingen 

deltagare rapporterade OBE efter behandlingen som inte hade gjort det före.  
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     I väntelistgruppen rapporterade två deltagare förekomst av OBE i intervjun före. Båda 

dessa rapporterade OBE även efter väntelisttiden, varav den ena något fler episoder än i 

föregående intervju. Ingen deltagare rapporterade OBE efter väntelista som inte hade gjort det 

innan. 

     En av deltagarna i behandlingsgruppen rapporterade förekomst av kräkning före 

behandlingen, 28 episoder under de senaste fyra veckorna. Efter behandlingen rapporterade 

denne 14 episoder under de senaste fyra veckorna. Ingen deltagare rapporterade förekomst av 

kräkning efter behandling som inte hade gjort det före behandlingen. 

     I väntelistgruppen rapporterade tre deltagare förekomst av kräkning innan väntelisttiden 

och ingen av dessa hade förändrats nämnvärt med avseende på detta i intervjun efter 

väntelisttiden. 

     I intervjun innan behandlingen rapporterade alla deltagare i behandlingsgruppen utom två 

förekomst av intensiv träning i syfte att påverka vikt eller figur under de senaste fyra 

veckorna, från 28 till ett tillfällen. Av de fem som kom på intervju efter behandlingen hade tre 

rapporterat träning innan och dessa tre deltagare hade fortsatt med sina träningsvanor ungefär 

som tidigare. 

     Av deltagarna i väntelistgruppen rapporterade fyra förekomst av intensiv träning innan 

väntelisttiden. Av dessa deltagare var det tre som kom på intervju efter väntelisttiden och en 

av dessa hade då slutat med sådan typ av träning medan de andra två fortsatt ungefär som 

tidigare. 

 

Förändring i diagnosstatus 
Ingen av deltagarna i behandlingsgruppen förflyttade sig ur spektrat för en klinisk 

ätstörningsdiagnos. Av de fem deltagare som kom på intervju efter behandlingen hade en 

förflyttat sig från ren AN till PAN. En deltagare hade förflyttats från PAN till ren AN. Övriga 

tre deltagare hade inte förändrats i sin diagnostiska status enligt bedömningarna utifrån EDE. 

Ingen av deltagarna hade gått upp i vikt så pass mycket att vidmakthållen undervikt utifrån det 

mindre strikta kriteriet som användes i denna studie (BMI 19) inte längre uppfylldes. 

    I väntelistgruppen var det sex deltagare som kom på intervju efter väntelisttiden. Av dessa 

hade två förflyttat sig  från PAN till AN och en från AN till PAN. Övriga tre hade inte 

förändrats. Inte heller i denna grupp hade någon gått upp så mycket i vikt att kriteriet för 

vidmakthållen undervikt inte lägre uppfylldes. 
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Avhopp 
 I behandlingsgruppen hoppade två deltagare av behandlingen. Båda gjorde detta efter ungefär 

4 veckor och ingen av dem hann påbörja steg 1 ordentligt.  Dessa två genomförde emellertid 

eftermätning via Internet men ville inte komma på intervju. Båda avhoppen i 

behandlingsgruppen var yngre än de övriga deltagarna, 18 respektive 19 år, jämfört med 

medelvärdet 27.4 (SD 7.9) för alla inkluderade. När det gäller BMI för dessa deltagare hade 

den ena 17.5 och den andra det högsta BMI i behandlingsgruppen, 18.1.     

     Även i väntelistgruppen hoppade två deltagare av. En av dessa genomförde eftermätning 

via Internet men ingen av dem kom på intervju. En av deltagarna var även yngre (19 år) än 

övriga men rapporterade som anledning till avhoppet att den istället fått hjälp vid en 

ätstörningsenhet. Den andra avhopparen var äldre (31 år) och rapporterade brist på tid som 

anledning till avhoppet.  

 

Behandlingsutvärdering   
I tabell 6 redovisas resultaten från den behandlingsutvärdering som deltagarna i 

behandlingsgruppen fick besvara i samband med eftermätning på Internet. Även de två 

deltagare som hoppade av behandlingen svarade på formuläret. 

       Som framgår av tabellen verkade de flesta av deltagarna förvissade om att behandlingen 

skulle hjälpa dem med sina problem. Vidare var två deltagare missnöjda, två huvudsakligen 

nöjda och tre varken nöjda eller missnöjda med behandlingen totalt sett. De allra flesta tyckte 

att innehållet i behandlingen har varit bra och även att kontakten via e-post varit 

tillfredställande. Majoriteten av deltagarna tyckte att graden av stöd var tillräckligt för att de 

skulle kunna ta till sig behandlingen men att 12 veckor var alldeles eller lite för kort tid. Fyra 

av deltagarna tyckte att behandlingen hade hjälpt dem lite grann till ett bättre förhållningssätt 

till sina problem medan tre deltagare inte tyckte att den har hjälpt dem med avseende på detta. 

Tre av deltagarna tyckte att behandlingen hade hjälpt dem lite grann att leva ett fullvärdigt liv 

medan fyra deltagare inte tyckte att den hade hjälpt dem med detta. Nästa alla tyckte att deras 

anorexi inte hade förändrats något av deltagandet. En deltagare, den med de kliniskt 

signifikanta förändringarna, rapporterade att anorexin blivit ett mindre problem tack vare 

behandlingen. Vidare skulle nästan alla eventuellt rekommendera behandlingen till någon 

annan med liknande problem. 

     De sista tre frågorna ger slutligen en bild av deltagarnas följsamhet till behandlingen. Tre 

deltagare tyckte att de följt instruktionerna ganska noggrant medan tre deltagare tyckte att de 
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inte följt dem särskilt noggrant. Två deltagare uppgav att de läst längre än steg 2 medan de 

flesta endast kommit till steg ett och två. En deltagare uppgav att den läst hela materialet. 

Slutligen har övningarna på den medföljande CD-skivan använts en gång i veckan av två 

deltagare, någon gång i månaden av två deltagare, samt tre deltagare har inte använt dem alls.   

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 6. Behandlingsutvärdering för deltagarna i behandlingsgruppen (N=7). 

Fråga 
 

Antal 

1. Hur säker var du på att självhjälpsbehandlingen skulle hjälpa dig med dina problem när du inledde 
behandlingen? 

 

 Väldigt säker - 
 Lite säker 4 
 Jag hade ingen aning. 2 
 Osäker 1 
 Mycket osäker  - 
  
Hur pass nöjd är du totalt sett med deltagandet i självhjälpsbehandlingen?  
Mycket nöjd - 
Huvudsakligen nöjd 2 
Varken nöjd eller missnöjd 3 
Huvudsakligen missnöjd 1 
Mycket missnöjd 1 
  
Vad tycker du om innehållet i självhjälpsbehandlingen?  
Utmärkt - 
Bra 5 
Varken bra eller dåligt 2 
Inte så bra - 
Mycket dåligt - 
  
Vad tycker du om e-postkontakten med din stödperson i behandlingen?  
Utmärkt 1 
Bra 4 
Varken bra eller dåligt.  1 
Inte så bra 1 
Mycket dåligt - 
  
Vad tycker du om graden av stöd du fick under behandlingen?  
För mycket, jag hade karat mig lika bra på egen hand eller med mindre stöd. - 
Bra, det var lagom mycket för att jag skulle kunna ta till mig behandlingen. 6 
För lite, jag hade behövt mer stöd under behandlingen. 1 
  
Vad tycker du om längden på självhjälpsbehandlingen (12 veckor)?  
Alldeles för lång tid - 
Lite för lång tid - 
Lagom 1 
Lite för kort tid 2 
Alldeles för kort tid 4 
  
Har självhjälpsbehandlingen hjälpt dig till ett bättre förhållningssätt till dina problem?  
Ja, den har hjälpt mig väldigt mycket. - 
Ja, den har hjälpt mig lite grann. 4 
Den har inte hjälpt mig). 3 
Nej, den har snarare gjort det lite värre. - 
Nej, den har snarare gjort det mycket värre. - 
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Har självhjälpsbehandlingen hjälpt dig till att leva ett mer fullvärdigt liv?  
Ja, den har hjälpt mig väldigt mycket - 
Ja, den har hjälpt mig lite grann. 3 
Den har inte hjälpt mig  4 
Nej, den har snarare gjort det lite värre. - 
Nej, den har snarare gjort det mycket värre. - 
  
Har din anorexi förändrats något av behandlingen?  
Ja, den är inte något problem för mig längre. - 
Ja, den är ett mindre problem för mig än tidigare. 1 
Nej, den är som tidigare. 5 
Ja, den är ett större problem än tidigare. 1 
Ja, den är ett mycket större problem än tidigare.  - 
  
Skulle du rekommendera självhjälpsbehandlingen till någon annan med liknande problem?  
Ja, definitivt. 1 
Ja, eventuellt. 5 
Vet inte. 1 
Nej, antagligen inte. - 
Nej, absolut inte. - 
  
Hur väl tycker du att du följt de instruktioner som du fått i självhjälpsmaterialet samt av din kontaktperson?  
Väldigt noggrant - 
Ganska noggrant 3 
Inte särskilt noggrant 3 
Inte alls noggrant 1 
  
Hur långt i materialet har du läst under de 12 veckorna som behandlingen hållit på?  
Steg 6 (193-215) 1 
Steg 5 (175-192) - 
Steg 4 (158-174) 1 
Steg 3 (135-157) - 
Steg 2 (118-134) 2 
Steg 1 (84-117) 3 
Introduktion del II (64-83) - 
Teoridelen (6-63) - 
  
Hur ofta har du använt dig av övningarna på skivorna under de senaste 12 veckorna?  
Flera gånger varje dag - 
En gång per dag - 
Flera gånger i veckan - 
En gång i veckan 2 
Någon gång i månaden 2 
Inte alls 3 
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DISKUSSION 
 
 

Resultatdiskussion 
Studiens frågeställningar var huruvida självhjälp kan vara en effektiv behandling för anorexi 

med avseende på beteende- attityd- och personlighetsvariabler kopplade till ätstörningar samt 

de generella variablerna depression, ångest, tillfredställelse med livet, självkänsla, social 

anpassning, psykologisk flexibilitet och medveten närvaro. På grund av studiens natur, d v s 

de preliminära analyserna av en första våg deltagare i en större studie, är föreliggande resultat 

ytterst tentativa. Mycket få deltagare finns med i analyserna och uppföljningsmätningar 

saknas. Det har gjorts många test utan korrigeringar vilket kan innebära risk för 

massignifikans. Samtidigt hade korrigeringar inneburit ännu mindre power och ökad risk för 

typ-2 fel. Givet att föreliggande studie är den första i sitt slag och även explorativ till sin 

karaktär var det även viktigt att extrahera så mycket kunskap som möjligt ur det lilla sampel 

som ändå fanns tillgängligt. 

    Sammanfattningsvis går det inte att dra några klara slutsatser från resultatet. När det gäller 

beteende- och attitydvariablerna har behandlingsgruppen förbättrats signifikant på en variabel 

(Missnöje med kroppen i EDI-2) samt på trendnivå på en variabel (Rädsla för vuxenlivet i 

EDI-2). Dock så finns det stora effekter för variablerna Betydelse av figur, Känsla av att vara 

tjock samt Matintag i behandlingsgruppen. Även väntelistgruppen har förändrats med stor 

effekt på BSQ, dock utan signifikanta skillnader över tid. På frågan om Betydelse av figur 

uppnås även en skillnad på trendnivå mellan grupperna i eftermätningen och då det inte 

förelåg några skillnader mellan grupperna på denna variabel i förmätningen verkar det som 

om behandlingen skulle kunna tillskrivas denna effekt. 

     Liksom Fairburn (2005) påpekat om bristande power på grund av lågt deltagarantal i 

tidigare behandlingsstudier för AN, så lider även denna studie av detta. När studien 

planerades beräknades det, utifrån mellangruppsjämförelser med måttliga effektstorlekar (d= 

0.6), att 84 deltagare fördelat i två betingelser skulle behövas för att uppnå en power på .85. 

Således lider de beräkningar som här rapporteras av betydande brist på power och riskerna att 

begå typ-2 fel är stora. Även i inomgruppsjämförelserna är riskerna för typ-2 fel stora. 

Exempelvis när det gäller inomgruppsjämförelserna för behandlingsgruppen på frågan om 

Betydelse av figur, som uppvisade en stor effektstorlek (d =.75), så är power endast .33, vilket 

innebär en risk på .77 att ett typ-2 fel begåtts. För en power på .85, och reduktion av risken för 

typ-2 fel till .15, hade 20 deltagare behövts i behandlingsgruppen.   



51 

     I ljuset av de stora effektstorlekarna på flera av beteende- och attitydvariablerna verkar det 

som studien lider hårt av det låga deltagarantalet och att statistiska signifikanser till 

behandlingsgruppens fördel kanske skulle ha uppnåtts med ett större sampel.  

       När det gäller de kliniskt signifikanta förbättringarna tycks det dock som att behandlingen 

har haft viss effekt för enskilda deltagare. Särskilt för en deltagare som förbättrades mycket på 

de viktiga variablerna BSQ, Viktfobi och Perfektionism . Denna deltagare hade även gått upp 

märkbart i vikt mellan för- och eftermätning. Givet att behandlingen varat så kort tid som 12 

veckor och att bestående viktökning endast kan ses i uppföljning över tid är det ett positivt 

resultat för denna enskilda deltagare.        

     Ett förvånande resultat är att behandlingsgruppen har försämrats signifikant på de 

generella variablerna tillfredställelse med livet (SWLS) och social anpassning (SAS-M) samt 

på trendnivå på självkänsla (RSE) och psykologisk flexibilitet (AAQ-2). Visserligen verkar 

det som försämringen på SWLS framförallt beror på en enskild deltagares skattningar. 

Författaren känner dock inte till några andra studier som visat att individer med AN skulle må 

sämre som följd av behandling och det är svårt att tolka resultatet. De två deltagare som det 

gick bra för i termer av viktuppgång uppvisar inte riktigt samma försämring som de övriga på 

dessa mått. Det är tänkbart att arbetet med självhjälpsmaterialet var så pass aversivt för 

deltagarna, särskilt dem som det inte gick så bra för, att det påverkade deras generella 

funktionsförmåga. Flera deltagare i behandlingsgruppen rapporterade, i kontakten med sin 

stödperson, att de tyckte det var mycket jobbigt att öka på sitt matintag och att de verkligen 

kämpade med detta. De flesta deltagarna kom inte heller längre än till steg 1 och 2 i 

programmet, vilka kan anses vara de svåraste. De senare stegen fokuserar mer på att utöka sin 

beteendereportoar och även ge färdigheter till att hantera det som är jobbigt i relation till 

ätandet. Det kan tänkas att om deltagarna fått mer tid på sig och kommit längre i programmet 

så hade detta även återspeglat sig mer positivt på de generella variablerna. Det kan också 

tänkas att försämringen är en återspegling av det dilemma som individen som brottas med AN 

står inför. Å ena sidan är de märkbart påverkade och mår dåligt av sina problem och vill ha 

hjälp. Å andra sidan är de livrädda för vad en behandling kan leda till i termer av förlorad 

kontroll över vikt och form samt vad detta i förlängningen kan leda till (Sato, 2003). Att ge 

upp kontrollen, eller sluta med att ständigt försöka kontrollera vikt och form, vilket 

självhjälpsprogrammet uppmanade deltagaren till att göra, kan initialt ha påverkat dennes 

mående inom områdena självkänsla, livskvalitet, social anpassning samt graden av 

psykologisk flexibilitet i relation till egna tankar och känslor. Eftersom liknande förändringar 

inte kunde påvisas för deltagarna som stod på väntelista är det möjligt att dessa effekter kan 
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tillskrivas deltagandet i behandlingen. 

     När det gäller diagnosstatus hade ingen av deltagarna, varken i behandlings- eller 

kontrollgrupp, förbättrats så mycket att de inte längre kunde anses uppfylla en 

ätstörningsdiagnos. Pike (1998) definierar initial respons på behandling av AN som: 1) att 

minst 90% av rekommenderad kroppsvikt uppnås (BMI 20), 2) att en signifikant ökning av 

matintag föreligger så att BMI 20 kan bibehållas samt att hetsätning och 

kompensationsbeteende har minskat så att vikten kan bibehållas och att frekvensen av dessa 

faller under tröskeln för både AN- och BN-diagnoserna, 3) att menstruation återfås om den 

varit frånvarande, samt 4) att risk för medicinska komplikationer som uttorkning 

(hypokalemia) och hjärtsvikt  inte längre föreligger. Det kan noteras att Pike (1998) 

framhäver beteendeförändringar framför attitydförändringar i denna definition. Rationalen för 

detta är att många individer som lyckas med initiala beteendeförändringar fortsätter att 

rapportera övervärdering av kroppsvikt och form samt rädsla för viktuppgång. När normalvikt 

sedan uppnås brukar de flesta rapportera en signifikant minskning av denna rädsla och 

övervärdering. Trots detta uppfyller ingen av deltagarna i föreliggande studie denna definition 

av initial behandlingsrespons, främst på grund av att ingen uppnått kriteriet för normalvikt. 

Enskilda deltagare uppfyller dock övriga kriterier och det kan tänkas att det första kriteriet 

även kommer uppfyllas i kommande uppföljningsmätningar.  

     Resultaten är således inte ens i närheten av de resultat som uppnåtts vid självhjälp för BN 

och BED (Wells et al., 1996; Carter & Fairburn, 1998; Palmer et al., 2002; Ghaderi & Scott, 

2003; Grillo & Mascheb, 2005; Ljotsson, et al. in press) vilket antyder att AN tycks vara långt 

mycket svårare att behandla under dessa former än andra ätstörningar. Den transdiagnostiska 

teorin för vidmakthållande och behandling av alla ätstörningar föreslår att det finns en 

gemensam grundproblematik i alla diagnostyper och därmed också påkallar samma 

behandlingskomponenter. Det är dock tydligt att teorin även utgår från att AN kräver mer i 

termer av behandlingslängd än exempelvis BN, eftersom protokollet anger 40 sessioner för 

AN jämfört med 20 för BN (Fairburn, et al. 2003).  

    Trots att individualbehandling av AN inte heller hittills visat sig särskilt effektiv i 

kontrollerade studier (Fairburn, 2005) är resultaten i denna studie dock inte jämförbara med 

de resultat som ändå uppnåtts (t ex Russel et al. 1987; Channon et al 1989; Serfaty, 

Turkington, Heap, Ledsham & Jolley, 1999; Dare et al. 2001;  McIntosh et al. 2005). 

Föreliggande studie bör dock inte heller jämföras med dessa då de nästan uteslutande haft 

uppföljningar på minst sex månader. Dessutom har de studier som haft bäst resultat, vilket 

tidigare nämnts, varit på yngre fall med betydligt kortare sjukdomsduration (tex. Russel et al., 



53 

1987). Den studiepopulation som bäst kan jämföras med deltagarna i denna studie är den i 

Dare et al (2001), där medelåldern var 26.3 år samt genomsnittlig sjukdomsduration 6.3 år.  

Slutsatserna från denna var som tidigare nämnts att specialiserade behandlingar som 

familjeterapi och fokal analytisk terapi verkade vara överlägsna ”rutinbehandling” men som 

också tidigare nämnts är även dessa slutsatser diskutabla (Fairburn, 2005).  

     Frånvaron av större och tydligare behandlingseffekter skulle också kunna bero på att 

deltagarna utgjorde en svårbehandlad grupp inom population AN-patienter. De 

behandlingsstudier som uppvisat godast resultat har varit med tonåringar med relativt kort 

sjukdomsduration. Vidare visar Strober, Freeman & Morell (1997) att risken för att ett 

kroniskt tillstånd utvecklas ökar med antalet år med besvär samt att prediktorer för kroniska 

problem är extrem tvångsmässig träning vid avslutad behandling samt dåligt socialt 

relaterande innan sjukdomen. Deltagarna i denna studie hade relativt hög medelålder samt 

många år med problematiken och det kan tänkas att flera deltagares tillstånd var relativt 

kroniskt. Individer med kronisk och svårbehandlad AN behöver annan typ av vård och 

bemötande än andra individer med AN (Strober, 2004b).  

     En annan tänkbar anledning till att resultaten inte blivit bättre är att deltagarna inte har 

varit tillräckligt följsamma till behandlingen. De flesta deltagarna har inte hunnit längre än till 

steg 1 och 2 vilket skulle kunna tyda på att deltagarna inte fått en fullgod behandling som det 

var tänkt. Dock tyder resultat från Ghaderi & Scott (2003) på att det inte spelar så stor roll hur 

långt man kommit i ett självhjälpsmaterial utan att det viktiga är att man faktiskt arbetar med 

programmet. ”Följsamhetsfrågorna” i behandlingsutvärderingen indikerar också att vissa 

deltagare inte arbetat särskilt intensivt eller följt programmet särskilt noggrant. Troligt är 

också, vilket även bekräftades av flertalet deltagare i behandlingsutvärderingen, att 12 veckor 

var för kort tid för att ta till sig materialet och att initiera viktiga beteendeförändringar.  

     Slutligen är det möjligt att dessa resultat är alldeles för preliminära för att kunna se några 

större positiva effekter. Som tidigare nämnts har de flesta behandlingsstudier på AN som ändå 

påvisat vissa effekter haft uppföljningar över 6 och 12 månader. Det kan inte uteslutas, och 

det är till och med tänkbart, att positiva resultat från behandlingen kommer märkas tydligare 

först i ett senare skede. Inte minst tyder tidigare resultat från ACT-studier på att interventioner 

med just denna modell ofta får större effekter vid uppföljning än direkt efter en intervention 

(Hayes et al. 2005).  Även försämringarna på de generella variablerna för behandlingsgruppen 

tyder på att eftermätningarna i dessa analyser ligger för nära inpå deltagarna påbörjade det 

svåra arbetet med att äta mera och gå upp i vikt. 

     Så vad finns då att säga ytterligare om ACT som modell i denna typ av behandling? Det är 
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tydligt att effekterna inte blivit de som förväntats och frågan är om ACT kan tillskrivas detta 

tillkortakommande. Förutom att AN kanske är ett för svårt tillstånd att behandla under dessa 

former och att effekter av annan ACT-behandling har visat sig främst i uppföljningar kan det 

också vara möjligt att självhjälpsformatet inte är det mest lämpliga för en behandlingstyp som 

ACT. I litteraturen beskrivs ACT som en behandling som bygger mycket på 

upplevelsebaserad inlärning där terapeuten och dennes beteende under sessionen spelar stor 

roll i termer av att modellera de olika komponenterna acceptans, frikoppling från språket, 

närvaro i nuet, värderingar och åtagen handling (Hayes et al., 1999). Det är möjligt att detta 

gås om miste när individen är satt att själv ta till sig materialet och initiera 

beteendeförändringar. I ACT syftar behandlaren till att ändra den språkliga kontext som anses 

påverka klienten/patientens dysfunktionella beteende och därigenom ändra funktionen hos 

privata stimuli som tidigare lett till undvikande och rigid beteendereportoar. När det gäller 

AN och utifrån konceptualiseringen av tillståndet som ett överdrivet behov av kontroll 

(Fairburn, et al. 1998) var förhoppningen att ACT, med sin explicita fokus på att ge upp 

dysfunktionella försök till kontroll, skulle kunna vara en framkomlig väg.  Det är dock möjligt 

att självhjälpsformatet inte möjliggör den påverkan av kontexten som krävs för att få till stånd 

sådana transformationer av stimulusfunktioner att det ger tydliga resultat på individens overta 

beteende. Det finns i nuläget inga publicerade resultat vad gäller ACT som självhjälp. Det är 

dock flera studier på gång med självhjälpsmaterial, bland annat med Heffner och Eifert (2005) 

självhjälpsbok för AN, så frågan kommer förhoppningsvis att kunna besvaras inom en snar 

framtid. 

    Till sist bör det även nämnas att det låga deltagarantalet gjorde det omöjligt att analysera 

om eventuella skillnader i diagnosstatus vid förmätningen påverkade behandlingsutfallet. I 

ljuset av den kritik som höjts mot föreliggande diagnoskriterier för AN (t ex Fairburn & 

Bohn, 2005; Mitchell et al. 2005) och att fall av PAN utan viktfobi eller stöd 

kroppsuppfattning har bättre prognos (Strober, et al. 1999) hade det varit intressant att 

undersöka om exempelvis individer utan klar rädsla för viktuppgång eller störd 

kroppsuppfattning hade bättre behandlingsutfall än de som uppfyllde alla kriterier. 

    När det gäller avhopp så känner författaren endast till en studie som undersökt prediktorer 

för accepterande och fullföljande vid behandling av AN. Halmi et al. (2007) rapporterar att 

det enda som predicerade acceptans och fullföljande av behandling var bra självkänsla mätt 

med RSE. När det gäller avhoppen i behandlingsgruppen i denna studie skattade deltagarna 1 

respektive 0 på RSE i förmätningen vilket kan jämföras med medelvärdet  1.5 (SD 1.6) för 

hela gruppen inkluderade. Således verkar det inte som att låg självkänsla skulle vara orsaken 
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till dessa två avhopp. Det kan dock noteras att de båda avhoppen i behandlingsgruppen samt 

en av avhoppen i väntelistgruppen var yngre än de övriga deltagarna. Den lägre åldern hos 

dessa två deltagare och det faktum att de haft problemen kortare tid kan indikera att de befann 

sig i en tidigare fas av anorexin än övriga deltagare. Under den första fasen av anorexi, när 

individen möter kriterierna för diagnosen för första gången, tenderar den dock att inte själv 

uppleva sig som sjuk (Beuamont, 2002). Det kan tänkas att dessa deltagare, på grund av 

mindre erfarenhet av de negativa konsekvenserna av AN jämfört med de äldre deltagarna, var 

mer ambivalenta till förändring och därmed också behandling. 

      

Metoddiskussion 
När det gäller urvalet av deltagare skedde detta genom att deltagarna själva fick anmäla 

intresse. Det är möjligt att detta inneburit ett ofrånkomligt mått av självselektion, d v s att 

individer som anser sig lida av AN och som anmäler sig till en självhjälpsstudie delar vissa 

karakteristika som inte delas av andra individer med AN-problematik. Detta gör att resultaten 

i föreliggande studie inte kan generaliseras till hela populationen individer med AN.  Dock 

var inklusions- och exklusionskriterierna tämligen vidlyftiga, bl a krävdes det inte att frånvaro 

av menstruation skulle föreligga och gränsen för undervikt var mindre strikt än vad som 

definieras i DSM-IV. Detta kan ha inneburit att samplet som grupp kan tänkas ha ganska god 

överensstämmelse med hur populationen underviktiga individer med självrapporterad AN-

problematik ser ut. Om så vore vägs ändå den externa validiteten upp. 

    När det gäller studiens interna validitet, d v s huruvida förändringar på de beroende 

variablerna verkligen kan tillskrivas manipulationen av de oberoende variablerna, finns det 

både styrkor och brister. Studien har en bra experimentell design med kontrollgrupp och 

deltagarna har slumpmässigt fördelats till de två grupperna. Som tidigare nämnts lider dock 

studien av det låga deltagarantalet vilket omöjliggjorde önskvärd variansanalys samt gav 

bristande power i de icke-parametriska analyserna. 

    När det gäller instrumenten som använts har dessa överlag goda psykometriska egenskaper 

vilket innebär att mätningarna som genomförts är reliabla och valida. De mindre vedertagna 

instrumenten AAQ-2, MAAS samt den för studien skapade ångestskalan användes framförallt 

som ett led i studiens explorativa karaktär. När det gäller MAAS och AAQ-2 fanns det i 

studiens förberedelsefas en frågeställning om huruvida positiva förändringar på de mer 

ätstörningsspecifika utfallsmåtten kunde förklaras av förändringar i psykologisk flexibilitet 

och närvaro i nuet, d v s huruvida förändringar på dessa variabler medierade 
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behandlingsutfallet. Denna frågeställning var tänkt att besvaras genom regressionsanalys men 

det låga deltagarantalet omöjliggjorde dessvärre sådana beräkningar.  

    En brist i studien är också att den längre versionen av EDE inte administrerades i 

eftermätningen. Det gjorde det onödigt att räkna ut de fyra skalor som annars är brukligt i 

dessa sammanhang.  

    En styrka hos studien är att EDE-intervjuerna efter behandling respektive väntelista gjordes 

av oberoende bedömare som var ovetande om deltagarnas grupptillhörighet. Dock hade 

varken deltagarna eller bedömare instruerats att inte explicit tala om vilken betingelse de 

befunnit sig i, vilket sannolikt medförde att detta uppdagades ändå. Detta kan ha medfört bias 

i bedömningen där exempelvis deltagare som varit i behandling bedömdes mer positivt än de 

som varit på väntelista. Samtidigt var bedömarna nya och ovetande om bedömningen i 

förmätningen, vilket ändå ger större grad av objektivitet än om samma bedömare genomfört 

båda intervjuer. 

 

Framtida forskning 
De preliminära resultaten i denna studie ger upphov till en rad nya frågeställningar. Det är i 

och för sig möjligt att bilden kommer bli en annan när fler deltagare har gått igenom studien 

och data finns tillgänglig från uppföljningar, samtidigt är det inte ofrånkomligt att vissa 

förbättringar också är möjliga. Det verkar till exempel som det skulle vara framkomligt med 

en längre behandlingstid, eftersom många deltagare rapporterar att 12 veckor är för kort. Det 

skulle ge deltagarna mer tid att förändra sina ätvanor och andra dysfunktionella 

beteendemönster. Det skulle också kanske ge andra effekter på de generella variablerna 

eftersom det förhoppningsvis skulle innebära att flera deltagare kommer längre i programmet 

och tillägnar sig fler färdigheter att hantera sin problematik.  

    Tidigare studier på självhjälp vid ätstörningsproblematik har använt annan typ av stöd till 

deltagarna där de exempelvis fått träffa en stödperson in –vivo (t ex Loeb, Wilson, Gilbert & 

Labouevie, 2000; Ghaderi & Scott, 2003). Författaren känner dock inte till studier som 

jämfört stöd via e-post och stöd in-vivo. Det skulle vara intressant att replikera denna studie 

med stödsamtal in-vivo till deltagarna då det kanske skulle innebära större möjligheter att 

hantera svårigheter som deltagarna stöter på.  Det skulle även vara intressant att kombinera 

självhjälpsmaterialet med exempelvis dagvård. Det kan ändå tänkas att materialet kan vara ett 

bra komplement till annan mer strukturerad och övervakad vård för denna patientgrupp. 

Självhjälpsmaterialet som använts i denna studie inbjuder individen till att ta ett eget ansvar 
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över sin situation, se över vad den egentligen vill med sitt liv och ta steg mot det som den 

värderar, vilket skulle kunna vara ett bra komplement till andra behandlingsinsatser som 

individen kanske upplever som mer tvingande. 

   Vidare skulle det vara viktigt att kunna identifiera individer med AN som faktiskt har nytta 

av självhjälp. Det är inte fruktbart att låta individer med hög risk för att misslyckas engagera 

sig i behandling som är så pass lågintensiv. Behandlingsmisslyckanden kan säkert upplevas 

som nedslående och kan riskera att demoralisera individens inställning till 

beteendeförändringar överlag. Sådan kunskap kräver dock stora dataunderlag och tycks 

avlägset i nuläget.  

    Slutligen bör även nya metoder för behandling av AN prövas. Strober (2004a) presenterar 

hypoteser om att intensiv rädsla för att gå upp i vikt och tvångsmässiga viktkontrollbeteenden 

skulle kunna vara ett utryck för en underliggande tendens för snabb inlärning av rädsla och 

fobiskt undvikande, vilket i interaktion med typiska personlighetsdrag accelererar emotionell 

betingning. Vidare, menar författaren, kan en del av denna rädsloinlärning ”inkapslas” och 

därmed frånkopplas kognitiv kontroll, vilket i sin tur skulle kunna spegla den ofta kroniska 

banan hos tillståndet. Djurstudier har visat att d-cycloserin, en NMDA antagonist, kan 

underlätta och förstärka utsläckning av inlärd rädsla (Richardson, Ledgerwood & Cranney, 

2004). Senare studier med d-cycloserin har också visat att det kan effektivisera utsläckning av 

rädsla vid exponeringsbehandling av social fobi (Hofman et al 2006) och höjdskräck (Ressler 

et al 2004). Givet Strober´s (2004a) hypoteser och dessa, om än preliminära, resultat skulle 

det vara intressant att undersöka om d-cycloserine även skulle kunna förstärka och underlätta  

psykologisk behandling av AN.  

 

Slutsatser 
Föreliggande uppsats rapporterar preliminära resultat från en första våg deltagare i en 

pågående randomiserad kontrollerad studie. Utifrån de preliminära analyserna går det i 

nuläget inte att besvara frågeställningarna om huruvida självhjälp med e-poststöd kan vara en 

effektiv förstastegsbehandling för full och partiell AN vad gäller beteende-, attityd- och 

personlighetsvariabler kopplade till ätstörningsproblematik samt generella variabler. Ingen 

deltagare, varken i behandlings- eller väntelistgruppen, förändrade sin diagnostiska status 

eller mötte föreslagna kriterier för initial behandlingsrespons. Det kan dock noteras att 

behandlingen tycks ha haft viss effekt för två deltagare i behandlingsgruppen i termer av 

viktuppgång samt för en av dessa i termer av kliniskt signifikanta förbättringar på viktiga 
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variabler. Ingen av deltagarna på väntelista hade gått upp motsvarande vikt och tre deltagare i 

denna grupp hade tappat två kilo i vikt. 

     Märkbart var också att behandlingsgruppen försämrades signifikant eller på trendnivå på  

flera av de generella variablerna vilket kan antyda att behandlingstiden 12 veckor var för kort 

tid för att konsolidera det svåra förändringsarbete som deltagarna stod inför. Att 

behandlingstiden var för kort intygades även av de flesta deltagare i behandlingsutvärderingen 

samtidigt som de flesta överlag var nöjda med materialet och behandlingsformen i stort.  

      Resultat från fler deltagare samt uppföljningsmätningar behövs för att kunna dra säkrare 

slutsatser om självhjälpsformatets effektivitet och tillämpbarhet i behandlingen av full och 

partiell AN. Om det skulle visa sig vara effektivt så kan det utgöra ett komplement till redan 

existerande vård samt en möjlighet för individer som inte annars skulle få adekvat hjälp att få 

just det. 
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Bilaga A: 
 
Tabell. BMI-gränser för olika åldrar när det gäller AN-diagnos, deltagande i självhjälp, medicinskt acceptabelt 
och normalvikt. 
Ålder BMI-gräns för 

AN 
För lågt BMI 
för självhjälp 

Medicinskt 
acceptabel BMI-
gräns 

BMI-gräns för 
normalvikt 

10 13.5 11.9 14.6 15.3-19.9 
11 13.8 12.1 15.0 15.8-20.8 
12 14.2 12.3 15.5 16.4-21.7 
13 14.8 12.7 16.1 17.1-22.7 
14 15.4 13.2 16.8 17.8-23.4 
15 16.5 13.7 17.4 18.4-24.0 
16 16.9 14.1 18.0 19.0-24.4 
17 17.0 14.6 18.5 19.5-24.6 
18 17.5 15.0 19.0 20.0-25.0 
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Bilaga B: Ångestskala 
 

 

  Ångestskala 

Vi skulle vilja veta hur mycket du har besvärats av nedanstående problem under de senaste 7 dagarna. 

Läs varje del i listan och ringa in eller skriva en för dig lämplig siffra.  

Under de senaste 7 dagarna, hur  Inte Lite  Mått- En hel Mycket Väldigt 
mycket har du (känt /besvärats av): Alls grand ligt del  mycket 
 
1. Oro och ångest inför maten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Ångest efter maten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
3. Sömnsvårigheter pga. ångest 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
4. Koncentrationsproblem pga. ångest 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Ångest över att känna dig fet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
6. Överspändhet och ”skakighet”. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
7. Skakighet pga. oro/ångest (ej hunger) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. Hjärtklappning  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
9. Rädsla över att tappa kontrollen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
10. Rädsla över att det värsta kan hända 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. Rastlöshet 0   1  2 3   4 5 6  7 8 9 10 
 
 
12. Svårigheter att fatta beslut 0   1  2 3   4 5 6  7 8 9 10 
 
 
 
 
 
     Summera de siffror du har ringat in.  

Summa =______________ 

 
 
 


