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Författarens Tack 

 

Jag skulle vilja tacka följande personer:  

- JoAnne Dahl som följt mitt arbete och kommit med värdefulla synpunkter och 

feedback. Du har givit mig en stor inblick i uppsatsämnet och jag är glad över att ha 

haft en så otroligt kunnig och erfaren handledare som du. 

- Sandra Weineland för att du alltid svarat snabbt och kunnigt på mina frågor som 

stundvis varit många. För att du visat stort tålamod och kommit med bra feedback. Jag 

är enormt tacksam över din vänlighet, uppmuntran och hjälpsamhet.  

- Alla deltagare i den här uppföljningsstudien för att de tagit sig tid att besvara många 

frågeformulär och skicka in dem till oss. 
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Sammanfattning 

Under de senaste åren har fetma ökat, 14% beräknas lida av fetma i 

dagens svenska samhälle. Många har gjort ett flertal 

viktminskningsförsök utan bestående resultat. Bariatrisk kirurgi är det 

som enligt forskning ger bäst viktminskningsresultat. Acceptance and 

commitment therapy (ACT) har tidigare visat sig vara effektiv i 

jämförelse med treatment as usual. Den här studien utforskar graden 

av terapeutstöd vid ACT-baserad internetbehandling efter bariatrisk 

kirurgi vid en två-årsuppföljning. I förmätningen ingick 31 deltagare 

men svarsfrekvensen i denna uppföljning var endast 19 stycken 

deltagare. Deltagarna randomiserades in i två betingelser. En grupp 

fick både internetbehandling och terapeutstöd medan den andra enbart 

fick internetbehandling. Uppföljningen har gjorts genom att 

undersöka beroendemåtten kroppsuppfattning, att leva i värderad 

riktning, ätstörningsrelaterade beteenden, psykologisk flexibilitet 

samt livskvalitet. Inga signifikanta interaktionseffekter uppmättes på 

något av beroendemåtten. Signifikanta huvudeffekter av tid 

uppmättes enbart på delskalan ”Restraint” (restriktivt ätande) på 

”Eating Disorders Examination-Questionnaire” (EDE-Q). Deltagarna 

har även skattat upplevelsen av Behandlingen som helhet. Studiens 

resultat visar att det i huvudsak inte finns några signifikanta skillnader 

mellan grupperna. I förhållande till studiens från början ringa storlek 

är bortfallet stort, något som försvårar tolkningen av resultaten. 

 

Nyckelord: fetma, bariatrisk kirurgi, ACT, internetbehandling, terapeutstöd 
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Inledning 

Fetma har alltid förekommit i historien, men det är först bland de senare 

generationerna som det har ökat så mycket att det kallas för en fetmaepidemi (Bergström, 

2011). Under de senaste årtiondena har konsumtionen av fett ökat och både övervikt och 

fetma har blivit ett allvarligt problem i västvärlden. Fetma karakteriseras av en ökad 

ansamling av fett i fettväven och det beror på att kroppen inte förbränner lika mycket energi 

som man tillfört den. Fettväven fungerar då som en energireserv. Flera sjukdomar är en följd 

av fetma, till exempel typ 2-diabetet och hjärt-kärlsjukdomar. Den vanligaste dödsorsaken i 

västvärlden är just hjärt- och kärlsjukdomar och om fetma kunde behandlas effektivt skulle 

denna riskfaktor elimineras (Sörhede, 1998). Förutom konsekvenser för hälsan står fetma 

uppskattningsvis för 2-7% av de totala sjukvårdskostnaderna. Då är kostnader som orsakas av 

minskad produktivitet, sjukskrivning och minskad livskvalitet inte inräknade (Low, Chew 

Chin & Deurenberg-Yap, 2009). (Sörhede, 1998). Förutom konsekvenser för hälsan står fetma 

uppskattningsvis för 2-7% av de totala sjukvårdskostnaderna. Då är kostnader som orsakas av 

minskad produktivitet, sjukskrivning och minskad livskvalitet inte inräknade (Low et al., 

2009).Dagens behandlingsalternativ i Sverige omfattar vanligtvis kost- och 

motionsrådgivning, läkemedelsbehandling eller bariatrisk kirurgi1. Bariatrisk kirurgi har 

långsiktiga postitiva effekter på viktstabilitet och minskad förekomst av följdsjukdomar 

(Edlund & Zethelius, 2009). Det av vikt att inte bara fysiologiska aspekter av sjukdomen 

studeras utan att man även tar hänsyn till de psykologiska förklaringarna och följderna 

(Rössner, 1989). Det är angeläget att utforma och utvärdera långsiktiga behandlingsalternativ 

med fokus på att vidmakthålla en stabil vikt efter viktreduktionen (Edlund & Zethelius, 2009). 

 

Fetma - Prevalens, Orsaker samt Konsekvenser  

Andelen som lider av klinisk fetma, det vill säga de som har ett Body Mass Index 

(BMI)2 på minst 30 har ökat från 5 till 11 procent sedan år 1988/89. Det är troligt att andelen 

överviktiga samt de som har ett BMI på minst 30 underskattas i undersökningen, då resultaten 

baseras på självrapporterade uppgifter om vikt och längd. Jämförelser mellan 

självrapporterade uppgifter och faktiska vikt- och längdmätningar i Kanada åren 2003/04 

visade att andelen överviktiga eller feta underskattades (Samuelson & Hagman, 2012). 

                                                           
11 Bariatrisk kirurgi: Olika metoder för övervikts- och fetmakirurgi. 

2 BMI: Relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (kilogram) dividerat med kroppslängden 

(meter) i kvadrat. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
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Förekomsten av fetma är dessutom uppe i 14 procent hos både män och kvinnor mellan 16-84 

år (Bergström, 2011). Vanligtvis så skiljer man på fetma och övervikt. Det brukar definieras 

med hjälp av BMI. BMI räknas ut genom att man kalkylerar vikten i kg dividerat med den 

kvadrerade längden i meter. Genom detta har man satt upp olika intervaller; undervikt, normal 

vikt, övervikt och fetma. Till kategorin fetma inräknas de som har ett BMI på 30 eller mer 

(WHO, 2012). Tilläggas kan att ett BMI på 40 eller mer kategoriseras som extrem fetma 

(Nilsson, 1999). Enligt WHO: s klassificering räknas ett BMI mellan 25 och 29,9 som 

övervikt och ett BMI på 30 eller mer som fetma. Normalvikt anses vara ett BMI på mellan 

18,5 och 24,9. Ett BMI som understiger 18,5 räknas som undervikt (WHO, 2012).  

Fetma utgör en risk för följdsjukdomar som till exempel diabetes, hjärt-kärlsjukdomar 

och cancer. Psykosociala problem, ätstörningar och depression är också vanligt 

förekommande vid fetma. Det är lätt att räkna ut att detta leder till ökade kostnader för 

samhället och lidande för den enskilde, drabbade individen. Vid en viktreduktion på bara 5-10 

procent kan viktiga hälsovinster påvisas. Många viktminskningar är tyvärr kortvariga. 

Långtidsstudier har visat på en viktnedgång om 20-25 % två år efter genomgången behandling 

(Torgerson, Flodmark & Andrén, 2011/2012). Långsiktiga behandlingsresultat vid fetma är 

förutom för kirurgi dåliga. Majoriteten av deltagare som genomgår program för viktreduktion 

återfår den vikt de hade innan programmets start eller går upp ännu mer i vikt (Cooper & 

Fairburn, 2001). Då vikten efter en provad diet eller metod åter ökar ger sig individen ofta 

åter i kast med en ny metod men en bestående lägre viktnivå visar sig sällan möjlig. I stället 

börjar vikten åter att stiga och passerar inte sällan ursprungsvikten med råge. Slutresultatet 

leder alltså till en nettoviktökning. Sådan så kallad jojo-bantning ger ofta en känsla av 

desperation hos patienten (Mårild, Hänni, & Zethelius, 2011/2012). Dessa resultat visar på 

behovet av bättre fungerande behandlingsprogram vid fetma (Cooper & Fairburn, 2001). 

Hos människan är själva ätandandet emellertid ett mycket kompelxt beteende där 

åtskilliga faktorer spelar in. Trots otaliga studier vet man lite om den fysiologiska och 

psykologiska förståelsen (Sörhede, 1998). Ätbeteenden är emellertid ofta vanemässiga och 

hänger ofta samman med en tidigare inlärning av när, hur, vad och hur mycket man skall äta 

(Woods, 2009). Enligt Sörhede (1998) är reglering av kroppsvikt komplicerad då det finns 

flera orsaker till övervikt och fetma, till exempel genetiska faktorer, störningar i omsättningen 

av näringsämnen samt aptitstörningar. Hormonsignaler som är kopplade till hunger triggas av 

signaler i miljön. Woods (2009) menar att känslan av hunger ofta kommer sekundärt till 

fördel för andra faktorer. Både mättnad och portionsstorlekar förändras utifrån erfarenhet och 

inlärning. Torres och Nowson (2007) antar att stressorer påverkar matintag. Stressorer kan 
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innebära många olika faktorer. De kan vara fysiska (trauma, operation mm), kemiska 

(syrebrist), fysiologiska (smärta), psykologiska eller emotionella (ångest, rädsla och sorg) och 

sociala (livsstilsförändringar och konflikter). Stressorer kan vara kortsiktiga, akut stress eller 

långsiktiga, kronisk stress (Nowson, 2007). Det finns två förklaringar till att ångest skulle 

kunna vara en sårbarhetsfaktor då det gäller emotionellt ätande bland de med klinisk fetma: 

De  använder ätande för känsloreglering av negativa emotioner alternativt att ångest generellt 

är  relaterat till undvikandestrategier som innefattar matintag (Schneider, Appelhans, Whited, 

Oleski & Pagoto, 2010). Stress och sömnstörningar har setts som en orsak till ökad förekomst 

av fetma. Detta kan förklaras med att individer med hög stressnivå har störningar i 

hormonernas nivåer och i sin dygnsrytmik (Mårild et al., 2011/2012). Även Foreyt och 

Goodrick (1991) påtalar stress som en av de vanligaste orsakerna till överätande. Studier som 

undersökt vilka faktorer som precicerar framgång i fetmabehandling lyfter fram bla 

självkontroll, självkännedom och positiva bemästrandestrategier (Foreyt & Goodrick, 1991). 

Fetma kan betraktas som en heterogen kronisk sjukdom med multifaktoriell etiologi. 

Det innebär att etiologin spänner över ett brett fält. Biologiska, medicinska, psykologiska, 

psykosociala, kulturella och samhälleliga faktorer bidrar till utvecklingen av fetma (Poston, 

Foreyt, Borrell & Haddock, 1998). Genom en kombination av genetik, miljö och beteende  

utvecklas fetma (WHO, 2006). En individ som är genetiskt sårbar för att utveckla fetma blir 

sårbar i dagens samhälle med stor tillgång på mat och mycket stillasittande. Vad det är som 

gör att individer äter mer än andra kan bero på en mängd faktorer. En del lyfter fram 

emotionellt ätande, eller att äta för att dämpa känslor när det handlar om varför ätbeteendet 

uppträder och vad den är ett uttryck för (Masheb & Grilo, 2006). Lykouras (2008) menar att 

fastän det inte existerar en personlighet som är typisk för personer med fetma så finns det 

personlighetsdrag som skiljer ut vissa individer med fetma från normalpopulationen. Dessa kan 

vara lägre självkänsla, lägre impulskontroll, dependenta respektive passivt aggressiva drag, 

somatisering och förnekande av problem. Övervikt (BMI 25-29,9) har ett signifikant samband 

med en ökad risk för ångeststörningarna: generaliserat ångestsyndrom (GAD), paniksyndrom 

och specifika fobier. Social fobi är associerat med klinisk fetma (BMI >30). Risken för 

personlighetsstörningar ökar signifikant i gruppen med BMI >30 jämfört med gruppen med 

normalvikt (BMI 18,5-24,9). Det har visat sig att mellan 10-20 procent av de med klinisk 

fetma har en pågående psykiatrisk problematik (Petry, Barry, Pietrzak & Wagner, 2008). 

WHO (2003) anser att då en del av den komplexa problematiken kring fetma involverar 

beteendemässiga faktorer gör att det är ett viktigt forskningsfält inom beteendemedicin. 
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Κroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning handlar om individens eget förhållande till sin kropp och de 

uppfattningar denne har om sitt utseende och kropp. Det handlar alltså inte om hur man 

faktiskt ser ut. Individen relaterar till sig själv och andra via kroppen som blir som ett yttre 

skal. Att bli bedömd utifrån sin kropp och sitt utseende lärs in, det blir den man är. Tankar 

känslor och beteenden som är delar i vår kroppsuppfattning upplevs ofta som en helhet. Det 

gäller då ofta attityder kring sin kropp. Vid missnöje med kroppen har man tankar och känslor 

som är oönskade, dessa attityder utgör det förhållande man har till sin kropp (Ghaderi & 

Parling, 2009). Vi formar en bild av den egna kroppen i hjärnan, hur kroppen förefaller se ut i 

våra egna ögon och hur vi tror den ser ut i andras ögon. Man kan se det som att 

kroppsuppfattningen består av två komponenter; en perceptuell och en attitydmässig (Slade, 

1994). Kroppsuppfattning kan alltså definieras som den inre bild av kroppen vi har och hur 

den ser ut för oss. I begreppet ingår: 

– perceptuella aspekter, det vill säga upplevelsen av kroppens storlek och form. 

– subjektiva aspekter, det vill säga den kognitiva uppfattningen av kroppen. 

– affektiv upplevelse, det vill säga tillfredsställelsen med kroppen (Gyllensten, 2005). 

Ogden (2007)  menar att missnöje med kroppen helt enkelt är negativa känslor och 

tankar om kroppen. Det  kan vara antingen en motsägelse mellan den faktiska kroppsstorleken 

och individens uppfattning av kroppen; en motsägelse mellan individens uppfattning om 

kroppen och den önskade idealkroppen eller helt enkelt känslor av missnöje med kroppsform 

och storlek. Vad är det då som ligger till grund för att missnöje med kroppen utvecklas? Av 

sociala faktorer spelar media en väldigt stor roll. Tidningar, internet, tv och filmer visar 

ständigt bilder på den perfekta kroppen. Detta kan skapa missnöje med den egna kroppen och 

känslor av avvikelse, en tro om att dessa bilder är det normala gror fram (Ogden, 2007). Vi 

omges av media där unga ”vackra” kroppar signalerar att om vi tar hand om vår kropp så blir 

vi friskare, lever längre, åldras  inte lika fort och blir lyckligare. Budskapet är att vi kan och 

bör ha kontroll över vår kropp (Ghaderi & Parling, 2009). I en studie av Ogden och Mundray 

1996 ombads män och kvinnor att bedöma sitt kroppsmissnöje före och efter de tittat på bilder 

av antingen smala eller feta personer. Det visade sig att alla deltagare var mer nöjda med sin 

kropp efter att ha tittat på bilder av individer med fetma. Detta fick dem att känna sig mer 

normala. Det säger sig därför självt att missnöje är lätt att bygga upp när vi väldigt ofta får se 

en stereotypiskt perfekt bild av kroppen (Ogden, 2007). 

Ogden (2007) har funnit att mödrar som inte tror på sin egen eller sina döttrars 

autonomi i högre grad orsakar att döttrarna blir missnöjda med kroppen. Ghaderi & Parling 
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(2009) hävdar att många flickor är missnöjda med sin kropp redan vid fem års ålder. De 

känner oro över att vara överviktiga. En faktor som författarna menar bidrar till att missnöje 

med kroppen uppstår är föräldrars oro över sitt barns övervikt och det ensidiga sätt det 

uttrycks på. Även föräldrars klagan över sin egen vikt bidrar till risken att missnöje med 

kroppen uppstår. Lindwall (2000) menar att människan är en social varelse och vill gärna visa 

upp en positiv bild av sig själv inför omgivningen. När vi upplever att andra värderar vår 

kropp påverkar det vår kroppsuppfattning. Denna upplevelse påverkar även vårt 

självförtroende och identitet. Individer med svag jagstyrka och liten personlig trygghet har 

ofta en bristande och negativ inställning till sin egen kropp. 

 

Att leva i värderad riktning 

Att leva efter andras och samhällets värderingar brukar kallas för Pliance. Då 

individen inte lever i kontakt med sina värderingar får det henne/honom i obalans. Det sker då 

en dominans av ett konceptualiserat förflutet och en fruktad framtid vilket leder till ett 

undvikandebeteende (Dahl, uå). Att känna att man lever bland många negativa värderingar 

och attityder från samhällets sida är naturligtvis oerhört påfrestande och påverkar många 

faktorer, till exempel kroppsuppfattning och självkänsla. Ofta går känslor som ”jag är fet” och 

”därför är jag värdelös” hand i hand. Både kroppsuppfattning och självkänsla är upplevelser, 

tankar och känslor som inte nödvändigtvis är beroende av hur verkligheten ser ut. Att förändra 

kroppsuppfattningen innebär att ändra på de negativa tankarna och missnöjet, inte på själva 

kroppen. Personer med fetma karakteriseras ofta av att de är mer missnöjda med kroppen än 

normalviktiga. Studier visar att de som blivit retade för sin vikt under barndomen uppvisar 

större missnöje med den egna kroppen som vuxna. Självkänsla är inte relaterat till mobbning 

men hänger däremot starkt ihop med kroppsuppfattning (Grilo, Wilfley, Brownell, & Rodin, 

1994). I en studie där man intervjuat individer med fetma som genomgått kirurgisk 

behandling för viktminskning var resultaten dramatiska. Flertalet av personerna uppgav att de 

föredrar normalvikt och hellre drabbas av handikapp såsom blindhet, dövhet och diabetes än 

att återigen bli feta. Det visar vilket lidande personer med fetma upplever (Lissner, 1998). 

Stigmatiseringen av fetma i västvärlden är ett genomgående fenomen som 

dokumenterats i flera studier. Graden av fetma är ofta direkt relaterad till problemen man 

stöter på i sociala miljöer och arbetsmiljöer (Sarlio-Lähteenkorva, 1998). Ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv ser man att samhället bidrar till att personer med fetma 

utvecklar låg självkänsla. Vi har länge fått höra att man inte ska döma någon efter utseendet 

men trots detta så tenderar vi att gilla attraktiva personer bättre. Ett skäl till detta är det 
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stereotypa synsättet att en person som är fysiskt attraktiv även måste ha andra goda kvaliteter. 

Personer med ett fördelaktigt utseende ses som mer socialt kompetenta och vänliga än 

oattraktiva personer. Många lärare ser till exempel söta elever som smartare och mer populära 

jämfört med lika duktiga men mindre vackra elever. Detta bidrar till att personer med fetma 

lär sig redan som skolbarn att de är sämre än andra, en föreställning som kan vara svår att 

komma ifrån som vuxen. Samhället har en väldigt negativ attityd till fetma. Personer med 

fetma ses som lata, karaktärslösa och dumma. Denna attityd tar sig uttryck i allt från 

skämtsamma vitsar till diskriminering (Taylor, Peplau & Sears, 2005). Under 1960- och 70-

talen gjordes ett antal studier för att undersöka folks attityder om fetma. I en studie lät man en 

grupp fysiologer och medicinstuderande att värdera sina fetmapatienters personliga 

egenskaper. Det visade sig att 97 procent ansåg dem vara dumma, 90 procent såg dem som 

misslyckade, 86 procent som lata, 69 procent som otrevliga, 65 procent som olyckliga, 60 

proccent som viljelösa, 54 procent som fula och 55 procent såg dem som klumpiga. En annan 

studie visade att barn så små som 5 år redan har anammat sådana här attityder (Ogden, 2007).  

 

Ätstörningsrelaterade beteenden 

De västerländska normerna och idealen vad gäller kroppar tycks påverka den höga 

förekomsten av ätstörningar hos unga kvinnor. Studier visar att störd kroppsuppfattning ofta 

leder till ett stört ätbeteende och hur allvarlig graden av störd kroppsuppfattning är kan 

predicera hur allvarliga ätproblemen kommer att bli. Personer med låg självkänsla är särskilt 

känsliga i detta fall (Ghaderi & Parling, 2009). Slade (1994) fann i en studie att där man 

undersökte exakthet i uppskattning av den egna vikten visade det sig att medan de flesta 

normalviktiga och bulimiker gissade ganska nära den verkliga vikten eller i vissa fall 

överskattade den så varierade gruppen med fetma och gruppen med anorektiker kraftigt i sin 

uppskattning. De var mer benägna att både underskatta och överskatta sin vikt. Sambandet 

mellan anorektiker och personer med fetma tros bero på att båda grupperna har en historia 

med upprepade viktförändringar och att de på så sätt har tappat sin kroppsuppfattning och 

således är mer benägna att både underkatta och överskatta vikten. Mycket av det ätande som 

lett till och finns vid fetma kan te sig problematiskt. Emellertid bör man särskilja allmänt 

problematiskt ätande, som överätande, tröstätande och liknande, från vad som är regelrätta 

ätstörningar, som också utgör psykiatriska diagnoser. Ätstörningar är de klart allvarligaste 

formerna av ätproblem som förekommer bland fetmapatienter (Elfhag & Rössner, 2007). 

Fetmapatienter med ätstörningar har en dubbel problembild, både psykiatrisk och 

medicinsk. Även fetman behöver behandlas, vilket det finns mindre erfarenhet av inom 
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ätstörningsvården (Elfhag & Rössner, 2007). Den internationella forskningen visar att 

depression är vanligare hos fetmapatienter med ätstörningar (de Zwaan, 2001). Det är också 

känt att det hos individer med ätstörningar finns mer negativa tankar och attityder till den 

egna kroppen (Mussell et al., 1996). Bland personer med ätstörningar rapporteras det ofta om 

ytterligare psykologisk och psykiatrisk komorbiditet, såsom förhöjda nivåer av psykiatriska 

störningar. En studie visade att ca 10 procent av patienter med fetma har en regelrätt 

psykiatrisk ätstörningsdiagnos. Hetsätningsstörning är den diagnos som man brukar fokusera 

på i forskningen kring ätstörningar vid fetma. Att sakna information om bulima nervosa ger 

dock en skev bild av förekomst av ätstörningar, då man därvidlag bortser från den mest 

patologiska ätstörningen. Tre procent av patienterna hade diagnostiserats med bulimia 

nervosa, vilket med tanke på störningens natur är en så pass stor andel att det påkallar 

uppmärksamhet (Elfhag & Rössner, 2007). 

Hetsätningsstörning innebär att man objektivt sett äter stora mängder mat minst två 

gånger per vecka de senaste 6 månaderna och att man upplever en kontrollförlust inom ramen 

för hetsätningsepisoden (DSM-IV, APA, 1994). Just att känslan av kontrollförlust är central 

vid hetsätning skiljer den från andra typer av överätande. Många som hetsäter beskriver den 

första upplevelsen vid en hetsätningsperiod som lustfylld men att den snabbt byts ut mot 

äckelkänslor. Trots att det inte längre är njutningsfullt att äta kan personen i princip inte 

avbryta hetsätningen då den väl påbörjats. Karaktäristiskt för hetsätningen är att den sker i 

hemlighet då skammen inför det är stor. Ett sätt att försöka dölja sin hetsätning är att äta 

”normalt” när man äter tillsammans med andra. Många beskriver det som ”ett konstigt 

ätbeteende utan att kräkas” (Fairburn, 2003). Bulimia nervosa är en svårare ätstörning än 

hetsätningsstörning och är även en etablerad diagnos i DSM-systemet3. innebär också 

återkommande episoder av hetsätning, men det som är specifikt för just bulimia nervosa är att 

det efter hetsätningen finns någon form av kompensatoriskt beteende för att försöka eliminera 

de extra kalorierna eller motverka viktuppgång. vikt, till exempel självframkallade kräkningar 

eller missbruk av laxermedel, lavemang, diuretika eller andra läkemedel, fasta eller 

överdriven motion (DSM-IV, APA, 1994).  

Hetsätning är inte klart kopplat till fokuseringen kring form och vikt (Fairburn, 

Cooper & Shafran, 2003). Istället handlar det om att individen sätter upp strikta och 

orealistiska regler för ätande. Då reglerna i praktiken är omöjliga att följa går det inte att hålla 

fast vid dem. Detta leder oftast till ett allt‐eller‐inget‐tänkande som gör  att individen  tillfälligt 

                                                           
3 Psykiatriskt diagnossystem vilket anger vilka symtom som krävs för en bestämd diagnos. 
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överger sina regler och hetsäter (Wilson, 2002). Fairburn (2003) menar att de här 

hetsätningsepisoderna skapar en ond spiral då man känner en oro för att inte kunna kontrollera 

ätandet, kroppsformen och vikten. Det leder till att individen sätter upp ännu striktare regler 

för ätandet som i sin tur ökar risken för ytterligare hetsätningsepisoder. 

Hos hela befolkningen är det omkring 5 procent som diagnostiserats med 

hetsätningsstörning men inom patientgrupper med fetma som söker behandling för 

viktreduktion är motsvarande prevalens 7-30 procent (Lunner, 2009). Masheb och Grilo 

(2006) visade i en studie av överviktiga patienter med hetsätningsstörning att känslomässigt 

utlöst överätande var relaterat till frekvens av hetsätning, ätstörningssymtom och depression 

men inte till BMI. Detta är intressant då det ger stöd för att negativa emotioner såsom ångest, 

förstämning, tristess, trötthet och ilska i högre utsträckning bidrar till att trigga igång 

hetsätningsepisoder jämfört med positiva emotioner. Hetsätning förefaller vara en någorlunda 

pålitlig markör för psykopatotlogi bland individer med fetma samt överviktiga som söker vård 

(Masheb & Grilo, 2006). Tvångsmässighet är påtagligt förhöjt hos individer med ätstörning. 

Detta kan sättas i relation till att hetsätningen ibland också kan upplevas som ett tvång och 

vara förknippat med en känsla av ångest under hela episoden. Hetsätningen kan, åtminstone 

till en början, upplevas som en temporär befrielse och tillflykt undan plågsamma känslor, krav 

och en tillvaro som upplevs svår (Elfhag & Rössner, 2007). Hetsätning är ett vanligt och 

allvarligt problem bland patienter som söker viktreducerande behandling då det med största 

sannolikhet påverkar behandlingsresultatet (Yanovski, Nelson, Dubbert & Spitzer, 1993).  

 

Psykologisk flexibilitet  

Psykologisk flexibilitet är ett av grundbegreppen inom Acceptance and commitment 

therapy (ACT) och innebär förmågan att ha en bred beteenderepertoar även i närvaro av 

obehagliga inre upplevelser, som till exempel ångest, rädsla eller smärta. Man kan förklara 

psykologisk flexibilitet som en förmåga att välja mellan en rad olika beteenden i en olika 

situationer. Det gäller inte bara det beteendet som till exempel minskar ångesten. Om man 

låter obehagliga upplevelser styra sina handlingar i alltför hög grad tenderar detta till att man 

utvecklar ett undvikandebeteende och en förlust av positiva förstärkare i livet. Hög 

psykologisk flexibilitet skulle däremot innebära att man till exempel kan träffa vänner trots en 

rädsla för att man kan komma att känna ångest eller andra obehagliga känslor. Motsatsen till 

ett rigitt förhållningssätt är psykologiskt flexibilitet. Inom ACT är det den psykologiska 

flexibiliteten som ska förändras då man kan anta att låg psykologisk flexibilitet är en 

riskfaktor som kan leda till en begränsad beteenderepertoar och då är det relevant att 
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undersöka om den korrelerar med problem i livet (depression, ångest, låg livskvalitet, etc.) 

samt om interventionsresultatet medieras av förändring i psykologisk flexibilitet (Hayes, 

Strosahl & Wilson, 1999).  

Två av de delar inom ACT som är viktiga när det gäller psykologisk flexibilitet är 

kognitiv fusion och undvikande. Kognitiv fusion innebär att tanke och verklighet blandas 

ihop. Det leder till att man upplever tanken lika verklig som om det man tänkte på hade hänt 

på riktigt. Tanken på eventuella obehagliga känslor och upplevelser som kan komma att 

inträffa gör att man blir rädd och därmed känner obehag. Ur ett evolutionsperspektiv kan 

kognitiv fusion ha en positiv koppling till vår överlevnadsstrategi. Vi kan därigenom tänka 

oss möjliga scenarier och utvärdera huruvida de kan riskera vår överlevnad. Om vi upplever 

riskerna som verkliga kan det leda till att vi tar riskerna på större allvar. Det kan emellertid 

vara skadligt då tankar som inte ifrågasätts kan komma att påverka vårt beteende. Tanken på 

framtida obehagliga upplevelser kan antingen ses som just bara en tanke, eller så ser vi genom 

kognitiv fusion tanken på en obehaglig känsla eller upplevelse som något verkligt som med 

största sannolikhet  kommer att inträffa och då riskerar tanken att medföra problem (Wicksell, 

Olsson & Melin, 2009).  

Psykologisk flexibilitet kan öka möjligheterna att leva i enlighet med sina värderingar 

och därigenom få högre livskvalitet. Tidigare studier har funnit signifikanta positiva 

korrelationer mellan psykologisk flexibilitet och livskvalitet. Ungefär en tredjedel av 

variansen i livskvalitet kan förklaras av psykologisk flexibilitet (Wicksell, Renöfält, Olsson, 

Bond & Melin, 2008). Det kan emellertid poängteras att man har funnit ett negativt samband 

mellan psykologisk flexibilitet och depression (Wicksell, Lekander, Sorjonen & Olsson, 

2010).  

 

Livskvalitet 

Livskvalitet berör livets olika delar inom de fysiska, psykiska, sociala och spirituella 

områdena. Det handlar om personers subjektiva och ibland även objektiva uppfattningar om 

vad som gör livet bra och värt att leva. Faktorer som påverkar livskvaliteten kan vara 

välbefinnande, hälsa, lidande, upplevelse av lycka, tillfredsställelse med livet och hur väl vi 

lyckas leva det liv vi önskar leva (King & Hinds, 2003; Brülde, 2003). Livskvalitet är enligt 

WHO (1996) en subjektiv upplevelse, där både positiva och negativa faktorer påverkar 

individen. Både en kognitiv och affektiv aspekt är relevant då det gäller individens upplevelse 

av livskvalitet. Den kognitiva aspekten innefattar individens förväntningar och mål, vilka 

påverkar upplevelsen av livssituationen. Den affektiva aspekten ser till de positiva och 
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negativa känslor personen har. Hög livskvalitet är kopplat till om individen är aktiv, känner 

samhörighet, har god självkänsla och en grundstämning av glädje.  Energi, livslust och 

livsaptit gör att individen och kan njuta av livet och ha intressen. Det leder till att livet känns 

meningsfullt (WHO, 1996).  

Livskvalitet påverkas av hur en person fungerar med andra människor. Att kunna 

känna gemenskap i en grupp och ha förmågan att ha ett bra förhållande till en annan människa 

höjer livskvaliteten. Även självkänslan inverkar på livskvaliteten. En god självkänsla gör att 

individen kan hantera svårigheter lättare. Självkänslan påverkar också förmågan att kunna 

acceptera sig själv och tro på sin egen duglighet (Naess, Mastekaasa, Moum & Sörensen, 

2001). I en studie fann man att hos patienter med fetma finns en association mellan fetma och 

livskvalitet, där högre BMI var förknippat med lägre livskvalitet. Psykopatologi var emellertid 

den viktigaste prediktorn för minskad livskvalitet (Manucci et al., 2010).  

 

Bariatrisk kirurgi vid fetma 

Den ökade förekomsten av fetma har medfört en ökning av bariatrisk kirurgi (Svenska 

Läkarsällskapet, 2009). Kirurgi kan vara indicerad vid BMI >40 eller vid BMI >35 då  

samtidig komplikation till fetman förekommer (Mårild et al., 2011/2012).  

Bariatrisk kirurgi har visat sig vara en effektiv metod när det gäller bestående 

viktminskning. Trots detta så börjar 20-30% av patienterna som genomgått kirurgisk 

behandling för fetma att öka i vikt inom 24 månader (Weineland, Arvidsson, Kakoulidis, 

Dahl, 2011). Bariatrisk kirurgi medför både ett minskat matintag och ett minskat 

näringsupptag vilket leder till viktnedgång hos patienterna  Den bariatriska kirurgin innebär 

även en minskning av hungerhormon samt inlärda beteendeförändringar (Elder & Wolfe, 

2007). Tack vare ett resultat med bestående viktminskning och att många följdsjukdomar 

förbättras har den kirurgiska behandlingen av fetma utvecklats och ökat de senaste åren. 

Bariatrisk kirurgi har långsiktiga goda effekter när det gäller viktstabilitet och därmed 

hälsovinster (Edlund & Zethelius, 2009). En stor svensk studie (Swedish Obese Subjects-

studien; SOS-studien) som inkluderade 2000 personer som behandlades med kirurgi visade på 

en viktnedgång på i genomsnitt 16% tio år efter behandling (SBU, 2002). Kirurgisk 

behandling mot fetma har visat sig ha en positiv effekt på den hälsorelaterade livskvaliteten. 

Det har påvisats att en kraftig viktminskning efter kirurgi markant minskar nyinsjuknandet i 

diabetes, samt förbättrar blodsockernivån hos typ 2-diabetikert, 80–85%, av de senare blir 

normoglykema och läkemedelsbehandling mot diabetes kan seponeras kort tid efter 

operationen. Beträffande hjärt-kärlsjukdom har man observerat minskad risk för död i 
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hjärtinfarkt, förbättring av lipider och blodtryck efter bariatrisk kirurgi. Även en förbättring av 

muskuloskeletala besvär har visat sig, både vad gäller viktbärande leder som generaliserade 

smärtor. Fertiliteten ökar tidigt i efterförloppet till bariatrisk kirurgi till följd av normalisering 

av ovulationerna. Dessutom förekommer färre fall av cancer bland överviktsopererade 

patienter vid kontroller av långtidsuppföljning än bland individer som fortfarande har fetma 

(Mårild et al, 2011/2012). 

Det finns flera olika metoder för överviktskirurgi. I Sverige är det Gastric bypass som 

har det bäst dokumenterade resultatet på viktnedgång (SBU, 2002). Gastric bypass genomförs 

under narkos, antingen med buksnitt eller med titthålsoperation. Trots operationen kan de 

flesta personerna leva ett relativt normalt liv och äta all sorts mat, så länge de äter långsamt. 

De besväras sällan av kräkningar och diarréer vilket har gjort ingreppet populärt (Guldstrand, 

2009). Sundbom och Karlsson (2009) uppger att två andra metoder som i inte används lika 

mycket som Gastric bypass är Gastric sleeve resection och Gastric banding vilka är rent 

restriktiva procedurer som lämnar den övriga gastrointestinala kanalen intakt för 

näringsabsorption. Se Figur 1 för att se hur de olika metoderna skiljer sig åt.  

 

Figur 1 

Bilden visar hur en normal magsäck förändras vid tre metoder av fetmaoperation: Gastric  

band, Gastric sleeve resection och Gastric bypass. 
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Det har visat sig att långsiktig eftervård av patienter som genomgått bariatrisk kirurgi 

är mycket viktig för att förhindra viktuppgång och för att realisera de livsstilsförändringar 

som operationen medför. Tidigare vanemässiga ätbeteenden kan skapa svårigheter att uppnå 

ett bestående framgångsrikt resultat efter fetmaoperation. Ätande kan tidigare ha fungerat som 

en copingstrategi vid stress eller liknande vilket kan göra det vara svårt för patienter att följa 

en strikt diet efter en fetmaoperation (Song & Fernstrom, 2008). Ätandet innan den bariatriska 

kirurgin kan ha alltså ha fungerat som en undvikandestrategi vid ångesttillstånd eller som 

känsloreglering av olika negativa emotioner (Schneider, Appelhans, Whited, Oleski & 

Pagoto, 2010).  

 

Internetbehandling 

Fetma är en komplex sjukdom och måste behandlas ur flera perspektiv. Den senaste 

tiden har psykologisk behandling över internet prövats för en rad tillstånd (Cuijpers, van 

Straten & Andersson, 2008). Internetbehandling helt utan behandlarstöd har visat sig ha 

mycket låg följsamhet. Bergström, Lindefors och Andersson (2009) fann att följsamheten blev 

klart bättre då en inledande behandlarkontakt och påminnelser under behandlingstiden 

infördes för att minska bortfallet (Bergström et al., 2009). Precis som i traditionellt förmedlad 

kognitiv beteendeterapi (KBT) har behandlaren en central plats med tillhörande ansvar. 

Forskningen tyder på att delaktigheten av en behandlare som vägleder patienten genom 

självhjälpsprogrammet är särskilt viktig för att uppnå god effekt. Genom internet finns goda 

möjligheter till flexibel informationsförmedling och interaktion mellan behandlare och 

patient, snabb insamling och bearbetning av kliniskt viktig information. Det finns även en 

möjlighet till individuell anpassning av behandlingen. (Spek et al., 2007). Palmqvist, 

Carlbring och Andersson (2007) har funnit en stark korrelation mellan mängden 

behandlarkontakt och behandlingsutfall. Resultatet baseras på en sammanställning av 15 

internetbehandlingsstudier med varierande mängd behandlarstöd. Norcross, Hedges och 

Prochaska (2002) upptäckte att kostnadseffektiviteten för internetbehandling är två till tre 

gånger större än för  gruppbehandling som i sin tur är mer kostnadseffektiv än individuell 

behandling. Kaldo, Larsen, Jakobsson och Andersson (2004) fann dessutom att patienter som 

just börjat internetbehandling inte skattar sin behandling som mindre trovärdig än patienter 

som deltar i grupp- eller individuell behandling, att bättre behandlingsföljsamhet hänger ihop 

med att patienten får bättre resultat och att varken ålder eller kön verkar hänga ihop med 

behandlingsutfallet. 
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ACT vid fetma 

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en vetenskapligt förankrad 

psykoterapeutisk metod och en ny form av kognitiv beteendeterapi, KBT. Genom 

vetenskapliga studier kring det mänskliga medvetandet har ACT under de senaste tjugo åren 

utvecklat behandlingsmodellen till en modern form av beteendeanalys. ACT har visat sig vara 

framgångsrik vid bland annat depression, ångest, arbetsrelaterad stress, substansmissbruk och 

tobaksavvänjning samt gett ökad livskvalitet vid kroniska sjukdomar som kronisk smärta, 

diabetes och epilepsi. I bland annat USA och Australien utvecklar man för närvarande ACT 

för personer med övervikt. Terapiformen är en del av den så kallade "tredje vågens 

beteendeterapi" vilken kännetecknas av fokus på psykologiska symptoms funktion och 

sammanhang, snarare än symtomen i sig. Man fokuserar helt enkelt mer på livssammanhang 

och mindre på symtom. Fokus för hela behandlingen ligger på att skapa det liv man vill leva 

(Centrum för titthålskirurgi, 2012) och öka graden av psykologisk flexibilitet. För att uppnå 

detta mål används sex kärnprocesser: acceptans, kognitiv frikoppling, medveten närvaro, själv 

som kontext, värderingar och åtagande i handling. Centralt inom ACT är att 

symptomreduktion i sig inte behöver vara ett uttalat mål. Detta sker emellertid ofta som en 

bieffekt av en ökad psykologisk flexibilitet och av att leva i linje med sina värderingar. ACT 

grundar sig på Relational Frame Theory. I korthet går det ut på att vi människor från det att vi 

är små genom operant betingning lär oss att respondera på stimuli utifrån dess relation till 

något annat. Stimuli sätts alltså hela tiden i relation till andra stimuli. Syftet med ACT är att 

minska undvikandet som kognitiv fusion ger upphov till och samtidigt få individen att våga 

komma i kontakt med sina obehagliga inre upplevelser. Om  man kan distansera sig från den 

stora påverkan en del tankar har på vårt liv kan man lättare låta sig styras av de värderingar 

som är viktiga därmed må bättre (Masuda, Hayes, Lillis, Bunting, Herbst & Fletcher, 2009).  

En studie för att testa en modell för ACT vid viktproblematik genomfördes av Lillis, 

Hayes, Bunting och Masuda (2009). Grundantagande för studien var att individer som har 

svårigheter att hålla vikten tenderar att använda sig av undvikande eller impulsstyrda 

copingstrategier samt att använda ätbeteenden för emotionsreglering. Interventionen riktades 

mot viktrelaterat stigma och livskvalitet. Den utformades för att fokusera på undvikandet av 

viktrelaterade tankar, känslor och kroppsliga sensationer för att utveckla en flexibel 

beteenderepertoar knuten till valda livsvärden. Problematiken vid fetma kan därmed 

konceputaliseras utifrån en kontextuell beteendemodell (Lillis et al., 2009). I en tio veckor 

lång studie utförde Leahey, Crowther och Irwin (2008) en mindfulnessbaserad 

gruppbehandling på individer som hade problem med hetsätning och emotionellt ätande. Efter 
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behandlingens avslut hade deltagarna i studien mindre hetsätningsproblem och uppvisade 

lägre grad av emotionellt ätande. Därtill hade deltagarna färre depressiva symtom och de låg 

även närmre den förväntade viktminskningskurvan än vad de gjorde före behandlingen. 

Weineland, Arvidsson, et al. (2012) uppger att ACT har visat sig vara effektivt för överviktiga 

som upplever missnöje med kroppen och har ätstörningsrelaterade beteenden. En studie 

visade att överviktiga kvinnor som genomgick ACT ökade sin fysiska aktivitet och minskade 

sitt BMI jämfört med kontrollgruppen. ACT har också visat sig öka effekten av traditonella 

KBT-viktminskningsprogram. En studie visade att om man lägger till ACT-intervention till de 

traditionella viktminskningsprogrammet så ökade effekterna i form av viktminskning och att 

klara av att hålla den vikten, minskat blodtryck,viktrelaterade stigma minskade, livskvaliteten 

ökade och likaså den fysiska aktiviteten i en jämförelse med de som bara fick genomgå ett 

traditionellt viktminskningsprogram (Weineland, Arvidsson, et al., 2012)   

Idag finns det endast ett fåtal randomiserade studier som har prövat psykologisk 

behandling för patienter som genomgår fetmaoperation. Kunskapen kring vad som utmärker 

individer som söker psykologisk behandling efter operation och deras beteendemönster är 

därför bristande.  

Denna uppsats ämnar att utforska förändringar över tid genom att efter två år följa upp 

patienterna som genomgått bariatrisk kirurgi med påföljande ACT.  

 

Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie har två syften. Det första är att utvärdera effekterna efter två år 

hos personer som genomgått bariatrisk kirurgi med påföljande ACT och vilken betydelse det 

har för patienterna om stödet är begränsat eller om stödet är utökat gällande: 

kroppsuppfattning, ätstörningsrelaterade beteenden, psykologisk flexibilitet, upplevd 

livskvalitet samt att leva i värderad riktning.  

Följande frågeställningar utgör ett underlag för studien:  

Vilken effekt har en standardiserad internetbaserad ACT-behandling med begränsat stöd i 

jämförelse med en standardiserad internetbaserad ACT-behandling med utökat stöd avseende: 

1. Κroppsuppfattning?  

2. Ätstörningsrelaterade beteenden? 

3. Psykologisk flexibilitet?  

4. Upplevd livskvalitet?  

5. Att leva i värderad riktning? 
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Metod 

Design 

Studien är en randomiserad kontrollerad studie med upprepade mätningar och mixad 

design. Deltagarna har randomiserades till en av de två betingelserna: ACT- baserad 

internetbehandling med utökat stöd eller ACT- baserad internetbehandling med begränsat 

stöd. Då studien innehåller både en mellangrupps- och en inomgruppsjämförelse (Behandling 

och Tid) betraktas designen vara mixad. Se Figur 2 för en övergripande beskrivning av 

studiens design. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Flödesschema över studiens design. 

 

Procedur  

Materialet till denna studie baseras på data hämtad från en större undersökning vid 

psykologiska institutionen, Uppsala universitet. Den ursprungliga studien är en två år gammal 

Screening 

Förmätning 

Betingelse 1: Terapeutgrupp. 

Internetbaserad ACT-behandling med 

terapeutstöd i form av inledande och 

avslutande terapisamtal samt 

veckovis telefonkontakt 

Eftermätning 

Randomisering 

Betingelse 2: Internetgrupp. 

Internetbaserad ACT-behandling med 

veckovisa e-postutskick. 

 

Uppföljning efter 2 år 
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studie där patienter som genomgått bariatrisk kirurgi sedan fick delta i en internetbehandling 

som baserades på ACT-modellen och dess sex kärnprocesser som är utvecklade av Hayes, 

Luoma, Bond, Masuda och Lillis (2006). Behandlingskomponenten utvecklades för att 

fungera i ett internetbaserat format och anpassades för aktuell population (Dahl & Weineland, 

2010). Den internetbaserade behandlingen utgjordes av ett antal moduler som innehöll 

upplevelsebaserade övningar såsom skrivövningar, ljudspår med medveten närvaro-

övningaroch filmer vilka syftade till att fånga kärnprocesserna inom ACT (Weineland, 

Arvidsson, et al., 2012) 

De 31 deltagarna fick innan behandlingens start fylla i frågeformulären och samma 

procedur (postmätning) genomfördes vid behandlingens slut. Dessutom följdes de inför denna 

studie upp två år efter behandlingens slut. Detta gjordes genom att brev med frågeformulär att 

fylla i sändes ut. Påminnelser sändes kontinuerligt ut för att få in så många svar som möjligt. 

Som fullföljande deltagare räknas de som fyllt i för- och eftermätning samt deltagit i denna 

uppföljning. Alla deltagare som fyllt i screening och förmätning randomiserades in i de två 

betingelserna. För randomiseringen användes en randomiseringssida på internet 

(www.randomizer.org). Samma internetsida användes för att randomisera deltagarna till de tre 

behandlarna. 

Behandlingen genomfördes av tre psykologkandidater på psykologprogrammets 

termin tio. För att sätta sig in i hur man arbetar med ACT och dess funktionella analys så 

genomgick dessa en tvådagars workshop i ACT i Uppsala. De deltog även i en livsstilsskola, 

tillsammans med patienter som genomgått operation, för att få en djupare förståelse för ACT 

som behandling vid fetmaproblematik. I livsstilsskolan ges möjlighet att analysera sin 

livssituation, formulera värderingar och mål, önskningar och drömmar, samt öka 

medvetenheten om sårbarheter och fallgropar. Problematiska upplevelser och 

beteendemönster innan operationen kan finnas kvar även efteråt, när man har opererat 

magsäcken. Syftet är att främja en långsiktig beteendeförändring, genom att finna 

meningsfulla mål (Centrum för titthålskirurgi, 2012). Inför behandlingsstarten fick 

behandlarna under handledning träna på den funktionella analysen, livslinjen. Livslinjen 

innefattar de värderingar som individerna vill förverkliga. Det är den riktning som människor 

bestämmer sig för att ta (inom ramen för ACT) och därmed avstå från värdeinkonsistenta 

stickspår (inriktningar som inte bärs av grundläggande värderingar) (Egidius, 2008). Vid 

samtal på den privata kliniken deltog någon av uppsatshandledarna i syfte att handleda och 

utbilda men även för att säkerställa att det var en ACT-behandling som utfördes. Under hela 
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behandlingsperioden fick behandlarna handledning på behandlingsarbetet för att vara säkra på 

att alla deltagarna fått en likvärdig behandling. 

 

Urval och rekrytering av deltagare. Deltagarna i denna studie var vuxna personer 

som genomgått viktoperation på en privat klinik i Mellansverige. Förfrågan om att delta i 

studien skickades ut till patienter som opererats under perioden augusti 2009 – februari 2010. 

Av de 407 förfrågningar som skickades ut anmälde 21 patienter frivilligt sitt intresse. 

Dessutom fanns 15 patienter på en väntelista från en liknande studie som genomfördes under 

våren 2010. Alla deltagare som visat intresse för att delta i studien fick information om 

studiens upplägg samt instruktioner att fylla i screening och förmätning. Av de 36 deltagare 

som inledelsevis visat intresse för att delta i studien var det slutligen 31 deltagare som 

genomförde screening och förmätning och alla dessa uppfyllde inklusionskriterierna. Efter 

screening och förmätning randomiserades deltagarna in i de två betingelserna. Deltagarna fick 

ingen ekonomisk ersättning för deltagande i studien.  I Figur 3 visas hur proceduren för urval 

gått tillväga.  

 

 
                                                            

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Flödesschema över urval och deltagande i studien 

Betingelse 1: 
Terapeutgrupp. 
ACT med tillägg 
av terapeutstöd 
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n = 1 
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Deltagare 

I den inledande studien ingick 31 personer, 27 kvinnor och 4 män. I denna studie två 

år efter behandlingens slut deltog 19, 18 kvinnor och 1 man. Ursprungliga 31 deltagare är med 

i studien genom”Last Observation Carried Forward” (LOCF)4. Se Tabell 1 för en demografisk 

beskrivning av deltagarna som den såg ut för dem som screenats och randominserats till den 

inledande första studien. Observera att nuvarande BMI avser deltagarnas BMI vid 

eftermätningen, det vill säga vid behandlingens slut och inte två år efter behandlingens slut. 

Tabell 1 

Beskrivning av deltagarnas demografiska egenskaper ( n=31). 

 Demografiska egensker                                                                        
                                              Tot (31)  

      
                            Gr 1 (16)  

            
             Gr 2 (15)  

Ålder  

Medelvärde  43  42  43  

Min - Max  23-60  29-60  23-56  

Kön  

Kvinna  29  14  15  

Man  2  2  0  

Sysselsättning  

Förvärvsarbetare  23  10  13  

Egen företagare  4  3  1  

Arbetssökande  3  3  0  

Pensionerad  1  0  1  

Civilstånd  

Gift/Sambo  26  14  12  

Ensamstående  5  2  3  

Utbildning  

Gymnasieskola  7  3  4  

Högskola/Universitet  20  10  10  

Folkhögskola  1  0  1  

Övrig eftergymnasial 
utbildning  

3  3  0  

Nuvarande BMI - egenrapporterad  

Medelvärde  26,0  25,9  26,2  

Min - Max  21,1-34,6  21,1-30,1  22-34,6  

BMI innan operation  

Medelvärde  36,2  35,7  36,6  

Min - Max  30,8-47,5  30,8-40,1  31-47,5  
Operationsmetod  

Sleeve  24  12  12  

Gastric  7  4  3  

                                                           
4 Last observation carried forward – metod för att hantera bortfall. 
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Kriterium  och inklusionskriterier för deltagande. För att delta i studien var 

deltagarna tvungna att uppfylla följande kriterier:  

- Vara över 18 år. 

- Genomgått viktoperation senast februari 2010.  

- Inte skatta >30 (indikerar depression) eller ≥4 på item 9 (livsleda) på MADRS-S5. 

- Inte ha behov av akut vård för någon annan psykiatrisk problematik.  

- Ha tillgång till dator och internet samt tillräcklig handhavarkunskap för att kunna följa  

  behandlingen över internet.  

- Ha möjlighet att avsätta cirka en och en halv timma per vecka under behandlingen och 30  

  min för att svara på för- respektive eftermätning.  

- Ha möjlighet att ta sig till Stockholm för att under en och en halv timma träffa behandlare  

  och leg. psykolog för ett första behandlingstillfälle.  

- Ha möjlighet att ta sig till Stockholm för att under en timma träffa behandlare och leg.   

  psykolog för avslutande samtal.  

- Ha möjlighet att utöver tid för internetbehandlingen avsätta ytterligare cirka 30 min per  

  vecka för telefonsamtal med behandlaren.  

 

BMI hos deltagarna två år efter behandlingens slut. Då en av deltagarna ej uppgav 

sin vikt i den här studien gick det inte att räkna ut BMI på denna individ. Därför är bara 18 av 

de 19 deltagarna i 2-årsuppföljningen med och därmed även borträknad från BMI i dagsläget. 

Medelvärdet hos deltagarna före operation är 35.97 (range 32.00 – 46.00) och två år efter 

behandlingens slut är det 25.95 (range 20.96 –  34.77).  

 

Oberoende variabler 

Oberoende variabel 1: Den oberoende variabeln, behandling, är en 

mellangruppsvariabel och består av två betingelser: ACT- baserad internetbehandling med 

utökat stöd, denna grupp benäms i uppsatsen som ”terapeutgrupp” samt ACT- baserad 

internetbehandling med begränsat stöd, benämnd i uppsatsen som ”internetgrupp”. Begränsat 

stöd innebär standardiserad internetbehandling med tillhörande standardiserad emailkontakt. 

Terapeutgruppen genomgick standardiserad internetbehandling med tillhörande 

standardiserad emailkontakt samt tillägg av två sessioner och fyra telefonssamtal (30 min per 

                                                           
5 MADRS-S är självskattningsversionen av MADRS. Den används för bedömning av depression eller depressiva 

symtom. 
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samtal). Internetbehandlingen pågick under sex veckor. För varje vecka fick deltagarna ta del 

av två nya moduler. Inför behandlingens start och inför varje vecka skickades det ut 

standardiserade e-mail som innehöll instruktioner och en presentation av den aktuella veckans 

behandlingsmoduler. En individuell återkoppling skickades ut i de fall då deltagarna skrivit 

reflektioner eller hade frågor rörande behandlingen. Varje vecka ombads deltagarna redovisa 

hur länge de varit inloggade, vilket skedde genom att deltagarna i internetgruppen skickade ett 

e-mail och att deltagarna i terapeutgruppen meddelade detta under de veckovisa 

telefonsamtalen. I de fall då deltagarna inte skickade dessa veckovisa email eller inte kunde 

nås via telefon så sökte behandlarna dem via e-mail och telefon för att få möjlighet att stämma 

av vad som hänt. Deltagarna informerades att de under behandlingen var välkomna att höra av 

sig om de hade några frågor eller funderingar. 

Alla deltagare fick tillgång till den ACT-baserade internetapplikationen men 

deltagarna i betingelse 1 fick även terapeutstöd. Internetapplikation bestod av sex olika 

moduler med sex olika teman, ett för varje vecka. Alla deltagare hade möjlighet att skicka 

frågor och funderingar över e-post till behandlarna. Modulerna innehöll olika texter, övningar 

(ljudfiler med instruktioner och/eller skrivövningar) samt filmer (Weineland, Arvidsson, et 

al., 2012). Nedan beskrivs de sex olika internetmodulerna närmare. 

- Modul 1: Riktning och Livslinjen. Denna modul fokuserar på ACT-grundprocessen 

värderad riktning och syftar till att hjälpa deltagaren att fundera kring vad som är viktigt och 

värdefullt i dennes liv samt hur han/hon vill vara gentemot andra och mot sig själv. Här får 

även deltagaren möjlighet att fundera kring hur den tidigare inlärningshistorian påverkar 

honom/henne idag. Denna modul syftar även till att förstå vilka hinder individen har idag som 

hindrar den att leva i sin värderade riktning. 

- Modul 2: Villighet att bära sina känslor och Self-compassion. Denna modul 

fokuserar på ACT-grundprocessen acceptans som syftar till att hjälpa deltagaren att finna ett 

accepterande förhållningssätt till sina tankar och känslor som vanligtvis fungerar som hinder. 

Denna modul fokuserar även på ACT-grundprocessen självet som kontext som handlar om att 

den egna personen är konstant och att det istället är kroppen, känslorna och tankarna i livet 

som ständigt förändras. 

- Modul 3: I vilken tjänst och Näring till dig. Denna modul fokuserar på att analysera 

och kategorisera beteenden utifrån dess funktion. Här handlar det om att se i vilket syfte man 

utför olika beteenden, om syftet är att undvika, prestera eller att vara närvarande. Denna 

modul introducerar ACT-grundprocessen närvaro i nuet som bland annat hjälper deltagaren 

att förstå vikten av att lyssna på kroppen när han/hon äter. 
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- Modul 4: Återkoppling från livet och Dansa till dina tankar. Denna modul fortsätter 

med ACT-grundprocessen närvaro i nuet där deltagaren får öva på att vara närvarande i nuet 

istället för att grubbla och problemlösa. Denna modul fokuserar även på ACT-grundprocessen 

kognitiv defusion som syftar till att distansera sig från sina tankar och att se dessa som något 

som kommer och går istället för något som styr individen. 

- Modul 5: Vår kropp vår rosenträdgård och Kroppsrörelser & aktivitet. Då denna 

patientgrupp ofta har en speciell relation till sin kropp, får deltagaren i denna modul tillfälle 

att analysera relationen han/hon har till den egna kroppen. Han/hon får undersöka om tankar 

och känslor kring kroppen eventuellt står i vägen för att kunna leva ett liv i linje med 

hans/hennes värderingar. Då fysisk aktivitet är en viktig del i anpassningen till livet som 

viktopererad får deltagaren också reflektera kring vilken funktion fysisk aktivitet har i dennes 

liv. 

- Modul 6: Siktet mot din fyr och Tänkvärda ord. I den sista modulen sammanfattas de 

steg som deltagaren gått igenom med syfte att repetera innehållet. Deltagaren påminns 

återigen om de värderingar han/hon satt upp och vad som kan bli eventuella hinder och 

svårigheter när han/hon ska leva efter dessa värderingar i framtiden (Weineland, Arvidsson, et 

al., 2012). 

Oberoende variabel 2: Den oberoende variabeln, tid, var en inomgruppsvariabel och 

hade två mätpunkter, först i samband med behandlingens start samt två år efteråt vid 

behandlingens avslut. Variabelns två betingelser benämndes: förmätning respektive två år 

efter behandling. 

 

Beroende variabler 

De beroende variablerna är beroendemåtten kroppsuppfattning, ätstörningsrelaterade 

beteenden, psykologisk flexibilitet, upplevd livskvalitet samt att leva i värderad riktning. 

Beroendevariablerna mäts med frågeformulären (se Mätinstrument för närmare beskrivning): 

Ätstörningsrelaterade beteenden mätt med EDE-Q 

Kroppsuppfattning mätt med BSQ 

Acceptans/flexibilitet och känslomässigt undvikande vid fetma mätt med AAQ-W 

Livskvalitet mätt med WHOQOL 

Att leva i värderad riktning mätt med Bulls Eye 
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Mätinstrument. Eating Disorders Examination-Questionnaire, EDE-Q. Till 

skillnad från många andra frågeformulär har EDE-Q en angiven tidsram där man svarar på 

frågorna (de senaste fyra veckorna). EDE-Q har visat på goda psykometriska egenskaper i 

flera studier  Utöver information om frekvens av hetsätning och kompensatoriska beteenden 

(självframkallad kräkning, missbruk av laxermedel och överdriven träning) producerar EDE-

Q, fyra delskalor: 

     1. Restriktivt ätande (Restrain): Denna delskala ger ett mått på graden av restriktivt 

         ätande, både vad gäller mängd och näringsinnehåll. Frågorna avser att ta reda på till 

         exempel hur  patienten avstått ifrån att äta under långa perioder i försök att påverka sin 

         vikt/figur, eller i vilken utsträckning han/hon avsiktligt undviker vissa typer av mat 

         med till exempel högt kaloriinnehåll. 

      2. Bekymmer över ätande (Eating concern): Denna delskala avser mäta upptagenhet av 

         tankar kring mat och ätande samt ångest och/eller skuld efter att man ätit något. 

3. Figurfixering (Shape concern): Den avser mäta hur pass upptagen patienten är av 

    tankar om och missnöje med sin figur. Frågorna rör hur ofta patienten känner sig tjock 

    eller hur ofta han/hon känner sig orolig för att gå upp i vikt. 

  4. Viktfixering (Weight concern): Denna delskala avser mäta upptagenhet av tankar om 

         vikten.  Både hur ofta patienten har en önskan att gå ner i vikt och hur ofta han/hon har 

         svårt att  koncentrera sig på andra pga den höga frekvensen av tankar kring vikten. 

         Dessutom fångar delskalan in hur den egna vikten påverkar hur man ser på sig själv 

(Fairburn & Beglin, 1994; Fairburn, & Cooper, 1993). 

Utöver dessa delskalor kan även en totalpoäng beräknas som ger en indikation på 

svårighetsgrad av ätstörningen ifråga (Fairburn & Beglin, 1994; Fairburn, & Cooper, 1993).  

Hela testet består av 28 item som skattas dels efter hur ofta symtom förekommit de senaste 28 

dagarna samt hur allvarliga symtomen varit på en sjugradig skala. Totalpoängen inom varje 

delskala summeras och divideras med antalet item för att få ett medelvärde inom varje 

delskala. En poäng på fyra eller mer tyder på att någon form av ätstörning föreligger 

(Derenne, Baker, Delinsky & Becker, 2010). Om svar på några frågor fattas på EDE-Q kan 

man ändå få fram ett värde genom att summera svar på de frågor som besvaras och dela med 

antalet besvarade frågor. Detta är dock okej så länge mer än hälften av frågorna är besvarade. 

EDE-Q ger även data på frekvensen av vissa kärnbeteenden (t.ex. hur ofta man hetsäter eller 

kräks). Dessa används separat. Viktigt är också att komma ihåg att EDE-Q inte bör användas 

ensamt för att diagnostisera ätstörningar. En pålitlig diagnostisering av ätstörningar kräver en 
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klinisk intervju (S. Weineland, personlig kommunikation, 20 juli 2012). Cronbachs alpha för 

EDEQ-skalan totalt är god och beräknad till 0.77 i den här studien.  

Body Shape Questionnaire (BSQ). The Body Shape Questionnaire (BSQ) är en 

självrapporteringsenkät som består av 34 frågor som mäter den psykopatologiska 

omfattningen rörande kroppsuppfattning, speciellt upplevelsen att känna sig fet. Frågorna 

besvaras utifrån subjektens tillstånd de senaste fyra veckorna innan enkätutdelningen. 

Enkätfrågorna besvaras på en sexgradig skala, från ”aldrig” till ”alltid”. BSQ har visat sig ha 

en hög samstämmig och diskriminant validitet. För den  här studien är Cronbachs alpha 0.78 

vilket innebär att reliabiliteten är god. BSQ anses vara det mest valida instrumentet för att 

mäta missnöje med kroppen (Ghaderi & Scott, 2001). 

Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-W). Självskattningsformuläret 

AAQ-W mäter de aspekter av psykisk hälsa som en ACT-behandling vid fetmarelaterade 

problem fokuserar på. AAQ-W är ett självskattningsformulär som avser att mäta 

psykologisk acceptans/flexibilitet och känslomässigt undvikande, livskvalitet och hur dessa 

aspekter påverkar individens stigmatisering av fetma då det gäller handlingsutrymme och 

copingresurser. ACT inriktar sig på att öka graden av psykologisk acceptans/flexibilitet och 

minska graden av känslomässigt undvikande (Hayes, Strosahl, Wilson, Bissett, Pistorello & 

Toarmino, 2004). Självskattningsformuläret är utformat för att mäta dessa variabler vilka 

enligt Bond, Hayes och Barnes-Holmes (2006) är betydelsefulla för psykologisk hälsa och 

predicerar utkomsten av arbetsprestation, sjukfrånvaro, mental ohälsa samt kroppsliga 

symtom på ohälsa. Instrumentet innefattar items i form av påståenden som respondenten tar 

ställning till på en sjugradig skala från ”aldrig sant ” till ”alltid sant” (Lillis et al., 2009). 

Det här valida mätinstrumentet fångar upp underliggande psykologiska processer efter 

bariatrisk kirurgi och hjälper till att identifierna viktiga kliniska observationer och utvecklar 

psykosociala interventioner i samband med kirurgi vid fetma (Weineland, Lillis & Dahl, 

2012). AAQ-W  har en hög intern konsistens  och god konstruktvaliditet testat i en grupp 

med patienter som lider av fetma (Lillis & Hayes, 2008). Cronbachs alpha är  beräknat till 

0.60 för den här studien, något som innebär att reliabiliteten inte är så god.   

World Health Organisation Quality of Life (WHOQOL). WHOQOL har utvecklats 

för att mäta övergripande livskvalitet och hälsa. Det är ett bra instrument för att se inom 

vilka områden en individ har störst problem och hjälper därmed behandlaren att bidra med 

rätt insatser. WHOQOL kan användas för att mäta förändringar i livskvalitet över tid inom 

en behandling och är därmed lämplig vid en utvärdering av denna. WHOQOL har god 
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validitet och Cronbachs alpha är för den här studien 0.69 vilket innebär medelmåttig 

reliabilitet. Mätinstrumentet innehåller sex domäner som ämnar beskriva individens 

livskvalitet och hälsa vad gäller flera viktiga faktorer. Domänerna redovisas här: 

1) Fysisk hälsa  Energi och trötthet  

Smärta och obehag  

Sömn och vila  

2) Psykologiskt Kroppsbild och utseende/utstrålning  

Positiva känslor 

Negativa känslor  

Självkänsla  

Tankar, lärdomaroch minnen 

Koncentration  

3) Grad av självständighet  Rörlighet   

Beroende av läkemedel och sjukvård/hjälp  

Arbetskapacitet  

Dagliga aktiviteter 

4) Sociala relationer  Personliga förhållanden och socialt stöd 

Sexuella aktiviteter  

5) Miljö  Ekonomisk situation  

Frihet och fysisk säkerhet  

Tillgänglighet och kvalitet på/till hälso- och sjukvård  

Hemmiljö  

Möjligheten att lära sig nya saker och färdigheter  

Medverkan och möjlighet till återhämtning och fritid  

Fysisk miljö: klimat, föroreningar, ljus och trafik  

6) Spirualitet/religion/Egen tro  Religion, spirualitet och/eller egen tro  

(WHO, 1997). 

 

Bull´s Eye. Bull´s Eye är ett självskattningsinstrument som avser att mäta kunskap och 

uthållighet när det gäller att hantera svårigheter. Bull´s Eye-piltavlan är indelad i fyra 

områden som ofta är viktiga i människors liv: arbete/utbildning, fritid, relationer och 

egenvård/hälsa. Instrumentet har tidigare uppvisat en test–retest reliabilitet på 0.86 och god 

kriterievaliditet (Lundgren, Dahl & Hayes, 2008). Deltagarna besvarade en kort enkät för en 

skattning av hur meningsfull de ansåg behandlingen vara varför det är svårt att räkna ut 

Cronbachs alpha för just den här studien. 
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Statistisk analys 

Statistica 9.0 har använts för uträkningar av alla statistiska analyser. Genom att göra 

en uppföljning två år efter behandlingens slut och jämföra effekten av en vanlig 

internetbaserad behandling och behandling med utökat stöd kan man genom en two-mixed 

ANOVA (split-plot)  identifiera skillnader och interaktioner mellan grupperna. Eftersom 

studien har två oberoende variabler (Tid och Behandling) och den ena oberoendevariabeln är 

en inomgruppsjämförelse (Tid) och den andra en mellangruppsjämförelse (Behandling) så 

görs en mixed 2x2 ANOVA (split-plot).  För att variansanalys (ANOVA) ska vara en lämplig 

analysmetod bör data vara normalfördelad samt ha en homogen varians mellan de respektive 

grupperna. ANOVA kan emellertid vara tillförlitlig att använda sig av även om data inte är 

normalfördelad. De beroendemått som inte var normalfördelade transformerades genom 

kvadratrotstransformering. På detta sätt korrigeras värdena för att minska spridningen, 

samtidigt som relationen mellan alla värdena kvarstår (Clark-Carter, 2010). De resultat från 

ANOVA-beräkningarna som redovisas är F-kvot, signifikansnivå och effektstorlek. Statistisk 

signifikans är ett mått på hur stor sannolikheten är att slumpen har inverkat på det uppmätta 

resultatet. Om man väljer α-nivå = .05 (p< 0.05) som gjorts i den här studiens tester så anses 

stickprovet vara signifikant. F-kvot är den systematiska varians mellan grupperna som tros 

bero på studiens manipulation. Ju större F-kvoten är desto mer av variationen beror på 

olikheter mellan de olika betingelserna. Effektstorlek (ηp2) är ett mått på 

mellangruppvariansens styrka som är oberoende av studiens deltagarantal. Effektstorleken är 

detsamma som andel förklarad varians. Vad gäller tolkning av effektstorlek anses 0.2 utgöra 

en liten effekt, 0.5 en medelstor effekt och 0.8 en stor effekt (Clark-Carter, 2010).  

För att kontrollera inomgruppsvarians gjordes Levene's för se om det förelåg homogen 

varians mellan de olika grupperna på beroendemåtten. Levene's test gjordes på transformerad 

data. ANOVA anses vara ett robust test som klarar av avvikelse från homogen varians. 

För att undersöka om deltagarna som inte fullföljt hela undersökningen skiljer sig åt 

har slutligen ett oberoende t-test genomförts på på alla beroendemåtten. 

 

ITT-analyser, LOCF och bortfall. De som fullföljer hela behandlingen tenderar att 

förbättras mer än de som inte fullföljer den (Montori & Guyatt, 2001). Därför kan 

generaliserbarheten begränsas om man bara räknar på data från deltagare som fullföljt 

behandlingen. Vid bortfall i studier där man använder kontinuerliga variabler eller skalor 

använder man ofta intent to treat-analyser (ITT-analyser) för att hantera bortfallet. ITT baserar 

sig på effectiveness- snarare än efficacy-analys. I den här studien har last observation carried 
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forward (LOCF) använts. Det är en beräkningsmetod där det senast uppmätta resultatet antas 

gälla även för senare tidpunkter då data saknas. Det innebär alltså att man imputerar, d.v.s. 

fyller på den data som saknas, och antar att värdena stannar på samma nivå som de senast 

observerade värdena (Clark-Carter, 2010). Det anses bättre att använda sig av LOCF än att 

helt utesluta deltagare från analyser (Streiner & Geddes, 2001). I det här studien  innebär 

LOCF att förmätningsdata användes som eftermätningsdata för 12 deltagare. Ett generellt 

stort bortfall, skillnader i bortfallstorlek samt framförallt orsaksskillnader till bortfall ökar 

risken för bias. Det bortfall som bedöms här avser bortfall efter randomisering. Man kan 

aldrig räkna med att bortfall är slumpmässigt. Om sammansättningen av personer i bortfallet 

inte skiljer sig från dem som finns kvar i studien, är dock en bättre situation än om det finns 

signifikanta skillnader. Nedanstående exempel kan tjäna som grova riktvärden. 

 litet (<10%) 

 måttligt (10–19%) 

 stort (20–29%) 

 mycket stort (≥30%). Undersökningen bedöms ofta sakna informationsvärde men kan 

ändå ge något om bortfallet kan härledas och diskuteras adekvat (Clark-Carter, 2010). 

Det finns en del metodologiska skäl till att använda ITT-analyser då randomiseringen 

utesluter yttre påverkan vid indelning i de olika grupperna. Dessutom kan signifikanta 

skillnader som uppmäts efter behandlingen sägas härröra från just behandlingen och inte 

snedfördelade faktorer. Om någon utesluts från analys efter randomiseringen så inför man en 

bias som inte funnits där tidigare och dess effekter är omöjliga att förutsäga. En sådan 

uteslutning minskar generaliserbarheten i studien (Begg, 2000). En svaghet med denna studie 

är att intention to treat gällde en betydligt större population, men att många valde att inte 

delta. Det är omöjligt att veta hur dessa personer skiljer sig från dem som valde att delta då 

det inte går att göra någon analys av dessa.  

Ett problem med ITT-analys är att LOCF antar att ingen förändring har skett. Vi antar 

att behandlingen skall ge effekt och att förändring sker, men LOCF antar att ingen förändring 

sker (gällande tid, förmätning till eftermätning). Det antagandet är inte sannolikt. Naturligtvis 

sker det en förändring som LOCF eller andra ITT-analyser inte lyckas plocka upp då det är 

omöjligt att veta svar från deltagare som inte fullföljer en studie. LOCF har enligt en studie av 

Mallinckrodt, Watkin,  Molenberghs och Carroll (2004) visat sig ibland överskatta och ibland 

underskatta behandlingseffekter. Bortfall kan lätt associeras med respons på behandlingen, till 

exempel misslyckande och/eller negativa effekter av behandlingen vilket inte behöver vara 

fallet. Då vi undersökt om internetbehandling är ett bra alternativ till annan behandling så är 
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det viktigt med hög extern validitet då det finns klara praktiska följder i en sådan studie. En 

fördel med att använda sig av ITT som baserar sig på effectiveness-analys är att man ser till 

resultaten för samtliga deltagare medan efficacy-analyser fokuserar på hur det gick för dem 

som följde behandlingen fullt ut. En effectiveness-analys ger bättre intern validitet men lägre 

generaliserbarhet än en efficacy-analys (Stricker, 2000). Bortfall måste ställas i relation till 

storleken (och skillnaden) i utfallet. Ju lägre utfall desto större problem även med små 

bortfall. Bortfall kan variera mellan olika tidpunkter i en studie och mellan olika utfallsmått. 

Bortfallet blir ofta större ju längre tid som har gått. Därmed kan behandlingsresultaten från de 

sista undersökningarna vara av tveksam validitet, medan resultaten från de första kan vara 

giltiga (Clark-Carter, 2010). 

 

Etiska överväganden och frågeställningar. Den här studien har, som en del i ett 

större forskningsprojekt, blivit godkänd av etikprövningsnämnden. Deltagarna informerades 

om att deltagandet i studien var frivilligt samt att de när som helst hade möjlighet att avbryta 

sin medverkan. Deltagarna blev även informerade om att deras uppgifter skulle komma att 

behandlas konfidentiellt samt att all data skulle komma att redovisas på gruppnivå. 

Vid deltagande i en sådan här studie kan det inte frångås att deltagarna kan ha tyckt att 

frågeformulären varit jobbiga att fylla i av olika orsaker. Vissa frågor eller påståenden kan ha 

väckt starka känslor och en motvilja till att delta i behandlingen kan lätt väckas. Många av 

deltagarna kan ha haft ömma punkter och när dessa berörs i behandlingen eller tas upp i 

frågeformulären så uppstår kanske ett undvikandebeteende. Trots att det vid den här 

uppföljningsstudien gått två år sedan behandlingens start kan många fortfarande ha tyckt att 

det har varit jobbigt att svara på frågor och påståenden då de blivit påminda om mycket som 

är eller har varit jobbigt i livet. 

 

Resultat 

Levene’s test visade att homogen varians förelåg mellan de olika grupperna på de alla 

beroendemåtten. Samtliga värden är över .050 (range .074 - .79) vilket innebär att spridningen 

är densamma. 

I Tabell 2 jämförs beroendemåtten vid förmätningen (eller post-mätningen i de fall 

värden fanns där), enligt LOCF med eftermätningen två år efter behandlingens slut av hos alla 

studiens deltagare. I analysen används den senaste mätningen (antingen mätningen vid 

behandlingens start eller vid mätningen vid behandlingens slut) som eftermätning hos de 

deltagare som två år efter behandlingens slut inte redovisat några svar (se Tabell 2).
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Tabell 2  

Medelvärden, standardavvikelser och Mixed 2x2 ANOVA för de olika grupperna vid förmätning samt mätning två år efter behandlingens slut. 

 

 

                 Förmätning                           Mätning två år efter behandlingen                                  Mixed 2x2 ANOVA               
                                                                                                                                              Interaktionseffekt              Huvudeffekt             Huvudeffekt  

                                  Tid                             Grupp 
                      Terapeutgrupp       Internetgrupp             Terapeutgrupp       Internetgrupp       

 

       n=16                        n=15                              n=16                         n=15         

EDE-Q    M        SD                 M        SD                      M        SD                 M         SD             Df        F        p        ηp²             F         p        ηp²           F         p        ηp²      

Restraint  0.95      1.04               1.25      1.29                     0.83      0.91                0.77      0.98               1       1.81     .20      .26           5.25     .03*    .60            0.12      .73      .06 

Eating  1.13      0.84               1.53      1.22                     1.16      0.98                1.11      1.45               1       3.60     .23      .22           1.04     .32      .17            0.24      .63      .08 

Shape  2.51      1.37               2.82      1.56                     2.55      1.31                2.26      1.51               1       1.52     .23      .06           1.38     .25      .21            0.00      .98      .05 

Weight  2.11      1.22               2.72      1.36                     1.93      1.12                2.15      1.43               1       0.67     .42      .12           2.59     .12      .34            1.09      .30      .17 

Total  1.67      0.94               2.08      1.25                     1.70      1.04                1.57      1.22               1       2.99     .10      .34           2.03     .16      .28            0.14      .71      .07 

AAQ-W 
 

                            

Summa          75.31    20.85             82.87    18.58                  76.81    15.01              74.47    16.61              1       2.08     .16      .29           1.03     .32      .17            0.22      .64      .07 

BSQ                               

Summa          44.38    16.96              46.73    17.31                  38.75    12.46             45.33    22.82              1       0.60     .44      .12           1.67     .21      .24            0.60      .44      .12 

WHOQOL                               

Summa          88.44    11.96              89.62    10.09                  87.31    15.39             91.07     9.87               1       0.35     .56      .09           0.00     .96      .05            0.35      .56      .10 

(*=signifikant huvudeffekt) 
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Inga signifikanta interaktionseffekter uppmättes på något av beroendemåtten. Signifikanta 

huvudeffekter av tid uppmättes enbart på delskalan Restraint på EDE-Q ((F 1, 29)=5.25; 

p=.03; ηp²=.40). Inga signifikanta huvudeffekter av grupp uppmättes på något beroendemått. 

Om man tittar på BSQ i tabellen ser man emellertid att medelvärdet då det gäller förmätning 

och eftermätning visar på en större skillnad för terapeutgrupp än för internetgrupp. Enligt 

Clark-Carter (2010) är rekommenderad powernivå > .80 (Clark-Carter, 2010). Analyser av 

interaktionseffekter (tid x grupp) visade att powernivåerna är inadekvata vid samtliga analyser 

(.01 - .40). Även vid analyser av huvudeffekter av grupp samt huvudeffekter av tid var 

powenivåerna inadekvata (.05 - .60). De låga powernivåerna innebär att eventuella faktiska 

skillnader mellan terapeutgrupp och internetgrupp riskerar att inte upptäckas.  

Då detta är en uppföljningsstudie två år efter behandlingens slut är naturligtvis risken 

för bortfall stor. För gruppen som fick terapeutgruppen (grupp 1) var bortfallet efter två år 

50% och för internetgruppen (grupp2) var bortfallet 27%. Totalt var bortfallet 39%. Det är 

alltså ett mycket stort bortfall i den  här uppföljande studien. Bortfallsanalys gjordes med ett t-

test som visade att deltagare som inte deltagit i uppföljningen (n=12) inte skiljer sig åt 

signifikant från dem som fullföljde studien enligt LOCF (n=31) på de olika beroendemåtten.  

Bull´s Eye-piltavlan är indelad i fyra områden som ofta är viktiga i människors liv: 

arbete/utbildning, fritid, relationer och egenvård/hälsa. Bull’s Eye mäter upplevelsen av att 

leva i värderad riktning Deltagarna i studien fick markera i själva piltavlan hur nöjda de var 

med de olika områdena mätinstrumentet tar upp. Skalan i piltavlan går från 1-7 där 1 är dåligt 

och 7 är utmärkt. Många lade sig i ungefär i mitten av piltavlan med några spridda variationer. 

Ingen tydlig tendens gällande gruppen som helhet gick att se. Återkommande kommentarer 

som deltagare lämnat gällande vilka faktorer som hindrar dem från att leva som de vill var 

stress, krav från andra, tidsbrist, trötthet, ensamhet samt missnöje med sin kropp. 

 

Deltagarna fick slutligen fylla i ett formulär om vad de tyckte om Behandlingen som 

helhet. Detta åskådligörs i tabell 3 genom att för varje påstående som ställts redovisa 

medelvärden av de påståenden som var av numerisk karaktär (mätt i intervallskala) samt 

frekvens av svar vid de som var icke-numeriska (mätt i ordinalskala). Se Tabell 3 för 

medelvärden och svar gällande deltagarnas skattning av Behandlingen som helhet. Fråga 1-5 

besvaras med medelvärden av deltagarnas självskattning. Fråga 6-10 besvaras i frekvens.  
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Tabell 3 

Medelvärden och svar i frekvens på deltagarnas skattning av Behandlingen som helhet. 

Behandlingen som helhet 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   Terapeut-   Internet- 
                                                                                                                                                                      grupp         grupp                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                         M               M 
                                                                                                                                                                       n=8            n=11 

1. Den psykologiska behandlingen efter operationen har hjälpt mig i anpassningen  

     efter operationen.b               4.1              3.5 

2. Den psykologiska behandlingen ökade acceptansen för min kropp. 4.0              3.0 

3. Den psykologiska behandlingen hjälpte mig att äta mer hälsosamt. 2.0              2.6 
4. Den psykologiska behandlingen gav mig mer självförtroende att utföra fysisk aktivitet 4.0              2.6   
5. Den psykologiska behandlingen gav hjälpte mig att få bättre livskvalitet som helhet. 4.4              3.4 
                                                                                  Svar i frekvens 

                                                                      n=8             n=11 

6. Jag använder strategier som jag lärde mig under mitt deltagande i psykologisk  
    behandling. 

Dagligen               0                  1 

Någon gång i veckan               1                  1 

Någon gång i månaden 
 

        2                  1 

Någon gång om halvåret           1                  2 

Någon gång per år             1                  2 

Aldrig               3                  4 
7. Jag använder förhållningssätt av acceptans till tankar och känslor som jag lärde  

    mig under den psykologiska behandlingen.c     

  Dagligen         0                  1 

  Någon gång i veckan               1                  2 

Någon gång i månaden           2                  0 

Någon gång om halvåret           2                  1 

Någon gång per år               0                  2 

Aldrig               3                  4 

8. Jag hade önskat mer av detta i den psykologiska behandlingen:d       

Längre behandling             2                  4 

Mer samtal på mottagningen           2                  5 

Fler uppföljningar             1                  3 

Gruppträffar             2                  3 

Inget det var tillräckligt för mig           3                  1 
9. Jag har fått en annan behandling för psykologisk problematik efter mitt  
    deltagande i projekt via viktpsykologen.     

Ja                1                  0 

Nej               7                11 

10. Jag anser att psykologisk behandling bör finnas i kombination med kirurgi.     

Instämmer               6                11 

Instämmer inte             0                  0 
b 7= instämmer fullständigt, 4 =neutral, 1= instämmer inte alls 

        c Ett bortfall i terapeutgruppen där individen svarade ”seriositet” istället  
          d Flera svarsalternativ fick fyllas i. Ett svarsbortfall i terapeutgruppen och ett i internetgruppen 
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Diskussion 

Diskussionen kommer först att ta upp resultat baserat på de analyser som gjorts och 

vad reultaten kan bero på. En metoddiskussion om intern, extern och ekologisk validitet följer 

därpå. Därefter diskuteras vilka slutsatser som möjligen kan dras och vidare förslag på 

framtida forskning. 

 

Resultatdiskussion 

När det gäller EDE-Q:s totala del kan man se att terapeutgrupp och internetgrupp inte 

har förändrats i någon större riktning. Internetgruppen har under de två år som gått sedan 

behandlingen avslutades förbättras i lite större utsträckning än terapeutgruppen. Detta gäller 

även på alla delskalor förutom Restraint och Weight. Förändringarna i det stora hela är dock 

små och kan räknas som obetydliga i ett större sammanhang. När det gäller BSQ-skalan så har 

terapeutgruppen ett bättre resultat än internetgruppen under uppföljningsperioden. 

Skillnaderna där är emellertid små. WHOQOL har inga nämnvärt förändrade resultat. Vad 

gäller effektstorlek så var den liten på samtliga beroendemåtten.  

Bull´s Eye visade på en del variationer vilket var väntat då alla har olika 

förutsättningar för arbete, relation till vänner/familj, fritid och att ta hand om sin hälsa. Bull’s 

Eye-skalan säger egentligen ingenting om gruppen som helhet. De flesta ligger runt samma 

skattning av de olika områdena även om variationer förekommer. Få har valt att lägga sig på 7 

som är den högsta skattningen utan har markerat någonstans i mitten. Det är möjligen så att 

många har svårt att skatta något område som helt perfekt. Det är helt förståeligt då det för 

många är svårt att vara helt och hållet nöjd och inte se några fel. Att skatta relationer som 

utmärkta kan till exempel vara svårt om man inte har både en perfekt partnerrelation, utmärkta 

vänskapsband och en mycket bra relation till sin ursprungsfamilj. Relationer kan vara det 

svåraste att markera som utmärkta på det viset. Ändå har två stycken valt att skatta sina 

relationer som utmärkta. Vid de öppna kommentarerna uppgav många en del faktorer i sina 

liv som hindrar dem från att leva som de egentligen vill. Detta gällde främst vara ensamhet, 

krav från andra, trötthet, tidsbrist, stress samt ett upplevt missnöje med sin kropp och skam 

över den. Det är förmodligen vanliga upplevelser bland många individer i dagens samhälle i 

övrigt. Dessa synpunkter kan emellertid vara viktiga att ta till sig vid en eventuell liknande 

studie. Det pekar på vad deltagarna upplever som sina största problem efter fetmaoperationen. 

Möjligen fanns dessa känslor och upplevelser även innan kirurgin men det visar på vad en 

efterbehandling kan vara viktig att fokusera på för att etablera och vidmakthålla ett välmående 
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i livet och som även underlättar att hålla vikten stabil. Nu ska det tas i åtanke att dessa 

kommentarer enbart kommer från en del av de 19 deltagarna i den här studien.  

Gällande ”Behandlingen som helhet” där enbart de som fullföljt studien ingick (n=19) 

så hade terapeutgruppen högre medelvärden förutom när det gällde påståendet ”Den 

psykologiska behandlingen hjälpte mig att äta mer hälsosamt”. Skillnaden i just det påståendet 

var emellertid litet. I övrigt så var det ganska samstämmiga svarsresultat i frekvens för 

terapeutgrupp och internetgrupp med hänsyn tagen till antal deltagare.  

 

Metoddiskussion 

Extern validitet anger i hur hög grad man kan generalisera de resultat man fått i den 

egna studien till andra grupper eller situationer. Ett hot mot extern validitet är 

deltagaraspekter. Urvalet till en studie skall dras slumpmässigt ur den population som man 

vill kunna generalisera resultaten till (Clark-Carter, 2010). Nu var det inte möjligt i den här 

studien utan alla som matchade inklusionskriterier och undgick exklusionskriterier erbjöds att 

delta i studien. Urvalet utifrån vissa kriterier kan begränsa den externa validiteten. För att 

minska detta tillämpades relativt få exklusionskriterier vilket således stärker studiens 

generaliserbarhet. Då svarsfrekvensen är så låg kan frågan ställas om det är rimligt att  urvalet 

kan betraktas som representativt. Studiens deltagare opererades på en privat klinik och det kan 

inte uteslutas att det finnas skillnader mellan dem och de som opereras i offentlig vård. De 

allra flesta som opereras för fetma i Sverige gör det i offentlig regi (Svenska Läkarsällskapet, 

2009). Detta kan begränsa generaliserbarheten av olika orsaker. Patienterna vid den privata 

kliniken bekostar själva den egna operationen vilket kan utgöra en skillnad i socioekonomisk 

status hos de olika grupperna då fetmaoperation i offentlig regi bekostas av Landstinget. 

Vidare är den vanligaste operationsmetoden vid fetma i Sverige Gastric Bypass (Lestner, 

Stalberg, Sundberg, Håkansson & Sjöman, 2010). Deltagarna i denna studie har emellertid till 

största del opererats genom Sleeve Gastrectomy. De båda metoderna skiljer sig åt i utförande 

och det kan medföra  konsekvenser som gör att det kan finnas skillnader mellan deltagarna i 

denna studie jämfört med de personer som opereras i offentlig regi. Det kan det tänkas att den 

externa validiteten påverkas negativt om skillnader i konsekvenser av de olika metoderna 

finns.  

Den interna validiteten handlar om hur väl effekten på studiens beroendevariabler 

beror på manipulationen av studiens oberoendevariabler eller huruvida utkomsten av 

resultatet kan bero på till exempel en tredje ovidkommande variabel (Clark-Carter, 2010). I 

förhållande till studiens ringa storlek är bortfallet ganska stort, något som medför att  den inre 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=generalisera
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validiteten blir låg. En enstaka liten randomiserad kontrollerad studie (RCT)6 med stort 

bortfall kan aldrig bevisa en effekt, när den betraktas isolerat. Det finns alltid en risk för att 

resultatet kan vara falskt positivt. Då bortfall kan utgöra ett hot mot den interna validiteten har 

bortfallsanalyser genomförts. Analyserna visade att det inte finns några skillnader mellan 

deltagarna som fullföljde respektive de som föll bort. Dessutom är antalet personer som fallit 

bort ungefär lika många i de båda grupperna (även om man måste ta hänsyn till det 

ursprungliga låga deltagarantalet). Antagligen så försämrar inte bortfallet i studien troligtvis 

den interna validiteten på något betydande sätt. 

Ekologisk validitet innebär i vilken utsträckning en studies material, metoder och 

omständigheter liknar hur det ser ut och fungerar i ordinarie klinisk verksamhet (Clark-Carter, 

2010). Till stor del kan studiens upplägg sägas likna den ordinarie kliniska verksamheten. De 

telefonsamtal och internetmoduler som ingick i behandlingen utfördes i deltagarnas hemmiljö 

under naturliga och normala livsomständigheter vilket stärker studiens ekologiska validitet. 

Tilläggas kan att liksom i ordinarie klinisk verksamhet så utvärderades deltagarna av olika 

behandlare. Det innebär en viss variation vilket också stärker den ekologiska validiteten då 

det fungerar så även i ordinarie klinisk verksamhet.   

 

Möjliga förklaringar och slutsatser. En möjlig förklaring till varför grupperna inte skiljer 

sig åt i någon större utsträckning kan vara att båda grupperna känt att behandligen gett det 

resultat som förväntats i enlighet med ACT-modellen. Antagandet kan kopplas till studien 

som Lillis, et al. (2009) utförde där deltagarna som fått ACT-behandling visade större 

psykologisk flexibilitet än kontrollgruppen. Ett problem med den här studien är att det inte 

finns någon egentlig kontrollgrupp. Det hade varit lättare att dra slutsatser om det funnits en 

kontrollgrupp som stod på väntelista till exempel. Nu blir det svårt att veta om 

internetbehandling med terapeutstöd är bättre än bara internetbehandling. Det går inte att 

kontrollera hur väl terapeutgruppen följt internetbehandlingen jämfört med internetgruppen. 

Internetgruppen kanske följt internetbehandlingen i allt högre grad än terapeutgruppen och 

tvärtom.  

Att inga nämnvärda förändringar skett kan möjligen förklaras av det stora bortfall som 

förekommer. Då LOCF använts i analysen och det är ett stort bortfall kan studiens 

uppföljningsresultat inte sägas vara tillförlitligt. Deltagarna som fallit bort står kvar på samma 

värden som tidigare och då sker ingen förändring. LOCF gjordes genom att ta värden som 

                                                           
6 Randomized Controlled trial 
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saknades för uppföljningen från eftermätningen (vid behandlingens slut) och i de fall de 

saknades från förmätningen. Då det gäller en studie där stora förändringar sker i deltagarnas 

liv från förmätning till de andra mätningarna kan det bli skevt i resultatet vid bortfall från 

uppföljning och eftermätning. Resultatet kunde ha blivit ett helt annat i vilken riktning som 

helst beroende på vilka avhopparna till uppföljningsstudien är. Tyvärr kan vi inte veta alls hur 

de skulle ha svarat över två år efter förmätningen.  

Att studiens deltagarantal från början var så litet (n=31) och vid uppföljningen enbart 

uppgick till 19 individer gör att resultatet ska ses med försiktighet och informationsvärdet kan 

beräknas som lågt då deltagarbortfallet uppgår till 12 stycken. Att bortfallet är så stort i 

studien kan bero på flera olika saker. Många deltagare har möjligen ett inlärt 

undvikandebeteende som kvarstått genom behandlingen. De har genomgått en stor kirurgisk 

operation vilket kan tänkas ta mycket kraft psykiskt och fysiskt och därför har de inte orkat 

med att genomföra behandlingen helt och hållet. Många frågor kan tänkas väcka obehagliga 

känslor till liv som man inte vill kännas vid. Därtill kanske många lagt behandlingen till 

bakom sig och därför avstått från att delta i uppföljningsmätningarna.  

Den slutsats som emellertid kan dras av denna studies resultat, med hänsyn till dess 

från början ringa storlek samt stora bortfall vid uppföljningen, är att utökat stöd inte verkar 

tillföra något till behandlingseffekterna i en jämförelse med de effekter som uppnås med 

begränsat stöd. Dessutom bör det tilläggas att studien i princip saknar informationsvärde i ett 

större sammanhang, inga slutsatser kan dras och generaliseras där. Det ska verkligen 

poängteras att det inte är onödigt att genomföra studier med stora bortfall. Ny kunskap nås 

genom att observera verklighetenoch dra slutsatser från dessa observationer. Det är viktigt att 

man uppmärksammar bortfallet i en studie och inte på given hand antar att det inte påverkat 

resultatet för det är just vad bortfall tenderar att göra.  

 

Förslag till framtida forskning 

Det vore naturligtvis intressant med en liknande studie med fler deltagare. Att 

deltagarantalet i en sådan här studie inte blir så stort är förståeligt av många orsaker. Fler 

deltagare skulle ge ett informationsvärde om studiens tillförlitlighet. Att ha genomgått 

bariatrisk kirurgi är för många tufft och att sedan ha ork och kraft att vara med  i en 

behandling som ställer för stora krav kan göra att många hoppar av. Därför skulle det vara 

intressant att möjligen låta det gå en längre tid mellan den bariatriska kirurgin och ACT-

behandlingen för deltagarna ska ha större möjlighet att fokusera på ACT-behandlingen.  
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Möjligen skulle man kunna lägga upp ACT-behandlingen på ett annat sätt för att 

underlätta för deltagarna. En experimentell studie med kontrollgrupp där enbart 

internetbehandling ges skulle vara ett alternativ. Många som deltog i den här studiens 

betingelse med terapeutstöd kanske upplevde det som krävande med resor och liknande. 

Eftersom internetbehandling är så effektiv vid många sjukdomar och tillstånd skulle det 

mycket väl kunna utgöra en ensam grund för en studie då det gäller efterbehandling vid 

bariatrisk kirurgi.  

Efter att ha granskat frågeformulären som deltagarna i uppföljningsstudien fyllt i ser 

jag att några funderar över sitt alkoholintag. En person skriver att det borde ingått frågor om 

drickande. Det är en klok insikt. Kanske borde AUDIT7 som screenar alkoholvanor och risk 

för alkoholmissbruk funnits med som frågeformulär. En stor livsförändring kan givetvis leda 

till att man hanterar den (vare sig den är i en positiv eller negativ riktning) på ett destruktivt 

sätt, till exempel med stora mängder alkohol. Kan det vara så att bariatrisk kirurgi i 

kombination med livsstilsförändringar blir för påtagligt för många ur den patientkategorin att 

de är överrepresenterade när det gäller att dricka för stora mängder alkohol, alkoholmissbruk 

eller andra destruktiva sätt att leva? Glöms copingstrategierna lätt bort efter hand för en del 

och de famlar efter något annat? Går det att hitta bakomliggande faktorer hos dem som inte 

kan tillgodogöra sig ACT-behandlingen som följer på den bariatriska kirurgin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 The Alcohol Use Disorders Identification Test 
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