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Sammanfattning
Syftet var att utvärdera en ny intervju, SRF-ED, Symptomspecific Reflective Functioning - Eating Disorders. 
Intervjun  blev  validerad  i  förhållande  till  ätstörningssymtom,  anknytningsstil  och  affektmedvetenhet. 
Sammanlagt  deltog 22 personer, 21 kvinnor och en man. De intervjuades med SRF-ED samt ACI-S/O 
(Affect  Consciousness  Interview  –  Self/Others)  och  fyllde  i  självskattningsformulären  ENR  kortform 
(Erfarenheter  i  Nära  Relationer)  och  EDE-Q  version  6,0  (Eating  Disorder  Examination  Questionnaire). 
Resultaten visade att det fanns ett signifikant samband mellan SRF-ED och medvetenhet om äckel, skattat 
på ACI-S/O. Ju högre medvetenhet om äckel desto högre reflektiv förmåga. Studien fann inga samband 
mellan SRF-ED och övriga affekter, ENR eller EDE-Q. Den ätstörningsspecifika reflekterande förmågan 
förefaller  inte  generellt  ha  samband  med  affektmedvetenhet,  anknytning  och  graden  av 
ätstörningssymtom.  Signifikanta  korrelationer  fanns  mellan  affektmedvetenhet,  anknytningsstil  och 
ätstörningssymtom.
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Sammanfattning
Syftet  var  att  utvärdera  en  ny  intervju,  SRF-ED, Symptomspecific  Reflective  
Functioning  -  Eating  Disorders. Intervjun  blev  validerad  i  förhållande  till 
ätstörningssymtom,  anknytningsstil  och affektmedvetenhet.  Sammanlagt  deltog  22 
personer,  21  kvinnor  och  en  man.  De  intervjuades  med  SRF-ED  samt  ACI-S/O 
(Affect Consciousness Interview – Self/Others) och fyllde i självskattningsformulären 
ENR kortform (Erfarenheter  i  Nära  Relationer)  och  EDE-Q version  6,0  (Eating 
Disorder Examination Questionnaire). Resultaten visade att det fanns ett signifikant 
samband mellan SRF-ED och medvetenhet om äckel, skattat på ACI-S/O. Ju högre 
medvetenhet  om äckel  desto högre reflektiv  förmåga.  Studien fann inga samband 
mellan  SRF-ED och övriga  affekter,  ENR eller  EDE-Q.  Den  ätstörningsspecifika 
reflekterande förmågan förefaller inte generellt ha samband med affektmedvetenhet, 
anknytning och graden av ätstörningssymtom. Signifikanta korrelationer fanns mellan 
affektmedvetenhet, anknytningsstil och ätstörningssymtom.



Förord
Det här arbetet har varit genomförbart tack vare ett engagemang från flera håll. Vi vill 
börja med att tacka våra närstående, som följt vår väg genom hela utbildningen och 
stöttat oss även under slutspurten, men också  varandra för den uthållighet och det 
lugn vi  fått  turas om att  axla.  Vi vill  rikta ett  stort  tack till  vår  handledare,  Rolf  
Holmqvist, för hans vägledning, engagemang och reflektioner under hela processen. 
Ett särskilt tack även till  Börje Lech som bidragit med synpunkter och handledning 
för affektmedvetenhetsintervjun och till  Clara Möller och  Fredrik Falkenström för 
deras  ovärderliga  reflektioner  kring  och  vägledning  i  arbetet  med  skattningen  av 
reflektiv funktion. De har fått arbetet med denna nya intervju att bli entusiasmerande. 
Utan dessa personer skulle studien inte kunnat bli vad den är idag. Vi vill också rikta 
ett stort tack till alla de mottagningar och behandlare som tagit av sin tid för att bistå 
oss i  att  finna informanter.  I  synnerhet  vill  vi  slutligen tacka var  och en av våra 
deltagare  vilka valt att dela med sig av sitt innersta och av sin tid. Utan Er skulle 
arbetet inte gått att genomföra.

Tack!
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Ätstörningsspecifik reflektiv funktion - samband med affektmedvetenhet, 
självskattad anknytningsstil och ätstörningssymtom

Ätstörningar som anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) samt ätstörning utan 
närmare  specifikation  (UNS)  orsakar  ett  ofta  långvarigt  och  stort  lidande  både 
psykiskt och fysiskt. Om det går för långt kan AN leda till att personen svälter sig 
själv till döds och kompensatoriska beteenden i samband med BN, som kräkningar 
eller  användning  av  laxerings-  och  vätskedrivande  medel,  kan  orsaka  allvarliga 
hjärtfel (Nolen-Hoeksema, 2008).

Enligt Tomkins (2008) föds vi med nio grundaffekter  som kommit till  genom det 
naturliga  urvalet.  Tomkins  teoretiserade  bland  annat  kring  att  rädsla  kan inhibera 
hunger  i  relation  till  AN.  Ett  flertal  studier  har  visat  att  ätstörningspatienter  har 
svårigheter  med  att  uppmärksamma,  tolerera  samt  uttrycka  affekter,  primärt  de 
negativa  affekterna  (Budlowski  et  al,  2005;  Harrison,  Sullivan,  Tchanturia  & 
Treasure, 2009; Haynos & Fruzzetti, 2011; Ioannou & Fox, 2009; Lech, Holmqvist & 
Andersson, 2012; Sim & Zeman, 2004). Flera studier har även funnit att personer 
med en ätstörning uppvisar en otrygg anknytning (Barone & Guiducci, 2009; Tasca et 
al.,  2006;  Tasca  et  al.,  2009;  Ward et  al.,  2001;  Zachrisson & Skårderud,  2010). 
Affektmedvetenhet och anknytning verkar således vara aspekter som är av relevans 
för ätstörningsproblematik.

Mentalisering är ett annat begrepp som alltmer börjat uppmärksammas i relation till 
ätstörningar. Tanken har framförts att personer med en ätstörning har svårigheter med 
att mentalisera kring sin egen kropp (Skårderud & Fonagy, 2012). Det är dock oklart 
huruvida ätstörningspatienter har en låg generell reflekterande funktion eller en mer 
specifik  svårighet  rörande  mentalisering  kring  ätstörningen. En  ny  intervju  har 
utformats, SRF-ED,  Symptomspecific  Reflective  Functioning  -  Eating  Disorders  
(Skårderud,  Sommerfeldt  &  Lech,  2012),  vilken  avser  att  operationalisera 
ätstörningspatienters förmåga att mentalisera kring sina ätstörningssymtom. SRF-ED 
har inte tidigare utprövats och studiens huvudsakliga syfte är att undersöka om det 
går att skatta ätstörningspatienters mentaliseringsförmåga utifrån den nya intervjun.

Forskning talar för att anknytning, affekter och mentalisering är intimt förknippade 
med varandra på så vis att en trygg anknytning är en förutsättning för att affekter kan 
identifieras och regleras inom det lilla barnet och mentaliseringsförmågans utveckling 
är  dessutom  beroende  av  anknytningsinteraktionen  mellan  vårdnadshavaren  och 
barnet (Mohaupt, Holgersen, Binder & Nielsen, 2006). Studien avser därför pröva om 
affekter  och  anknytning  samvarierar  med  den  symtomspecifika  reflekterande 
funktionen hos ätstörningspatienter och SRF-ED blir därmed validerad i jämförelse 
med skattningar på instrument som avser mäta dessa fenomen.
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Tidigare forskning
Ätstörning

Vad innebär en ätstörning
Olika former  av ätstörningar  finns idag specificerade  i  Diagnostic  and Statistical  
Manual of Mental Disorders,  fourth version, som förkortas DSM-IV (Herlofson & 
Landqvist, 2002). Det rör sig dels om uppfödningssvårigheter och ätstörningar hos 
spädbarn eller  småbarn och dels  om de  ätstörningar  som avses  i  mer  traditionell 
mening.  Till  de  förstnämnda  räknas  diagnoser  som  idisslande,  pica  samt 
uppfödningssvårigheter hos späd- eller småbarn. För diagnostiseringen av unga och 
vuxna finns ätstörningdiagnoserna anorexia nervosa, bulimia nervosa och ätstörning 
UNS, alltså utan närmare specifikation (Herlofson & Landqvist, 2002).

Anorexia nervosa
Anorexia nervosa (AN) är förknippat med en kroppsvikt som ligger 15 % under den 
förväntade  normalvikten,  sett  till  ålder  och längd.  Trots  denna underviktighet  har 
personen i fråga en påtaglig rädsla för att gå upp i vikt och en störd kroppsupplevelse 
kring den egna kroppens vikt eller utseende. Självkänslan påverkas oerhört mycket av 
vikten  och  kroppsuppfattningen  och  personen  kan  även  neka  till  allvaret  i  sin 
undervikt. För kvinnor inträffar amenorré, att menstruationen uteblir minst tre gånger 
i rad. Vidare kan AN specificeras utifrån om det i huvudsak rör sig om självsvält eller 
om  det  handlar  om  hetsätning  och/eller  självrensning  där  personen  regelbundet 
hetsätit och/eller ägnat sig åt självrensning via egenframkallade kräkningar, missbruk 
av laxermedel och så vidare (Herlofson & Landqvist, 2002).

Bulimia nervosa
Bulimia nervosa (BN) karaktäriseras istället av en periodisk hetsätning då personen 
äter mycket mer mat än gemene man skulle äta under loppet av en avgränsad tid. 
Individen  känner  att  denne  inte  kan  kontrollera  eller  avbryta  sitt  ätande  under 
episoden  i  fråga.  Härtill  tillkommer  ett  kompensatoriskt  beteende  som  avser  att 
förhindra  viktuppgång,  i  form  av  fasta,  överdriven  motion,  egenframkallade 
kräkningar med mer. Liksom vid AN påverkas självkänslan på ett överdrivet sätt av 
kroppsuppfattningen men för att diagnostiseras med BN ska symtomen inte enbart 
förekomma i samband med AN. BN kan specificeras utifrån om det i huvudsak rör 
sig  om en  typ  med  självrensning,  till  exempel  via  kräkningar  eller  missbruk  av 
laxermedel,  eller  utan  självrensning  där  bara  det  kompensatoriska  beteendet 
framträder, exempelvis i form av överdriven motion (Herlofson & Landqvist, 2002).

Ätstörning utan närmare specifikation (UNS)
Ätstörning  UNS  är  den  diagnos  som  används  då  kriterierna  för  de  specifika 
ätstörningarna AN eller BN inte uppfylls till fullo. Det kan till exempel vara frågan 
om ett anorexiliknande tillstånd men där viktminskningen inte motsvarar 15 % under 
normal kroppsvikt, eller där menstruationen inte uteblivit för kvinnor.  Det kan även 
röra sig om att vid upprepade tillfällen tugga och spotta ut en stor mängd mat istället  
för att svälja den, för att nämna några exempel (Herlofson & Landqvist, 2002).

Hetsätning
Hetsätning eller Binge eating disorder (BED) är en preliminär diagnos i DSM-IV-TR. 
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Hetsätning  är  alltså  både  en  egen  diagnos  men  också  ett  symtom  för  andra 
ätstörningar, förutsatt att det då inte rör sig om kompensatoriska beteenden. För BED 
gäller att ätandet sker mycket snabbare än normalt och utan hungerskänslor samt att 
individen äter tills denne känner sig såpass mätt att det orsakar obehag. Vidare kan 
personen i  fråga äta  ensam på grund av den genans som kan uppstå  till  följd  av 
mängden mat som blir förtärd. Även känslor av depressivitet, äckel eller skuld kan 
uppstå efter att  ha överätit  och situationen är förknippad med ett psykiskt lidande 
(Wolfe, Wood Baker, Smith & Kelly-Weeder, 2009).

Ätstörningar i DSM-V
Ovan nämnda diagnoser är de som finns idag, men samtidigt med detta arbete läggs 
den sista  handen vid  DSM-V som beräknas  publiceras  under  maj  år  2013.  Vilka 
ätstörningsdiagnoser som kommer att specificeras där eller hur kommer författarna 
till detta arbete inte hinna ta del av, vilket gör att arbetet utgår ifrån de befintliga 
diagnoserna till dags dato.

Fairburn  och  Cooper  (2011)  framförde  kritik  mot  att  de  tre  befintliga 
ätstörningsdiagnoserna för vuxna, såsom de återfinns i DSM-IV, inte motsvarar den 
kliniska  verkligheten  på  ett  tillräckligt  nyanserat  sätt.  Författarna  framhåller  att 
omkring hälften av ätstörningsdiagnoserna tycks vara i formatet UNS vilket de menar 
talar  för  behovet av en mer nyanserad men också differentierad kategorisering av 
ätstörningsdiagnoserna.  Förberedelsegrupperna  som  arbetar  fram  den  kommande 
diagnosmanualen  för  liknande  resonemang  kring  formuleringen  av 
ätstörningsdiagnoserna. I denna förberedelse diskuteras exempelvis huruvida AN bör 
delas in i subtyper, vilka dock inte tycks ha prediktiv validitet. Sammanställningen av 
studier visar nämligen att det finns en  crossover, en ätstörning kan ofta övergå i en 
annan över tid, men det går inte att med säkerhet predicera vilka och på vilket vis 
(Peat, Mitchell, Hoek & Wonderlich, 2009). På samma vis diskuteras giltigheten i de 
subtyper som finns för BN, nämligen den med respektive utan självrensning, och hur 
dessa skiljer sig från hetsätning (van Hoeken, Veling, Sinke, Mitchell & Hoek, 2009). 
Vidare resonerar förberedelsegruppen även kring mer ovanliga eller i vart fall inte 
lika utforskade ätstörningsdiagnoser  som exempelvis  Night  Eating Syndrome eller 
Purging Disorder (Keel & Striegel-Moore, 2009; Striegel-Moore, Franko & Garcia, 
2009).

Affekt
Enligt  ett  uppslagsverk  i  psykologi  är  affekter  den  känslomässiga  reaktionen  på 
något, ställt mot exempelvis en emotion som snarare handlar om vår upplevelse kring 
ett objekt (Egidius, 2008). Termerna används dock olika inom olika teoribildningar 
och av vissa som synonyma, detta arbete utgår från synen på affekter som basala 
känsloreaktioner.

Affektteorin
Silvan Tomkins (2008) är en av förgrundgestalterna till det som kallas  affektteorin. 
Han  började  redan  på  1960-talet  att  formulera  sina  tankar  kring  ämnet.  Enligt 
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Tomkins föds vi med en förmåga att kunna uppleva nio grundaffekter, såväl positiva 
som neutrala och negativa affekter ingår i denna repertoar. Enligt teorin har dessa 
affekter  kommit  till  genom det  naturliga  urvalet  och  de  fyller  alla  en  funktion. 
Affekternas evolutionära arv poängteras således och Tomkins lyfter hur affekterna är 
till för att hålla oss vid liv, få oss att söka oss till varandra och till nya erfarenheter. 
Som exempel menar han att rädslan, som gör att vi känner oss skrämda av något, 
finns till för att vi ska undvika farliga saker medan den neutrala affekten intresse gör 
att vi söker oss till ny information. Glädje gör i sin tur att vi söker oss till varandra.

Spädbarnet  föds  således  med  universella  och  förprogrammerade  känslor.  Dessa 
biologiskt  drivna  affekter  har  spädbarnet  initialt  ingen  kontroll  över, 
affektregleringen sker därför primärt i barnets anknytningsmiljö, där vårdnadshavaren 
läser av barnets känslomässiga uttryck och svarar med en lämplig, markerad spegling. 
Utifrån  denna  interaktion  lär  sig  barnet  sedan  att  själv  särskilja  och  reglera  sina 
affekter (Gergely & Unoka, 2008). Affektteorin förklarar inte hur affektregleringen 
utvecklas,  detta  beskrivs  dock  mer  ingående  av  anknytnings-  och 
mentaliseringsteoretiker (Mohaupt, Holgersen, Binder & Nielsen, 2006).

Affekterna fungerar även motiverande enligt Tomkins (2008). Vi är motiverade att 
söka oss till de positiva affekterna, som exempelvis glädje, och bort från de negativa 
affekterna,  som exempelvis  ilska.  Tomkins nämner  även biologiska drifter,  såsom 
hungerdriften, och deras relation till affekterna. Han menar att drifterna är sekundära 
till affektsystemet och att affekterna kan såväl förstärka som försvaga eller maskera 
drifterna,  det  är  affekterna  som  motiverar  oss  till  att  agera.  Exempelvis  talar 
hungerdriften om för oss att något saknas, i detta fall mat. Driftsignalerna känns av 
innan hungern når kritiska nivåer och då vi ätit oss mätta signaleras istället detta. Men 
är  vi  upptagna med något,  säg att  vi  deltar i  ett  väldigt  intressant  samtal,  då kan 
hungerdriften istället maskeras av affekten intresse eller glädje, eller avta helt. För att 
återkoppla till det evolutionära  arvet beskriver Tomkins även affekten  äckel, vilken 
han menar är ett inbyggt försvar mot att förtära sådan föda eller dryck som skulle 
kunna vara potentiellt livshotande för oss. Råkar vi få i oss något av detta är vårt liv 
beroende av att vi kan kräkas.

I relation till detta nämner Tomkins (2008) även affekter och ätstörningar. Vid AN 
menar  han  att  svält  beror  på  en  rädsla,  sannolikt  inför  vad  ätandet  innebär  för 
personen i fråga. Rädslan för att äta, liksom den rädsla som kan vara orelaterad till 
själva  ätandet,  fyller  samma  funktion  i  att  de  inhiberar  hungerdriften.  Mer  om 
sambandet mellan affekter och ätstörningar följer senare.

Affektmedvetenhet
Monsen, Eilertsen, Melgård och Ödegård (1996) definierar  affektmedvetenhet (AM) 
som  förmågan  till  uppmärksamhet på,  tolerans inför  och  icke-verbalt samt 
verbaliserat uttryck för affekter. Affekter och AM fyller enligt författarna funktionen 
av  att  organisera  vårt  själv.  En låg  AM skulle  exempelvis  innebära  att  individen 
tenderar att bli utagerande istället för tolerant inför sina affekter och denna individ 
kan förlora  sin  känsla  av  ett  själv.  Motsatt  innebär  en högre AM bland annat  en 
förmåga  till  att  knyta  nära  sociala  band  och  en  motivation  till  att  bli 
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självförverkligande.  Monsen  med  fler  (1996)  anser  alltså  att  AM förser  oss  med 
information kring oss själva och även andra.

Differentiated  affect  expression  is  considered  to  be  a  prerequisite  to  
experience  intersubjectivity  or  shared reality.  The  more  differentiated  
and  articulated  the  ways  in  which  individuals  represent  themselves 
interpersonally,  the  more  differentiated  the  responses  that  they  will  
evoke  from  their  surroundings,  and  this  in  turn  facilitates  further  
development. (Monsen et al, 1996, s. 241).

Lech  (2012)  knyter  an  till  detta  i  fyndet  att  en  desorganisering  av  affekt  tycks 
relaterad till  psykopatologi.  Lech fann en signifikant skillnad i  affektmedvetenhet, 
mätt  med ACI-S/O (Affect  consciousness  interview -  Self/Other),  mellan  en  icke-
klinisk och en klinisk grupp, på så vis att den icke-kliniska gruppen uppvisade en 
högre AM för egna och andras affekter, oavsett vilken affekt det rörde sig om. Mer 
om ACI-S/O följer under Instrument.

Affekter och ätstörning
Negativa affekter och ätstörning

Den mesta forskningen och teorigrunden kring detta ämne är baserad på en global 
konceptualisering av känslor och negativa affekter, alltfler forskare har dock börjat 
uppmärksamma enskilda affekters betydelse vid ätstörningssymtom.

Ett flertal studier (Budlowski et al., 2005; Harrison, Sullivan, Tchanturia & Treasure, 
2009; Haynos & Fruzzetti, 2011; Ioannou & Fox, 2009; Sim & Zeman, 2004) visade 
att ätstörningspatienter hade svårt med att uppmärksamma, identifiera, hantera och 
uttrycka  affekter.  Lech  och  kollegor  (2012)  fann  i  linje  med  detta  att 
ätstörningspatienter  uppvisade  en  låg  AM  i  jämförelse  med  en  kontrollgrupp. 
Ätstörningspatienters generella AM låg på 4.35 (SD = 0.57) medan skuld och skam 
låg  på  3.65  (SD  =  0.61).  Forskarna  fann  dock  inget  samband  mellan  AM  och 
självskattade ätstörningssymtom. De fann inte  heller någon skillnad mellan AN och 
BN, men visade att AM tycks vara ett stabilt drag hos patienter med en ätstörning, på 
så vis att AM inte ändrades över tid.  

Andra studier (Deaver, Miltenberger, Smyth, Meidinger & Crosby, 2003; Haedt-Matt 
& Keel 2011;  Tachi, Murakami, Murotsu & Washizuka, 2001;  Wolfe et al.,  2009) 
fann att hetsätning användes för att reglera negativa affekter hos patienter med BN 
och BED, samtidigt som resultat visat att de som hetsåt också upplevde mer negativ 
affekt. I linje med detta tyder en sammanställning av litteraturen på att ensamhet, att 
vara  uttråkad,  känna ilska,  depressivitet  eller  ångestfylldhet,  stress  eller  att  ha  ett 
generellt  negativt  humör med mer kan vara  föregångare till en hetsätningsepisod. 
Under själva  hetsätningen finns  det  fortsatt  negativa  affekter  såsom skam,  skuld, 
äckel  över en själv samt ångestfylldhet eller hjälplöshet.  Det ska i  sammanhanget 
nämnas  att  det  finns  resultat  som  istället  visat  på  att  personer  snarare  upplevt 
välmående under själva hetsätningsepisoden, ytterligare fynd talar för en känsla av 
välbehag  direkt  efter  en  hetsätningsepisod.  Däremot  är  denna  känsla  hastigt 
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övergående  och  ersätts  då  av  mer  negativa  upplevelser  som ilska,  en  tilltagande 
känsla av äckel eller skuld och skam (Wolfe, et al., 2009).

Haynos och Fruzzetti (2011) samt Espeset, Gulliksen, Nordbø, Skårderud och Holte 
(2012) visade i sin tur på att även patienter med AN ägnade sig åt ett inskränkande av 
maten,  kompensationer,  fysiska  aktiviteter  och  en  kontroll  över  kroppen  för  att 
undvika eller reglera olika negativa affekter. Dessa beteenden var kopplade till olika 
affektiva tillstånd.  Ledsamhet  länkades  exempelvis  till  ett  missnöje  med kroppen, 
affekten hanterades genom ett restriktivt ätande och reningsmetoder. Ilska undveks 
genom restriktivt ätande samt reningsmetoder, och reglerades också genom en ökad 
självkontroll, ett självskadande beteende eller via överdriven träning. Rädsla berörde 
rädslan  för  att  bli  tjock,  vilket  också  hanterades  genom  restriktivt  ätande, 
reningsmetoder och en kroppskontroll. Personerna undvek även affekten äckel genom 
att undvika mat och kroppsrelaterade situationer.

Andra  studier  (Espeset  et  al.,  2012;  Fassino,  Abbate  Daga,  Pierò,  Leombruni, 
Giacomo  Rovera,  2001;  Fox,  2009;  Fox  &  Froom,  2009;  Fox  &  Power,  2009; 
Ioannou & Fox, 2009; Waller et al., 2003) har visat att ätstörningspatienter upplevde 
högre nivåer av ilska än kontrollgrupper. Ilska upplevdes som hotande och särskilt 
svår att tolerera, hantera och uttrycka jämfört med andra affekter. Ilskan hanterades 
eller kontrollerades ofta genom olika ätstörningssymtom såsom en ökad kontroll över 
vikt, kropp och mat, eller hetsätning och överdriven fysisk träning.

Forskning  har  även  påvisat  ett  samband  mellan  skam  och  ätstörningssymtom, 
skammen verkade både som en riskfaktor för att utveckla en ätstörning och som en 
vidmakthållande faktor för ätstörningen, affekten ledde till beteenden som ökade på 
skamkänslan. Skammen sammankopplades med mat, kropp och vikt men påverkades 
även  av  tankar  och känslor  relaterade  till  ätstörningen  och en  känsla  av  förlorad 
kontroll. Det var även vanligt med ett undvikande av de situationer och aspekter som 
ledde till skam (Burney & Harvey, 2000; Goss & Allan, 2009; Hayaki, Friedman & 
Brownell, 2002; Keith, Gillanders & Simpson, 2009; Skårderud, 2007; Troop, Allan, 
Serpell & Treasure, 2008).

Det  framstår  således  som  att  personer  med  ätstörning  inte  bara  har  en  generell 
svårighet med att uppmärksamma, tolerera, hantera och uttrycka negativa affekter, 
enskilda affekter tycks även påverka ätstörningssymtomen på olika vis.

Glädje och ätstörning
Fox och Power (2009) sammanfattade att forskning framförallt undersökt negativa 
affekters betydelse för ätstörningar men att få studier undersökt positiva affekter, som 
glädje. Författarna menade att det vore intressant att undersöka hur glädje hanteras av 
ätstörningspatienter  då  affekten  kanske  undviks  eller  undertrycks,  om glädjen  är 
oförenlig med patientens huvudsakliga känslomässiga tillstånd.

Äckel och ätstörning
Ett flertal studier (Aharoni & Hertz, 2012; Espeset et al., 2012; Fox, 2009; Fox & 
Froom,  2009;  Fox  &  Power,  2009;  Troop,  Treasure  &  Serpell,  2002)  fann  ett 
samband mellan äckel  och ätstörningssymtom. Ätstörningspatienter  hade en större 
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känslighet  för  äckel  gentemot  mat  och  kropp  men inte  gentemot  äckel  generellt, 
jämfört med en icke-klinisk grupp. Äckel beskrevs som en stark och intensiv känsla 
som ofta kopplades till ett missnöje med kroppen. Fox och Power (2009) utformade 
en modell och teori för hur ledsnad, rädsla och framförallt ilska ofta byttes ut mot ett 
äckel  gentemot  en  själv  hos  ätstörningspatienter.  Äckelkänslan  ledde  till  fler 
ätstörningsbeteenden som inskränkning av mat, överdriven träning och hetsätnings- 
eller kräkningsepisoder, men även till fler depressiva symtom.

Anknytning
Anknytningsteorin

Anknytningsteorins  förgrundsgestalter  John  Bowlby  (1907-1990)  och  Mary 
Ainsworth (1913-1999) skapade tillsammans den empiriska och teoretiska grunden 
för anknytningsteorin. Begreppet anknytning innebär att ett barn eller en vuxen har en 
inre representation av att dess vårdnadshavare är en trygg person som går att lita på 
och som går att söka tröst och skydd hos vid stress (Broberg, Granqvist, Ivarsson & 
Risholm  Mothander,  2006).  Anknytningen  kan  vara  trygg eller  otrygg,  och  den 
otrygga anknytningsstilen delas i sin tur in i olika kategorier. Mer om detta följer 
nedan.

Bowlby (2010) adderade en evolutionsbiologisk grund till anknytningsteorin. Enligt 
honom hade  anknytningen primärt  en  biologisk  funktion  som syftade  till  att  öka 
chansen  till  det  lilla  barnets  överlevnad.  Anknytningsbeteendet  ansågs  vara  mest 
påtagligt och avgörande i den tidiga barndomen men även viktigt i det vuxna livet. 
Ainsworths  tillägg  till  anknytningsteorin  utgick  ifrån  hennes  observationer  av 
mammor  och  barn  i  Uganda  och  USA,  samt  observationstekniken 
Främmandesituationen, där anknytningen mellan mor och barn undersöktes (Broberg 
et  al.,  2006).  Hon myntade begreppet  en trygg bas,  föräldern är  den person som 
barnet kan vända sig till då det behöver tröst och omsorg. Då barnet känner en tillit 
till  att föräldern finns till hands vid behov vågar det också utforska omgivningen. 
Därefter  uppstår  i  barnet  en  inre  representation,  en  så  kallad  inre  arbetsmodell, 
innefattande  de  förväntningar  barnet  har  på  hur  andra  ska  svara  på  dennes 
trygghetsbehov.  Barnet  har  inte  bara en inre  arbetsmodell  utan  flera  och ju  äldre 
barnet  blir  desto viktigare blir  även andra nära relationer  såsom syskonrelationer, 
vänner  och  i  det  vuxna  livet  även  parrelationer  som alla  påverkar 
anknytningsbeteendet (Broberg et al., 2006).

Sroufe (2005) sammanfattade resultat från den 30 år långa longitudinella Minnesota-
studien,  vilken  replikerat  många  av  Bowlbys  och  Ainsworths  antagande  kring 
anknytning. En  otrygg anknytning sågs som en riskfaktor för senare psykopatologi 
medan  en  trygg  anknytning utgjorde  en  skyddsfaktor  mot  detsamma.  Personens 
kumulativa historia och uppväxt, samt nuvarande svårigheter och det stöd som fanns 
tillgängligt,  påverkade  den  vuxnes  anknytning  tillsammans  med  de  tidiga 
anknytningserfarenheterna. Ju äldre personen blev desto svårare blev det att förändra 
anknytningsmönstret (Sroufe, 2005).
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Mätmetoder för anknytning i vuxen ålder
Ainsworths främmandesituation är en metod som används frekvent i forskning för att 
bedöma  barns  anknytning,  klassifikationen  görs  i  kategorierna  trygg, 
otrygg/ambivalent, otrygg/undvikande samt desorganiserad anknytning. Mätning och 
klassificering  av  den  vuxnes  anknytning  har  två  olika  forskningstraditioner  som 
utgångspunkt.  Den ena har grundats av utvecklingspsykologer medan den andra har 
utvecklats av socialpsykologer som utgått från det anknytningsteoretiska studiet av 
vuxnas kärleksrelationer. Båda traditionerna vilar på anknytningsteorin, den ena mäts 
med  Adult Attachment Interview  (AAI) vilken ska fånga mentala, ofta omedvetna, 
inre representationer av den vuxnes anknytningspersoner från barndomen, den andra 
baseras  på  olika  självrapporteringsformulär  med fokus  på  aktuella  nära  relationer 
(Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008).

Forskning har visat att hur mammor talat om sin anknytning i AAI har samband med 
deras  barns  egen anknytningsstil  i  främmandesituationen.  Klassificeringen  av  den 
vuxnes anknytning i  AAI har utgått  från dessa fynd, kategorierna är  fri/autonom, 
avfärdande,  överdrivet  upptagen samt  olöst  sorg  eller  trauma.  AAI  undersöker 
således  den  vuxnes  inre  representationer  av  dess  tidiga  anknytningserfarenheter 
istället för att observera beteende som i främmandesituationen (Broberg et al., 2008).

Hazan  och  Shaver  (1987)  utformade  ett  självskattningsformulär  utifrån  tre  av 
Ainsworths anknytningsmönster,  trygg, otrygg/ambivalent samt otrygg/undvikande. 
Bartholomew (1990) utformade en modell utifrån detta, för anknytningsmönster med 
två otrygga/undvikande kategorier i tillägg, rädslofylld samt avfärdande anknytning. 
Därmed  framträdde  fyra  kategorier  inom  forskningstraditionen  kring 
självrapporteringsformulär,  trygg (bekväm  med  intimitet  och  självständighet), 
rädslofylld (rädd  för  anknytning,  undviker  social  kontakt),  avfärdande (förnekar 
anknytning,  oberoende)  samt  upptagen (överdrivet  beroende).  Brennan,  Clark och 
Shaver (1998) fann därefter att dimensionerna ångest och undvikande låg till grund 
för  Bartholomews  olika  anknytningskategorier  och  därför  räckte  som 
anknytningsskalor.

Forskningen  kring  relationen  mellan  de  olika  mätinstrumenten  verkar  dock  inte 
samstämmig  då  ett  flertal  studier  (Shaver,  Belsky  &  Brennan,  2000;  Shaver  & 
Mikulincer, 2002; Roisman et al., 2007) enbart hittat ett svagt till måttligt, eller inget 
till ett mycket svagt samband, mellan AAI och självrapporteringsformulär. Det finns 
flertalet  tänkbara  förklaringar  till  varför  de  olika  forskningstraditionerna  inte  är 
överensstämmande  trots  att  de  vilar  på  samma  teoretiska  grund.  Shaver  och 
Mikulincer (2002) menade att de båda förbiser varandras resultat och Roisman med 
fler (2007) instämmer i att det behövs mer forskning för att synliggöra skillnaderna 
mellan AAI och självrapporteringsformulär.  Vidare menade Roisman och kollegor 
(2007) att AAI mäter anknytningen så som den yttrar sig mellan förälder och barn, 
vilken  enligt  anknytningsteorin  är  en  relativt  stabil  relation. 
Självrapporteringsformulär ser istället till den vuxnes nuvarande anknytningsstil, som 
i sig har påverkats av många relationer och upplevelser i livet, vilket kan förklara 
frånvaron  av  korrelation  mellan  instrumenten.  Shaver  och  Mikulincer  (2002) 
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summerade att självrapporteringsmetoder av anknytning, när de kombinerades med 
andra mätningar och experimentella procedurer, gav resultat som stämde väl överens 
med anknytningsteorin.

Anknytning, affekt och ätstörning
Forskning  visar  på  att  en  otrygg  anknytning  är  vanligt  förekommande  vid 
ätstörningar,  det  råder dock fortsatt  viss  oklarhet  kring olika anknytningsmönsters 
betydelse i relation till ätstörning.

Ett flertal studier (Barone & Guiducci, 2009; Tasca et al., 2006; Tasca et al., 2009; 
Ward et al., 2001; Zachrisson & Skårderud, 2010) fann att patienter med en ätstörning 
ofta  uppvisade  en  otrygg  anknytning,  vilken  tycks  utgöra  en  riskfaktor  för 
utvecklandet  av ätstörningssymtom. Zachrisson och Skårderud (2010) lyfte att  det 
fanns  en  koppling  mellan  en  otrygg  anknytning  mätt  med  AAI  och  ätstörningar. 
Otrygg/ambivalent  anknytning var  vanligare  hos  patienter  med  BN  medan 
otrygg/undvikande anknytning var vanligare bland patienter med AN. Tasca med fler 
(2009) fann ett samband mellan ängslig anknytning och ätstörningssymtom mätt med 
självskattningsformuläret  ECR,  Experiences  in  Close  Relationships,  där  också 
svårigheter  med affektregleringen  tycktes  påverka  ätstörningssymtomen  indirekt. 
Författarna  visade  dessutom  att  en  otrygg  anknytning  kunde  leda  till  negativa 
affekter, vilket i sin tur påverkade ätstörningssymtomen. En otrygghet kunde också 
orsaka  ett  missnöje  med  kroppen,  vilket  i  sin  tur  påverkade  inskränkningen  av 
ätandet.

Lech,  Andersson  och Holmqvist  (2012)  fann ett  samband  i  studiens  alla  grupper 
mellan hög AM och en trygg anknytning samt ett samband mellan en låg AM och en 
otrygg anknytning mätt med Attachment Style Questionnaire, ASQ. I studien ingick 
tre kliniska grupper varav en utgjordes av ätstörningspatienter samt en icke-klinisk 
grupp.  I  synnerhet  var  egen  glädje  och  andras  ilska  och  skuld  av  betydelse  för 
anknytningsstilen. En lägre AM kring egen glädje var associerad till otrygg/ängslig 
anknytning  medan  en  högre  AM  kring  andras  skuld  hade  ett  samband  med 
otrygg/undvikande anknytning.

Mentalisering
Mentalisering är ett begrepp som syftar till förmågan att förstå sig på ens egna och 
andras beteenden, handlingar och intentioner utifrån bakomliggande mentala avsikter 
såsom tankar, känslor, önskningar och föreställningar (Rydén & Wallroth, 2008). På 
engelska kan mentalisering kort  och koncist  beskrivas som  holding mind in mind 
(Allen, 2006).

Mentaliseringsteorin
Mentaliseringsteorin är en teori som omfattar utvecklingen av mentala tillstånd och 
känslor men också psykopatologi i allmänhet och borderlineproblematik i synnerhet. 
Teori, forskning och behandling kring andra psykiska störningar har tilltagit (Fonagy, 
Bateman & Luyten, 2012), däribland forskningen kring ätstörningar som berörs mer 
ingående senare i arbetet.
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Allen,  Fonagy  och  Bateman  (2008)  poängterar  att  mentaliseringsbegreppet  är  ett 
omfattande och komplext begrepp då mentala tillstånd bland annat innefattar behov, 
önskningar,  känslor,  tankar,  fantasier  och  drömmar.  Vidare  särskiljs  explicit från 
implicit  mentalisering.  Den  explicita  mentaliseringen  är  oftast  tillgänglig  för 
medvetandet  och  reflekterandet,  medan  den  implicita  mentaliseringen  sker  mer 
automatiskt och på en omedveten nivå. Mentalisering berör även en själv och andra 
samt nutid, dåtid och framtid.

Utvecklingen av mentaliseringsförmågan
Gergely  och  Unoka  (2008)  sammanfattade  hur  anknytningsteoretiker  visat  på  ett 
samband  mellan  en  trygg  anknytning  i  tidig  spädbarnsålder  och  utvecklandet  av 
theory of mind  i förskoleåldern. Theory of mind är ett  närliggande begrepp vilket 
innebär att  barnet förstår sig på att även andra har tankar, känslor och intentioner 
vilka kan skilja sig från barnets egna (Egidius,  2008). Gergely och Unoka (2008) 
kritiserade ovannämnda samband då det  inte  fanns någon direkt  kausalitet  mellan 
anknytning och mentalisering, det kan ha funnits andra bakomliggande faktorer som 
påverkat  sambandet.  Anknytningsinteraktionen  mellan  barnet  och  föräldern  har 
ändock visat sig spela en stor roll i barnets utveckling och är nödvändig för att en 
mentaliserande förmåga ska kunna utvecklas.

Barnets  mentaliseringsförmåga  utvecklas  genom  att  det  använder  sig  av  olika 
förhållningssätt  eller  så  kallade  förmentaliserande  tillstånd.  Dessa  är  teleologisk  
hållning,  psykisk ekvivalens och  låtsasläge.  Teleologisk hållning innebär att barnet 
ser på omgivningen och världen precis som den är just nu. Barnet förstår sig inte på 
mentala tillstånd och bakomliggande orsaker då det har en inbyggd benägenhet till att 
uppmärksamma den yttre världen. Ser barnet exempelvis inte en leksak så existerar 
inte leksaken. Vid psykisk ekvivalens uppfattas känslor,  tankar och föreställningar 
men som om de vore en absolut sanning, den yttre och inre verkligheten skiljs inte åt. 
Drömmer  barnet  till  exempel  en  mardröm så  kan  det  kännas  som om drömmen 
verkligen var sann. Låtsasläge innebär istället att barnet kan särskilja den yttre från 
den inre världen helt, det kan nu laborera med olika tankar och känslor. Barnet kan 
till exempel leka utan att leken blir för verklig eller svår att hantera. Mellan fyra och 
fem års ålder integreras sedan dessa förhållningssätt till en mentaliserande hållning 
(Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002).

Fonagy  och  kollegor  (2002)  beskrev  hur  vuxna  kan  falla  tillbaka  i  ett  så  kallat 
förmentaliserat  tillstånd  då  ett  sammanbrott  uppstår  i  mentaliseringsförmågan  av 
olika anledningar. De förmentaliserande förhållningssätten kan även låsa sig under 
barnets utveckling, förmodligen riskerar detta att uppstå om speglingen från föräldern 
varit  felkategoriserad eller för verklig, som då föräldern exempelvis visar sin egen 
ilska  istället  för  att  markera  barnets  upplevelse  av  ilska. En  trygg  anknytning 
möjliggör att speglingen mellan vårdnadshavaren och barnet blir adekvat och vid mer 
otrygga förhållanden blir det svårare för barnet att förstå sig på sina egna affekter då 
vårdnadshavaren förbiser barnets behov. Vid otrygg anknytning finns inte resurser 
nog för  utvecklandet  av  mentaliseringsförmågan,  då  barnet  har  fullt  upp med att 
hantera en otrygg tillvaro (Fonagy et al., 2002).
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Mentaliserad affektivitet
Rydén och Wallroth (2008) beskrev den  mentaliserande affektiviteten som en slags 
stötdämpare  som  hjälper  till  att  reglera  affekter  då  en  person  är  i  ett  visst 
känslotillstånd. Ett exempel på detta kan vara om en person fått skäll på jobbet och 
sedan  kommer  hem  till  sin  familj  och  är  korthuggen  och  på  dåligt  humör. 
Mentaliseringsförmågan  kan  hjälpa  till  i  förståelsen  kring  att  det  dåliga  humöret 
kanske egentligen beror på utskällningen på arbetsplatsen och inte på familjen, varpå 
personens mentalisering kring situationen kan leda till ett bättre humör eller till en 
förklaring inför familjen om vad humöret påverkades av. Relationen mellan affekter 
och mentalisering är nämligen sådan att mentaliseringsförmågan gör att vi kan tänka 
kring våra affektiva upplevelser och därmed också hantera dem på ett adekvat vis. 
Om affekten blir för överväldigande kan det resultera i ett tillfälligt sammanbrott i 
mentaliseringsförmågan, det blir då för svårt att mentalisera vilket i sig gör att det 
även blir svårt att reglera affekten (Rydén & Wallroth, 2008).

Ätstörning och mentalisering
Skårderud och Fonagy (2012) beskrev hur ätstörningar kan förklaras och förstås med 
hjälp  av  mentaliseringsbegreppet.  Tidigare  psykologiska  modeller,  framförallt 
psykoanalytiska,  tolkade  ätstörningssymtom  som  en  representation  av  en  inre 
konflikt.  Mentaliseringstraditionen  försöker  istället  förklara  hur  mentala 
representationer och processer fungerar hos ätstörningspatienter.

Skårderud (2007a, 2007b, 2007c) fann att en nedsatt mentaliserande förmåga är ett 
framträdande drag hos patienter med AN. De hade ofta haft svårt att förstå sig på 
mentala  tillstånd i  form av tankar  och känslor  och upplevde känslor  via  kroppen 
istället. Innan en patient till exempel hunnit uppfatta att denne var skamsen så kände 
den sig istället stor och tung i kroppen. Skårderud (2007b) redogjorde även för hur 
det förmentaliserande tillståndet psykisk ekvivalens kunde te sig hos patienter med 
AN. Tankarna upplevdes då som verkliga och sanna, när en patient kände sig stor 
betydde det för denne att  den faktiskt  var  tjock på riktigt.  Skårderud och Fonagy 
(2012) beskrev vidare hur tillståndet låtsasläge kan te sig hos ätstörningspatienter. 
Kroppen och känslorna känns overkliga, som om de inte tillhörde personen själv och 
patienten känner därmed ofta en tomhet och meningslöshet. Ätstörningar kan även 
exemplifiera den teleologiska hållningen. Ätstörningspatienter kan försöka förändra 
sitt självförtroende och acceptansen från omgivningen genom att förändra sig fysiskt 
via en viktnedgång. Det blir ett konkret, fysiskt sätt att förbättra sig själv. Att gå ned i 
vikt kan även representera en slags självkontroll. Att vara utan kontroll kan hanteras 
exempelvis  genom att  patienten  försöker  kontrollera  sig  själv  och  sin  omgivning 
istället.

Reflekterande funktion, RF
Den explicita mentaliseringen har operationaliserats som reflektiv funktion, RF. RF är 
inte  en  stabil  förmåga  utan  kan fluktuera  beroende på  kontexten  eller  den affekt 
personen befinner sig i. Generell, eller global RF, skattas utifrån  Adult Attachment  
Interview, AAI där RF utgör en skattningsskala till intervjun (Fonagy, Target, Steele 
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&  Steele,  1998).  Skattningen  av  RF  utgår  framförallt  från  fyra  olika  aspekter, 
medvetenheten  om mentala  tillstånds  egenskaper/natur,  explicita  försök  att  luska  
fram  mentala  tillstånd  bakom  beteenden,  uppmärksamhet  på  utvecklingsmässiga 
aspekter av mentala tillstånd samt uppmärksamhet på mentala tillstånd i relation till  
intervjuaren. Enbart explicita reflekterande uttalanden där mentala tillstånd ingår kan 
kvalificeras till en högre skattning. Likertskalan rör sig från RF-1 (negativ RF) upp 
till  RF9  (exceptionell  RF).  Bisarra,  inlärda  och  klichéartade  uttalanden  samt 
avvisande av mentala tillstånd och beteende- eller personlighetsbeskrivningar skattas 
lägre än genomsnittligt. En normalpopulation förväntas ha ett medelvärde omkring 
RF5, såväl väldigt låga som höga skattningar anses ovanligt (Fonagy et al., 1998).

Symtomspecifik reflektiv funktion, SRF
Att mäta mentaliseringen utifrån AAI med RF är en idag allmänt vedertagen metod. 
Nya sätt att mäta andra aspekter av mentaliseringen, nämligen patienters förmåga att 
reflektera kring sina symtom, är ytterligare ett led i detta.

Rudden, Milrod, Target, Ackerman och Graf (2006) utformade en ny variant av RF 
kallad  Panic  Specific  Reflective  Functioning  Interveiw,  PSRF,  för  att  bedöma 
personers  reflekterande  förmågan  kring  sina  paniksymtom.  Jones-Alsarraf  och 
Nilsson  (2009)  använde  sig  av  en  snarlik  intervju  vilken  riktade  sig  mot  en 
symtomspecifik reflekterande förmåga, SRF, men i relation till depressiva symtom. 
Kullgard och Persson (2010) gjorde även de en studie kring SRF, men riktad mot 
tvångssymtom.

Rudden och kollegor (2006) jämförde den symtomspecifika reflektiva förmågan vid 
panikångest  med  global  RF,  patienterna  intervjuades  då  med  både  en  förkortad 
version av AAI och PSRF. Resultaten visade att RF och PSRF skiljde sig åt, RF låg 
på  5.15  (SD =  0.97)  medan  PSRF  var  signifikant  lägre,  4.43  (SD  =  0.76). 
Interbedömarreliabiliteten var dessutom god, RF hamnade på .74 och PSRF på .86.

Kullgard och Persson (2010) fann en liknande skillnad mellan generell reflekterande 
funktion  och  symtomspecifik  reflekterande  förmåga  hos  patienter  med 
tvångssyndrom.  Den  symtomspecifika  reflekterande  förmågan  låg  på  2.97  (SD = 
0.96), att jämföra med RF på 4.32 (SD = 1.08). Jones-Alsarraf och Nilsson (2009) 
fann inget samband mellan en trygg anknytning mätt med ENR, Erfarenheter i nära 
relationer, och SRF mätt med den symtomspecifika depressionsintervjun. Patienterna 
med depression hade en genomsnittlig symtomspecifik reflekterande funktion på 2.55 
(SD = 1.43).

RF och ätstörningsstudier
Under  valideringsarbetet  med  RF  som  instrument  utfördes  en  studie  på  kliniska 
grupper, varav en bestod av personer med ätstörning. Ett fynd från studien var att de 
med ätstörning fick en RF om 2.8 (SD = 1.7), kontrollgruppen i studien hade RF 5.2 
(SD = 1.5) och den psykiatriska gruppen 3.7 (SD = 1.8) (Fonagy, et al., 1996).

Pedersen, Lunn, Katznelson och Poulsen (2012) fann att patienter från öppenvården 
med BN hade en RF på 4.11 (SD = 1.8) medan kontrollgruppen hade en RF på 4.25 
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(SD = 1.3). Skillnaden var inte signifikant. I jämförelsen med kontrollgruppen hade 
dock patienter med BN en större spridning i RF, de hade antingen en låg eller hög RF 
medan  kontrollgruppens  RF  mestadels  låg  inom medel.  Författarna  jämförde  sitt 
resultat  med  tidigare  forskning  som  visat  på  en  låg  reflekterande  funktion  hos 
ätstörningspatienter  och poängterade  att  de  tidigare  studierna  haft  ett  ganska  litet 
urval samt att deltagarna mestadels behandlats inom slutenvården till följd av en svår 
AN.  Forskarna  menar  att  patienter  med  BN från  öppenvården  kan  fått  en  högre 
reflekterande funktion, då de kan tänkas vara mer välfungerande i detta avseende än 
patienterna från slutenvården.

En jämförelse mellan affektmedvetenhet och mentalisering
Falkenström och kollegor (in press) fann inget samband mellan egen och andras AM 
och RF mätt med AAI i en normalpopulation. Solbakken, Hansen och Monsen (2011) 
menade  att  både  AM och mentalisering  rent  teoretiskt  beskriver  hur  affekter  kan 
påverka uppfattningen och tolkningen av olika situationer. Begreppen skiljer sig dock 
åt då AM specifikt inbegriper affekter och deras funktion medan RF innefattar egna 
och andras mentala tillstånd mer generellt. Mohaupt och kollegor (2006) beskrev hur 
affektmedvetenhetsteorin  särskiljer  nio  basala  affekter  medan  mentaliseringsteorin 
ser på affekter som något föränderligt som inte alltid går att förstå sig på. En upplevd 
osäkerhet och laborering kring mentala tillstånd är i detta sammanhang något positivt, 
utifrån mentaliseringsteorin. Affektteorin menar snarare att vi bör kunna identifiera 
och särskilja de olika affekterna.

Syftet med undersökningen
Bristande  medvetenhet  om egna och andras  affekter  tycks  således  vara  en  viktig 
sårbarhetsfaktor för utvecklandet och vidmakthållandet av psykopatologi i allmänhet 
och  av  ätstörningssymtom  i  synnerhet.  Affekterna  ilska,  skam  och  äckel  har  en 
särskild  betydelse  vid  ätstörningsproblematik,  medan  det  är  oklart  om  positiva 
affekter som glädje kan vara relaterade till ätstörning. Anknytningsstil framstår också 
som en viktig aspekt i att den associerats till såväl ätstörningsproblematik som AM. 
Mentaliseringsförmågan  är  i  sin  tur  ett  fenomen som alltmer  börjat  undersökas  i 
relation till ätstörningspatienter men det är ännu oklart huruvida den reflekterande 
förmågan är nedsatt hos patientgruppen eller ej. Ätstörningspatienter tycks dock ha 
en fluktuerande mentaliseringsförmåga gällande sin kroppsuppfattning, vilket visat 
sig i olika förmentaliserande tillstånd.

En  ny  intervju  har  nu  utformats  för  att  mäta  den  symtomspecifika  reflekterande 
funktionen hos just ätstörningspatienter, SRF-ED. Intervjun har inte tidigare testats 
och  ett  av  syftena  med  undersökningen  är  därför  att  utvärdera  denna.  Intervjun 
kommer att  bli  validerad i  förhållande till  ätstörningssymtom, anknytningsstil  och 
affektmedvetenhet samt testad för sin reliabilitet utifrån interbedömarreliabiliteten.
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Frågeställningar
1. Har graden av ätstörningsspecifik reflektiv funktion något samband med graden 

av  ätstörningssymtom,  med  självskattade  anknytning  eller  med 
affektmedvetenhet?

2. Finns det  något  samband mellan ätstörningssymtom,  affektmedvetenhet  eller 
anknytningsstil?

3. Vilken  skattning  har  personer  med  ätstörningsdiagnos  på  symtomspecifik 
reflekterande  funktion,  i  jämförelse  med  andra  grupper  där  symtomspecifik 
reflekterande funktion undersökts?

4. Har personer med ätstörningsdiagnoser en affektmedvetenhet, mätt med ACI-
S/O, som skiljer sig från en normalgrupp?

Metod
Deltagare
I  studien  deltog  totalt  22  personer.  Deltagarna  rekryterades  via  vuxen-  och 
barnpsykiatrisk öppenvård, dagvård, samt via ätstörningsmottagningar inom offentlig 
sjukvård. Alla deltagare var diagnosticerade med en ätstörningsdiagnos vilket var det 
enda  inklusionskriteriet.  Urvalet  skedde  via  convenience  sampling, de  som fanns 
tillgängliga tillfrågades om att delta  i studien. Undersökningsgruppen bestod av 21 
kvinnor och en man.  De var mellan 15 och 49 år  (M = 25.7,  SD = 8.3).  Tio av 
deltagarna var diagnosticerade med  anorexia nervosa, fem var diagnosticerade med 
bulimia nervosa och sju deltagare hade  ätstörning utan närmare specifikation. Det 
fanns tre individer som gått ut grundskola (eller gick under tiden för studien), 17 hade 
gått på gymnasium och två hade en examen från universitet. Sex personer studerade 
för  närvarande,  tre  arbetade  och  13  var  sjukskrivna  helt  eller  delvis. Deltagarna 
uppskattade att de haft ätstörningsrelaterade besvär mellan 1 - 36 år (M = 8.5, SD = 
8.3). Då enbart ett par deltagare uppgav komorbiditet med annan psykopatologi så 
har detta inte tagits med i beräkningarna.

Eftersom  det  initialt  var  behandlarna  på  respektive  mottagning  som  tillfrågade 
patienter om deltagandet i studien saknas insyn i hur många av de tillfrågade som 
avböjt ett deltagande. Av de som tackat ja avbröt två personer sitt deltagande. Två 
personer  avböjde  vid  det  andra  tillfrågandet  efter  betänketiden.  Ytterligare  tre 
personer missade sin avtalade mötestid trots en uttryckt önskan om att deltaga.

Instrument/Material
Symptomspecific Reflective Functioning - Eating Disorders, SRF-ED

Den symtomspecifika intervjun för ätstörningar, SRF-ED, liknar exempelvis Rudden 
och kollegors (2006) symtomspecifika panikintervju. Frågorna är formulerade på ett 
liknande sätt men för olika symtom, SRF-ED är dock en mer omfattande intervju. 
SRF-ED  syftar  till  att  fånga  patientens  förståelse  av  möjliga  relationer  mellan 
symtom, beteenden och mentala tillstånd. Intervjun söker belysa symtom i form av 
konkreta beteenden, men även tankar kring känslor och kroppsupplevelser som är 
relaterade till ätstörningen (Skårderud, Sommerfeldt & Lech, 2012). Intervjun består 
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av 13 frågor och är strukturerad. Författarna till detta arbete har i samråd med erfarna 
RF-skattare funnit att två av intervjuns 13 frågor är av  permitkaraktär då de i sin 
utformning liknar de permitfrågor som återfinns i AAI och de därmed inte uppmanar 
explicit till reflektion. Exempel på en permitfråga från SRF-ED är:  Kan du ge ett  
eller flera konkreta exempel på situationer där dina problem med din ätstörning är  
som  mest  framträdande? Elva  frågor  är  av  demandkaraktär,  vilket  innebär  att 
frågorna uppmanar den intervjuade till att reflektera kring mentala tillstånd. Exempel 
på  en  demandfråga  från  SRF-ED  är:  Varför  tror  du  att  du  har  en  ätstörning?  
Intervjun  har  inte  testats  tidigare  och  författarna   har,  under  handledning  och 
konsultation  av  erfarna  RF-skattare,  skattat  intervjun  med  hjälp  av  RF-skalan. 
Bedömningarna har således skett utifrån en skala från RF-1 till RF9. Se Bilaga 1 för 
SRF-ED intervjuguide.

Affect Consciousness Interview - Self/Others, ACI-S/O
Affektmedvetenhetsintervjun (ACI-S/O; Lech, 2011) utformades initialt av Monsen 
och  kollegor  (1996)  under  namnet  ACI,  Affect  Consciousness  Interview och 
innefattade då enbart medvetenheten om nio egna affekter på en femgradig skala. 
Sedan dess har  ACI översatts till  svenska samt vidareutvecklats av Lech (2011) i 
reviderad form till att även omfatta medvetenheten om andras affekter och skattas på 
en tiogradig skala.  Det är denna intervju som används i  studien.  I  ACI-S/O finns 
känslokategorierna  avsmak/avsky/förakt,  avundsjuka/svartsjuka, ödmjukhet, 
intresse/iver,  välmående/glädje,  rädsla/skräck,  ilska/arg/raseri,  skam/förödmjukelse, 
sorg/förtvivlan, och skuld.

Intervjun  är  semistrukturerad.  Frågor  ställs  tills  intervjuaren  upplever  att 
intervjupersonen svarat fylligt nog  för att  en skattning av svaren ska vara möjlig. 
Frågorna rör  personens förmåga att  uppleva affekten  (via uppmärksamhet  på sina 
affektsignaler och toleransen för affekten) samt förmågan att  uttrycka affekten och 
svara på den  (verbalt och icke-verbalt). Dessa förmågor undersöks såväl för egna 
som för andras affekter. Intervjun skattas sedan på en likertskala från 1 till 10 där 1 
motsvarar den lägsta skattningen och 10 den högsta skattningen. Intervjuguiden ger 
instruktioner för hur skattningen ska gå till. ACI-S/O mynnar ut i antingen en global 
skattning för AM eller en totalskattning per affekt. Vidare erbjuder intervjun en total 
AM  för  egna  respektive  andras  affekter,  eller  på  en  mer  ingående  nivå,  för 
uppmärksamhet, tolerans, emotionell samt begreppsmässig expressivitet/responsivitet 
(var och en för egen eller andras affekt).

Monsen och kollegor (1996) fann att redan den ursprungliga versionen, ACI, hade 
såväl god validitet som reliabilitet. Solbakken, Sandvik Hansen, Havik och Monsen 
(2011) gjorde en senare begreppsvalidering av ACI och kunde även de få en god 
interbedömarreliabilitet för global AM över .80 och för de fyra dimensionerna som 
nämnts ovan. De fann ingen skillnad i interbedömarreliabiliteten sett till om det var 
psykologistudenter som genomgått en träning i skattningen av ACI eller mer erfarna 
skattare. Vidare visade studien att den globala skattningen på ACI korrelerade med 
mått på psykopatologi och psykologisk dysfunktion.  Författarna nämnde även att det 
är att förvänta en global skattning om 5 inom normalpopulationen, men då på en 9-
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gradig skala.

Lech,  Andersson  och  Holmqvist  (2008)  fann  att  intraklasskorrelationen  (ICC)  på 
ACI-S/O i genomsnitt låg på .94 för egen respektive för andras AM, för egna och 
andras affekter blev totala genomsnittet av ICC .95. För två olika skattare varierade 
dock ICC för hela ACI-S/O mellan .64 och .99, genomsnittet motsvarade ICC .87.

I  denna  studie  undersöks  affekterna  välmående/glädje,  ilska/arg/raseri, 
skam/förödmjukelse  och  avsmak/äckel  med  ACI-S/O.  För  läsvänlighetens  skull 
refererar författarna till detta arbete enbart till en intensitet av affekterna, nämligen 
glädje,  ilska,  skam och äckel.  Se Bilaga 2 samt 3 för  ACI-S/O intervjuguide och 
skattningsguide.

Erfarenheter i Nära Relationer, ENR-kortform
Det finns ett stort antal instrument för självrapporteringen av anknytning. Det idag 
mest använda formuläret är  Erfarenheter i Nära Relationer, ENR, som framarbetats 
statistiskt utifrån frågor från alla anknytningsformulär (Broberg et al., 2008). Genom 
statistiska  beräkningar  har  formuläret  visat  sig  ha två  underliggande dimensioner, 
oron över att inte vara älskad samt en rädsla för att bli övergiven  (ångestskalan) och 
ett  undvikande av beroende och känslomässig intimitet (undvikandeskalan). Utifrån 
faktoranalyser  visade Brennan och kollegor (1998) att  dimensionerna  ångest samt 
undvikande låg  till  grund  för  fyra  olika  anknytningsmönster,  en  trygg  samt  tre 
otrygga  anknytningsstilar.  De  som skattade  lågt  på  både  ångest-  och  undvikande 
skalan ansågs ha en trygg anknytning, de som skattade högt på ångestskalan men lågt 
på undvikande skalan ansågs ha otrygg/upptagen (pre-occupied) anknytning, de med 
höga  värden  på  undvikande  men  låga  på  ångest  ansågs  ha  en  otrygg/avfärdande 
(dismissing)  anknytning  och  de  som  hade  höga  värden  på  både  ångest-  samt 
undvikande skalan ansågs ha en otrygg/rädslofylld (fearful) anknytning.

ENR var ursprungligen utformad med 36 påståenden som översatts till svenska av 
Broberg och Granqvist  (2003), en kortare version av ENR har visats ha likartade 
psykometriska egenskaper samt en reliabilitet och validitet som är lika god som den 
ursprungliga versionens.  ENR-kortform består av tolv påståenden (sex stycken för 
ångestskalan respektive sex stycken för undvikandeskalan) som beskriver en individs 
typiska känslor gentemot den person som deltagaren upplever står den närmast. Varje 
påstående skattas utifrån en 7-poängs likertskala från 1 (instämmer inte alls) till 7 
(instämmer helt). Medelvärdet på skattningarna går från 1 till 7 där högre skattningar 
ger en indikation på att personen har en mer otrygg anknytning, cut-off värdet är på 
>3.5  för  respektive  skala  (Wei,  Russel,  Mallinckrodt,  &  Vogel,  2007).  En  norsk 
normering på den norska versionen av ENR-kortform fann ett medelvärde på 2.19 
(SD = 1.26)  på undvikande-skalan samt 2.73  (SD = 1.17)  på ångestskala. De som 
skattade lågt på både undvikande- och ångestskalan uppvisade bland annat en god 
hälsa och var generellt mer nöjda med sitt liv jämfört med de med otrygg anknytning. 
De  som var  äldre  eller  hade  en  högre  utbildning  skattade  lägre  på  ångestskalan 
(Olssøn, Sørebø & Dahl, 2010).

16



Eating Disorder Examination Questionnaire, EDE-Q version 6.0
EDE-Q är  självrapporteringsversionen  av  den  semistrukturerade  intervjun,  Eating 
Disorder  Examination  Questionnaire,  vilken  är  en  vedertagen  metod  för 
klassificeringen av ätstörningsproblematik (Fairburn & Beglin,  2008).  EDE-Q har 
goda  psykometriska  egenskaper  samt  en  tillfredställande  validitet  och  reliabilitet. 
Formuläret  består  av  28  påståenden  som  fokuserar  på  upplevelsen  av 
ätstörningssymtom  under  de  senaste  28  dagarna.  Instrumentet  tillhandahåller  en 
global poäng såväl som poäng på fyra delskalor.  Dessa är  bekymmer över ätande 
(eating  concern),  figurfixering (shape  concern),  viktfixering (weight  concern),  och 
restriktivt  ätande (restraint).  EDE-Q skattas  utifrån en 7-poängs likertskala från 0 
(inga  dagar/inte  alls)  till  6  (varje  dag/märkbart).  Varje  påstående  tillhörande 
respektive  kategori  summeras  och  ett  medelvärde  beräknas,  högre  poäng  ger  en 
indikation på mer ätstörningsproblematik. En svensk normering fann medelvärden för 
restriktivt ätande om 1.22 (SD = 1.32), bekymmer över ätande om 0.81 (SD = 1.13), 
figurfixering på 2.40 (SD = 1.71), viktfixering på 1.78 (SD = 1.52) och ett medelvärde 
på 1.56 (SD = 1.27) för den globala skalan.  Kliniska cut-off värdet motsvaras av 
skattningar >4.0 (Welch, Birgegård, Parling & Ghaderi, 2011).

Interbedömarreliabilitet
Författarna  utbildades  i  ACI-S/O  av  Börje  Lech  som  vidareutvecklat  intervjun. 
Träningen  bestod  i  att  författarna  övningsskattade  utbildningsmaterial  i  form  av 
affektmedvetenhetsintervjuer  tills  dess  att  Lech  ansåg  att  en  samstämmighet  i 
bedömningarna uppstått i relation till tidigare skattare. Därefter samskattades de två 
första  ACI-S/O  författarna  emellan,  en  av  vardera  författares  intervju,  resterande 
material skattades enskilt.

Författarna skolades i RF av Clara Möller, certifierad RF-skattare utbildad vid Anna 
Freud Center i  London. Utbildningen bestod av två inledande seminarier  om RF-
skalans  uppbyggnad  och  praktiska  tillämpning.  Därefter  övade  författarna  på  att 
skatta utbildningsmaterial bestående av AAI-intervjuer och utdrag till dess att Möller 
ansåg att författarnas skattningar var samstämmiga med utbildarens. På den praktiska 
träningen följde sedan en samskattning av de två första SRF-ED-intervjuerna, likt 
förfarandet för ACI-S/O. Dessa skattningar skedde i konsultation med Möller samt 
Fredrik Falkenström, certifierad RF-skattare och upphovsman till SRF för depression. 
Författarna skattade resterande SRF-ED enskilt  men med tillgång till  konsultation 
från  Möller  och Falkenström,  undantaget  de intervjuer  som utgjorde  underlag för 
ICC-beräkningarna.

För ACI-S/O och SRF-ED beräknades interbedömarreliabiliteten i denna studie på 
totalt  sex  intervjuer,  vilka  utgjordes  av  tre  intervjuer  per  intervjuare.  För  övriga 
statistiska  beräkningar  nyttjades  den  skattning  som  utförts  av  den  person  som 
administrerat intervjun i fråga.

För  SRF-ED  var  interbedömarreliabiliteten  utmärkt  mätt  med  Intra  Class  
Correlation, ICC  (.85)  och  med  Pearson  (r  =.77).  ICC  för  ACI-S/O  blev  också 
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utmärkt  eller  starkt.  ICC hamnade som totalvärdet  för  ACI-S/O på  .93,  för  egna 
affekter är ICC .96 och för andras affekter .78. Gällande skam är ICC .83, ilska .93, 
glädje .93 och äckel .86.

Procedur
Rekryteringen  av  deltagare  pågick  under  fyra  månader.  Flertalet  mottagningar 
tillfrågades kring om de önskade deltaga i studien. Efter godkännande om deltagande 
från chefer och behandlare mottogs en informationsblankett riktad till behandlare och 
en till  deltagare (Bilaga 4 och 5).  Några  behandlare  rekryterade många deltagare 
medan  andra  behandlare  rekryterade  enstaka  deltagare,  det  finns  alltså  en 
snedfördelning i  rekryteringen.  Alla  deltagare  tillfrågades  initialt  om deltagande i 
studien av sin behandlande kontakt vid aktuell mottagning. De som valde att deltaga 
fick då skriftlig information om studiens syfte  av mottagningen de var  aktiva på. 
Därpå kontaktades de av författarna, tillfrågades på nytt kring om de önskade deltaga 
och därefter bokades en tid in för möte på mottagningen i fråga. Alla intervjuer utom 
en gjordes på mottagningarna. På plats fick deltagarna på nytt en mer omfattande 
skriftlig  information  kring  studiens  syfte  och  denna  information  undertecknades 
varpå deltagarna lämnat skriftligt samtycke till studien. För de underåriga deltagarna 
har  även  föräldrarna  informerats  om  studien  och  lämnat  muntligt  eller  skriftligt 
samtycke via deltagaren själv eller  via  behandlande kontakt,  deltagarna har  därpå 
själva  lämnat  skriftligt  samtycke.  Denna  procedur  i  rekryteringen  möjliggjorde 
informerat samtycke, deltagarna fick vid upprepade tillfällen information om studiens 
syfte,  de  gavs  betänketid  kring  huruvida  de  önskade  deltaga  eller  ej  och  de 
informerades  om  att  studien  var  helt  frivillig  och  att  alla  uppgifter  används 
avidentifierat  (Kjellström,  2012).  De som uttryckte  tveksamhet  kring  deltagandet, 
som inte gick att nå för att boka en mötestid med eller som avbröt sitt deltagande 
under intervjuns gång inkluderas inte i studien och uppmuntrades heller inte till att 
deltaga.

Alla intervjuer filmades, SRF-ED transkriberades i enlighet med förfarandet för RF 
innan skattningen och ACI-S/O skattades direkt från film. Transkriberingen gjordes 
på ett sådant vis att den inkluderade mimik, gester och suckar. All verbal och icke-
verbal kommunikation som varit av relevans för att förstå yttranden från deltagare 
innefattades. Först genomfördes SRF-ED-intervjun i syfte att undvika att deltagarna 
primades till en reflektiv hållning om ACI-S/O skulle använts först. Efter SRF-ED-
intervjun  administrerades  ACI-S/O  och  slutligen  fyllde  deltagarna  i 
självskattningsformulären ENR samt EDE-Q. SRF-ED-intervjuerna varade mellan 14 
- 51 minuter och ACI-S/O tog mellan 39 - 84 minuter att  genomföra. Respektive 
intervju skattades i enlighet med manualen för intervjun i fråga, SRF-ED skattades 
utifrån  RF-skalan  då  en  mer  ingående  manual  ej  finns  att  tillgå  till  dags  dato. 
Författarna gjorde tio respektive tolv intervjuer vardera och skattade elva SRF-ED 
samt  ACI-S/O-intervjuer  vardera.  Data  behandlades  därefter  i  statistikprogrammet 
SPSS version 20.
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Etik
Studien har genomförts efter samtycke från chefer och behandlare på mottagningarna. 
Underåriga  deltagare  har  fått  muntligt  eller  skriftligt  godkännande  från 
vårdnadshavare för  att  delta  i  studien och samtliga deltagare har  lämnat  skriftligt 
samtycke.  Alla  deltagare  informerades  om studiens  syfte,  vad  intervjuerna  skulle 
handla  om,  hur  de  inspelade  intervjuerna  skulle  hanteras,  att  alla  uppgifter 
avidentifierades  och  att  råmaterialet  förstördes  efter  genomförda  skattningar.  Alla 
deltagare fick information om att deltagandet var helt frivilligt, att de när som helst 
kunde  avbryta  sitt  deltagande  och  att  behandlande  kontakter  inte  fick  ta  del  av 
råmaterialet. För komplett information, se Bilaga 5 och 6.

De  studier  som Lech  (2012)  utfört  kring  affektmedvetenhet  och  ätstörningar  har 
prövats  av  Etikprövningsnämnden (Linköping 00-044).  En komplettering  av  detta 
tillstånd rörande denna studie har prövats av EPN.
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Resultat
Deskriptiv statistik
Deltagarna var i genomsnitt 25.7 år (median 24, SD = 8.3, vidd 15 till 49 år) och hade 
i genomsnitt varit sjuka i 8.5 år (median 6.5, SD = 8.3, vidd 1 till 36 år).

Deskriptiv statistik för mätinstrumenten presenteras i Tabell 1.

Tabell 1.
Medelvärden, standardavvikelser och vidd för de använda instrumenten
Mätinstrument Medelvärde Standardavvikelse Vidd
SRF-ED 2.5 0.86 1.00 - 5.00
ACI-S/O
  Egna affekter 3.59 0.51 2.69 – 4.44
  Andras affekter 3.71 0.47 2.94 – 4.44
  Egen glädje 4.25 0.61 2.75 – 5.00
  Andras glädje 4.30 0.63 3.00 – 5.00
  Egen ilska 3.72 0.90 2.00 – 5.50
  Andras ilska 3.84 0.62 3.00 – 4.75
  Egen skam 3.20 0.54 2.00 – 4.50
  Andras skam 3.38 0.58 2.50 – 4.75
  Eget äckel 3.20 0.73 2.00 – 4.75
  Andras äckel 3.34 0.84 1.75 – 4.75
ENR
  Ångest 4.59 1.50 1.00 – 6.83
  Undvikande 3.42 1.21 1.00 – 6.06
EDE-Q
  Restraint 2.84 1.78 0.00 – 6.00
  Eating concern 2.47 1.64 0.20 – 4.80
  Shape concern 4.25 1.63 0.88 – 6.00
  Weight concern 3.38 1.77 0.80 – 6.00
  EDE-Q total 2.78 1.33 0.87 – 5.52

Resultaten i Tabell 1 visar att SRF-ED har medelvärdet 2.5, vilket kan jämföras med 
medelvärden för depressionsspecifik RF (2.55) samt OCD-specifik RF (2.97).

Högst  skattning bland affekterna hade egen glädje och andras glädje medan egen 
skam och eget äckel låg lägst. Medelvärdet för ängslig anknytning låg över cutoff-
värdet (>3.5) och för undvikande anknytning precis under gränsen. EDE-Q total låg 
på 2.78 och är inte över den kliniska gränsen (>4.0). Medelvärdet är dock högre än 
den svenska normeringen (1.56). Figurfixering är det enda medelvärdet (4.25) som 
ligger  över  den kliniska  gränsen,  övriga  delskalor  är  dock högre  än  den  svenska 
normeringen,  för  restriktivt  ätande  (1.22),  bekymmer  över  ätande  (0.81)  och 
viktfixering (1.78).
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Statistiska analyser för bakgrundsdata
Det fanns inga samband mellan deltagarnas ålder och deras skattningar på vare sig 
SRF-ED (r = -.03, ns) eller global AM (r = -.20, ns).  Inte heller fanns det något 
samband mellan hur länge man varit sjuk och SRF-ED (r = -.04, ns) eller total AM (r 
= -.17, ns).

När  det  gällde  självskattad  anknytning  (ENR),  utfördes  envägs-ANOVA och  det 
fanns inga skillnader på någon av delskalorna (ångest och undvikande) när det gällde 
diagnos (F(2,19) = 1.25 och F(2,19) = .09, båda ns), utbildningsnivå (F(2,19) = .25 
och  F(2,19) = 1.00, båda ns) eller sysselsättning (F(2,19) = .08 och  F(2,19) = .23, 
båda  ns).  Däremot  fanns  det  signifikanta  korrelationer  mellan  undvikande 
anknytningsstil och både ålder (r = .58, p = .005) och år som sjuk (r = .45, p = .04). 
För ängslig anknytning var korrelationerna för dessa variabler inte signifikanta (r = .
38, och r = .22, båda ns).

Skillnader  i  SRF-ED  och  AM  när  det  gällde  utbildningsnivå,  sysselsättning  och 
diagnos beräknat med envägs-ANOVA visas i Tabell 2.

Tabell 2.

Skillnader i SRF-ED och total AM för utbildningsnivå, sysselsättning och diagnos.
Utbildning F(2,19) (p)
Grundskola Gymnasium Högskola

SRF-ED 2.33 (.58) 2.35 (.70) 4.00 (1.41) 4.46 (p = .03)
Affektmedvetenhet 3.79 (.42) 3.61 (.47) 3.84 (.35) .39 (ns)

Sysselsättning
Sjukskriven Studerar Arbetar

SRF-ED 2.31 (.63) 2.50 (.84) 3.33 (1.53) 1.88 (ns)
Affektmedvetenhet 3.60 (.48) 3.73 (.42) 3.73 (.46) .22 (ns)

Diagnos
Anorexi Bulimi UNS

SRF-ED 2.20 (.79) 3.20 (1.10) 2.43 (.53) 2.66 (p = .10)
Affektmedvetenhet 3.62 (.57) 3.58 (.36) 3.76 (.33) .28 (ns)

Resultaten  i  Tabell  2  visar  att  det  fanns  en  skillnad  i  SRF-ED  relaterat  till 
utbildningsnivå, där deltagare med en högskoleutbildning hade en högre SRF-ED-
skattning jämfört med de som hade en grundskole- eller gymnasiekompetens.  Det 
fanns  dock  ingen  skillnad  mellan  deltagarnas  globala  AM  utifrån  deras 
utbildningsnivå.  För  sysselsättning och diagnos framkom ingen skillnad med AM 
eller SRF-ED. Det fanns dock en svag tendens till skillnad gällande SRF-ED för de 
olika  diagnosgrupperna.  Patienterna  med BN tenderade att  ha  en  högre  SRF-ED-
skattning än de med AN eller UNS.
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Statistiska analyser för samband
Korrelationerna mellan SRF-ED, ACI-S/O och ENR redovisas i Tabell 3.

Tabell 3.

Korrelationer mellan ACI-S/O, SRF-ED, ENR och EDE-Q.

SRF-
ED

ENR EDE-Q

ACI-S/O Undvikande Ångest Restraint Eating
concern

Shape 
concern

Weight
concern

Egen 
glädje

.39 -.47* -.32 -.31 -.38 -.27 -.14

Andras 
glädje

.11 -.49* -.25 -.29 -.43* -.13 -.20

Egen ilska .12 -.40* -.13 -.50* -.37 -.20 -.43*
Andras 
ilska

.22 -.50* -.19 -.32 -.36 -.04 -.18

Egen 
skam

.13 -.64** -.64** -.71*** -.48* -.65** -.67**

Andras 
skam

-.16 -.20 -.10 .01 .02 .03 .13

Eget äckel .49* -.52* -.31 -.25 -.07 -.08 -.27
Andras 
äckel

.43* -.31 -.23 -.02 .00 .13 .13

Egna 
affekter 
totalt

.38 -.68** -.44* -.57** -.43* -.35 -.49*

Andras 
affekter 
totalt

.25 -.52* -.28 -.21 -.26 .01 -.03

Alla 
affekter

.35 -.66** -.39* -.44* -.38 -.20 -.30

* = p  <  .05,  ** = p < .01, *** = p < .001

Resultaten i Tabell 3 visar att SRF-ED hade samband med äckel men inte med några 
andra affekter. Ju mer individen var medveten om sina egna känslor av äckel, eller 
andras, desto bättre reflekterande förmåga hade denne. För att undersöka relationen 
närmare utfördes en analys mellan de olika dimensionerna av AM för äckel och SRF-
ED. Mellan SRF-ED och egen verbal expressivitet av äckel framkom ett signifikant 
samband (r = .51, p = .02). Ingen av de andra dimensionerna var signifikant i denna 
analys, inte heller för andras äckel.

Den globala affektmedvetenheten korrelerade med både ENR undvikande och ENR 
ångest, ju högre AM desto mer trygg anknytning, i synnerhet för egna affekter totalt 
och  egen  skam.  AM för  egna  affekter  totalt  hade  även  ett  samband  mellan  alla 
delskalor i EDE-Q, förutom för figurfixering.
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EDE-Q hade starkast  samband mellan  den  globala  AM och restriktivt  ätande.  Ju 
högre AM desto lägre grad av restriktivt  ätande.  Egen skam hade även ett  starkt 
samband med alla EDE-Qs delskalor, ju högre AM på egen skam desto lägre grad av 
ätstörningssymtom.  För  att  undersöka  denna  relation  närmare  utfördes  vidare 
statistiska analyser mellan dimensionerna för AM och EDE-Q. Där framkom att det 
är tolerans för egen skam som korrelerar. För restriktivt ätande är det r = -.70 (p < .
001), för  bekymmer över ätandet  r = -.56 (p < .01), för figurfixering  r = -.72 (p 
<.001) och för viktfixering r = -.67 (p <.01). Ju mindre tolerans för egen skam, desto 
högre  grad  av  ätstörningsproblem.  Övriga  dimensioner  hade  inga  signifikanta 
korrelationer med EDE-Q.

Gällande korrelationerna mellan SRF-ED och de olika dimensionerna i ACI-S/O var 
värdet för uppmärksamhet för både egna och andras affekter r = .25 (ns), för tolerans 
för  egna  affekter  r =  .18  (ns)  och  för  andras  r =  .11  (ns),  för  emotionell 
uttrycksförmåga när det gällde egna affekter r = .32 (ns) och när det gällde andras r = 
.28 (ns) och för begreppslig uttrycksförmåga för egna affekter  r = .41 (ns) och för 
andras r = .25 (ns). Ingen av dessa var statistiskt signifikant.

Korrelationerna  mellan  SRF-ED  och  ENR-delskalorna  var  inte  signifikanta.  För 
Undvikande  var den  r =  -.29  (ns)  och  för  Ångest  r =  -.12  (ns).  Inte  heller  var 
korrelationerna mellan SRF-ED och EDE-Q signifikanta. För restriktivt ätande var r 
= -.08 (ns), för bekymmer över ätande r = .01 (ns), för figurfixering r = .08 (ns) och 
för viktfixering r = .07 (ns).

I Tabell 4 visas korrelationerna mellan EDE-Q och ENR-skalorna.

Tabell 4.
Korrelationen mellan EDE-Q och ENR.

EDE-Q ENR Undvikande ENR Ångest

Restraint .52* .57**

Eating concern .39 .52*

Shape concern .56** .45*

Weight concern .47* .56**

* = p  <  .05,  ** = p < .01

Resultaten  i  Tabell  4  visar  att  deltagare  med  höga  skattningar  på  både  ENR 
Undvikande  och  Ångest  hade  skattat  högre  på  ätstörningsskalorna,  undantaget 
undvikande ENR och bekymmer över ätande.

Jämförelse utifrån trygg och rädslofylld anknytningsstil
För att ytterligare undersöka betydelsen av självskattad anknytningsstil för SRF-ED 
och AM delades deltagarna upp i två grupper. En grupp hade skattat över 3.5 på både 
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undvikande och ångest och kan därför anses ha anknytningsstilen otrygg/rädslofylld 
(n = 9). Den andra gruppen hade skattat lägre än 3.5 på båda variablerna och skulle 
kunna anses ha en trygg anknytningsstil  (n = 6).  Skillnaden i  SRF-ED-värden för 
dessa grupper var inte signifikant (t  (13) = 1.11,  p = .31, ns, 2.11 vs 2.50). För alla 
affekter var skillnaden klart signifikant (t (13) = 13.63, p = .003, 3.35 vs 4.07) liksom 
för egna affekter (t (13) = 13.66, p = .003, 3.22 vs 4.03). Även för medvetenhet om 
andras affekter skiljde sig värdena mellan grupperna (t (13) = 6.61, p = .02, 3.47 vs 
4.10).

Jämförelse med icke-kliniska grupper på ENR och ACI-S/O
I jämförelse med en grupp ungdomar utan kända kliniska problem (n = 462; Nilsson, 
Holmqvist & Jonson, 2011) hade deltagarna i denna undersökning en högre grad av 
ängslig  anknytningsstil  (t (482)  = 62.7,  p < .001,  4.59 vs 2.63).  Det fanns ingen 
skillnad vad beträffande undvikande anknytningsstil mellan dessa grupper (t (482) = 
1.34, ns, 3.42 vs 3.16).

En jämförelse mellan den undersökta gruppen och en normalgrupp (n = 40; Larsson 
&  Wahlström,  2009)  med  en  medelålder  på  22.6  år visade  att  deltagarna  med 
ätstörning hade lägre medvetenhet om egen glädje (t (60) = 32.9,  p < .001, 4.25 vs 
5.43), andras glädje (t (60) = 13.9, p < .001, 4.30 vs 4.91), egen ilska (t (60) = 40.1, p 
< .001, 3.72 vs 5.08), andras ilska (t (60) = 11.6,  p = .001, 3.84 vs 4.52), och egen 
skam (t (60) = 12.4,  p = .001, 3.20 vs 4.06). För andras skam var skillnaden inte 
signifikant (t (60) = 2.6, p = .11, 3.38 vs 3.75. För äckel finns inga jämförelsedata och 
därmed är det inte möjligt att räkna på totalvärden för affektmedvetenhet.

Kliniska exempel på skattningar
Ett kvalitativt resultat som följde ur arbetet med intervjuerna var citat från SRF-ED 
och  ACI-S/O.  Dessa  citat  utgör  exempelskattningar  från  respektive  intervju  och 
återfinns i Bilaga 7 och 8. Värdet av dessa citat är en vägledning i skattningen av 
SRF-ED eller ACI-S/O.

Diskussion
Resultatdiskussion
Här nedan följer en diskussion kring arbetets resultat i relation till de frågeställningar 
som formulerades inledningsvis.

Frågeställning 1
Har graden av ätstörningsspecifik reflektiv funktion något samband med graden  
av ätstörningssymtom, med självskattad anknytning eller med affektmedvetenhet?
Ett syfte med studien var att undersöka validiteten och reliabiliteten hos en nyskapad 
intervju  som  avser  att  mäta  personers  förmåga  till  reflektion  kring  sina 
ätstörningssymtom. Analysen genomfördes på så vis att  skattningarna på SRF-ED 
jämfördes med skattningar på andra instrument som skulle kunna samvariera med 
reflektionsförmågan. Det enda signifikanta sambandet mellan SRF-ED och de andra 
instrumenten gällde medvetenhet om eget och andras äckel, mätt med ACI-S/O. Ju 
högre medvetenhet om äckel desto bättre var den reflektiva förmågan, mätt med SRF-
ED. Tidigare studier (Aharoni & Hertz, 2012; Espeset et al., 2012; Fox, 2009; Fox & 
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Froom,  2009;  Fox  &  Power,  2009;  Troop  et  al.,  2002)  har  visat  att 
ätstörningspatienter  har  en  extra  känslighet  för  äckel  gentemot  mat  och  kropp.  I 
intervjuerna i denna studie nämnde deltagarna ofta sitt eget utseende, beteende eller 
sin kropp och matrelaterade situationer som exempel på vad som kunde väcka äckel 
hos  dem.  En  möjlig  förklaring  till  sambandet  mellan  äckel  och  SRF-ED  är  att 
personer  med ätstörning är  väldigt  fokuserade på just  äckelkänslan och att  denna 
höga medvetenhet eller uppmärksamhet på affekten även föranleder en mer reflektiv 
hållning rörande ätstörningssymtomen. En annan förklaring kan vara att de tagit upp 
ämnet i behandling, och därför lättare kan verbalisera kring det. För att få djupare 
insyn i relationen mellan SRF-ED och äckel undersöktes de olika dimensionerna av 
medvetenhet  om äckel  i  ACI-S/O.  Det  framkom att  den  enda  dimensionen  som 
korrelerade  signifikant  med  ätstörningsspecifik  reflektiv  funktion  var  egen  verbal 
expressivitet. Denna relation bör undersökas mer ingående i framtida forskning.

Studien fann inga samband mellan SRF-ED och övriga affekter, dimensionerna på 
ACI-S/O, ENR eller EDE-Q vilket tyder på att den ätstörningsspecifika reflekterande 
förmågan är ett fenomen som, bortsett från äckel, är skild från affektmedvetenhet, 
anknytning och graden av ätstörningssymtom. Detta stämmer överens med den teori 
som menar att dessa aspekter må vara nära besläktade och kan påverka varandra men 
likväl är åtskilda. Att det inte fanns något samband mellan EDE-Q och SRF-ED kan 
tyckas  överraskande,  men  tyder  helt  enkelt  på  att  graden  av  självskattade 
ätstörningssymtom inte har något samband med ätstörningsspecifik reflektiv funktion 
skattad utifrån SRF-ED. Resultatet i denna studie ligger i linje med tidigare forskning 
kring RF och SRF. Falkenström med flera (in press) fann inte något samband mellan 
AM (mätt  utan  äckel)  och  global  RF  i  en  normalpopulation.  Jones-Alsarraf  och 
Nilsson (2009) fann inte heller de något samband mellan SRF för depressionssymtom 
och anknytning.  Att  denna studie inte funnit  något samband mellan mentalisering 
mätt med SRF-ED och anknytningsstil är därmed samstämmigt med tidigare fynd. 
Sammantaget talar detta för att det är viktigt att bättre förstå SRF-ED som ett mått på 
reflektiv funktion och mentalisering kring ätstörningsspecifika symtom.

SRF-ED var dock signifikant relaterat till utbildningsnivå. De deltagare som hade en 
universitetsutbildning hade en högre SRF-ED jämfört med de deltagare som hade en 
lägre utbildningsgrad. Det är av vikt att understryka att det endast var två deltagare i 
gruppen med universitetsutbildade  och det  är  därför  svårt  att  veta  om detta  fynd 
skulle kvarstå i en större grupp. För AM var dock sambandet med utbildningsgrad 
icke  signifikant.  En  möjlig  förklaring  kan  vara  att  SRF-ED är  mer  beroende  av 
kognitiva eller intellektuella förmågor än vad ACI-S/O är, alternativt att SRF-ED är 
ett instrument som är mer känsligt för personers verbala förmågor. Det signifikanta 
sambandet mellan SRF-ED och egen verbal expressivitet för äckel ger visst stöd för 
denna hypotes.  I  anslutning till  detta  uppmärksammades även att  några deltagare 
hade  svårt  att  förstå  frågorna  i  den  ätstörningsspecifika  intervjun  medan  samma 
svårigheter  inte  visade  sig  under  affektmedvetenhetsintervjun.  För  att  bedöma 
validiteten  hos  SRF-ED  är  det  alltså  viktigt  att  studera  sambandet  med 
utbildningsnivå eller verbal förmåga.
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Interbedömarreliabiliteten för SRF-ED var utmärkt (ICC = .85,  r  = .77). SRF-ED 
framstår således som ett  reliabelt  instrument så till  vida att  två olika skattare gör 
likartade bedömningar av ätstörningsspecifik reflektiv funktion.

Frågeställning 2
Finns  det  något  samband  mellan  ätstörningssymtom,  affektmedvetenhet  eller  
anknytningsstil?

Det fanns ett signifikant samband mellan undvikande anknytning och ålder och år 
som sjuk. Ju äldre deltagaren var eller ju fler år denne varit sjuk desto högre grad av 
undvikande anknytning hade personen i fråga. Det skulle kunna tänkas vara så att 
äldre deltagare även varit sjuka en längre tid och att det därför är samma deltagare 
bakom såväl ålder som antal år som sjuk. Roisman och kollegor (2007) menar att 
anknytning i vuxen ålder har påverkats av många relationer och upplevelser i livet. 
ENR är just en självskattning för anknytning i vuxen ålder. Möjligen beror studiens 
fynd på att personer som är äldre eller varit sjuka i flera år också har utvecklat en mer 
undvikande  anknytningsstil.  Tomkins  (2008)  menade  att  glädje  får  människan  att 
söka sig till varandra och Monsen och kollegor (1996) för ett snarlikt resonemang 
genom att argumentera för att högre AM får oss att knyta nära sociala band. Den 
signifikanta, negativa korrelationen mellan medvetenheten om egen och andras glädje 
och undvikande anknytning går i linje med detta resonemang. Ju lägre medvetenhet 
om glädje, desto högre grad av undvikande anknytning. Huruvida den undvikande 
anknytningsstilen  kan ses  som en konsekvens  av  ätstörningen eller  riskfaktor  för 
psykopatologin går däremot inte att uttala sig om enbart utifrån detta fynd.

Resultatet  visar  även  på  ett  samband  mellan  totalt  AM  och  anknytning.  Ju  mer 
medvetna deltagarna var om sina affekter, framförallt sin egen skam, desto tryggare 
anknytning hade de.  För medvetenheten om andras affekter  var  sambandet enbart 
signifikant  i  relation till  undvikande anknytning men inte  för  ängslig  anknytning. 
Resultaten  visade  också  att  gruppen  med  trygg  respektive  otrygg/rädslofylld 
anknytning skiljde sig åt signifikant rörande medvetenheten för alla affekter totalt 
liksom för egna och för andras affekter. Deltagare med en trygg anknytningsstil hade 
alltså  en högre AM än de med en otrygg/rädslofylld  anknytning.  Även Lech och 
kollegor (2012) fann ett samband mellan en hög AM och en trygg anknytning.

Medvetenhet om egna affekter hade ett signifikant negativt samband med delskalorna 
i  EDE-Q.  Ju  högre  medvetenheten  var  kring  egna  affekter,  desto  mindre 
ätstörningssymtom beskrev deltagarna,  bortsett  från  figurfixering.  Det  fanns  dock 
inget samband mellan medvetenheten om andras affekter och delskalorna på EDE-Q. 
Ätstörningssymtomen korrelerade även negativt och signifikant med medvetenheten 
om egen skam, sett till delskalorna på EDE-Q. Ju mer medveten en deltagare var om 
sin egen skam desto lägre grad av ätstörningssymtom hade denne. Detta kan jämföras 
med ett flertal studier (Burney & Harvey, 2000; Gillanders & Simpson, 2009; Goss & 
Allan, 2009; Keith et al., 2002; Skårderud, 2007; Troop et al., 2008) som visat att 
skamkänslor  kan  ses  som  en  risk-  samt  vidmakthållande  faktor  vid 
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ätstörningssymtom.  De  deltagare  som  hade  en  god  förmåga  att  medvetandegöra 
affekten skam tycks alltså ha färre självrapporterade ätstörningssymtom och en mer 
trygg anknytning.  Samma samband framträdde inte  för  medvetenheten om andras 
skamkänsla. Vid en närmare undersökning visade det sig att  det mer specifikt var 
dimensionen  tolerans  för  egen  skam  som  korrelerade  negativt  med 
ätstörningssymtomen.  För  figurfixering  respektive  restriktivt  ätande  är  sambandet 
allra  starkast,  men korrelationen är  påtagligt  signifikant  även för  viktfixering och 
bekymmer med ätandet. Att kunna uppmärksamma skammen är således inte samma 
sak som att kunna hantera den, tolerera den eller reglera den. Här framkommer att det 
primärt  är  av vikt  att  uthärda den egna skamkänslan då det  har samband med en 
reducerad  grad  av  ätstörningssymtom. Det  går dock  inte  att  veta  något  om 
kausaliteten, utan bara att det finns ett samband mellan faktorerna. Det kan lika gärna 
vara så att en lägre grad av ätstörningssymtom ger en bättre tolerans inför egen skam.

Sambanden mellan en god AM kring egna affekter, självskattade ätstörningssymtom 
samt en trygg anknytning kan jämföras med fynden från Tasca med fler (2009). De 
fann  att  en  otrygg  anknytning  kunde  leda  till  negativa  affekter  hos 
ätstörningspatienter  och  de  negativa  affekterna  tycktes  leda  till  ökade 
ätstörningssymtom.  En  trygg  anknytning  samt  en  god  AM kring  egna  affekter,  i 
huvudsak  skam,  kan antas  verka  som  skyddsfaktorer  mot  utvecklandet  eller 
vidmakthållandet av ätstörningssymtom. Vidare studier kring kausala samband kan 
eventuellt klargöra dessa relationer.

Det förelåg vidare ett signifikant samband mellan EDE-Q och undvikande- respektive 
ångestskalan mätt med ENR, enda undantaget från dessa samband rörde undvikande 
ENR  och  bekymmer  med  ätandet,  vilket  inte  var  signifikant.  Starkast  samband 
framträdde  mellan  ångestskalan  på  ENR  och  restriktivt  ätande  respektive 
viktfixering, samt för undvikandeskalan på ENR och figurfixering. Utifrån dessa fynd 
framstår det således som att deltagare med en mer otrygg anknytningsstil både har en 
högre  grad  av  ätstörningssymtom  men  också  en  större  svårighet  med  att 
medvetandegöra affekter. Detta fynd kan jämföras med Sroufe (2005) som fann att en 
otrygg anknytning i spädbarnsåldern utgjorde en riskfaktor för senare psykopatologi i 
vuxen ålder. Det är dock oklart huruvida en otrygg anknytning är en konsekvens av 
eller bidragande faktor till ätstörningsproblematiken, som nämnts tidigare.

Frågeställning 3
Vilken  skattning  har  personer  med  ätstörningsdiagnos  på  symtomspecifik  
reflekterande  funktion,  i  jämförelse  med  andra  grupper  där  symtomspecifik  
reflekterande funktion undersökts?

Medelvärdet på SRF-ED i denna studie låg på 2.5, vilket kan anses utgöra en låg RF-
nivå.  Tidigare  studier  har  funnit  liknande  nivåer  på  den  symtomspecifika 
reflekterande funktionen, SRF, beträffande annan psykopatologi. Jones-Alsarraf och 
Nilsson (2009) fann ett SRF-värde på 2.55 hos deprimerade patienter och Kullgard 
och Persson (2010) fann ett SRF-värde hos patienter med tvångssyndrom på 2.97. I 
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kontrast till detta fann Rudden och kollegor (2006) att PSRF, panikspecifik RF, låg på 
4.43. Detta är ett fynd som ger intryck av att skilja sig från de skattningar som gjorts 
för OCD, depression och här för SRF-ED. Rudden med kolleger (2006) fann dock att 
värdet på PSRF var signifikant lägre än generella RF för samma grupp.  

Deltagarna  i  denna  studie  hade  en  lägre  SRF-ED  i  jämförelse  med  deltagarna  i 
studien av Pedersen och kollegor (2012) kring generell RF hos patienter med BN. 
Där låg RF på 4.11. Fonagy och kollegor (1996) fann däremot att ätstörningspatienter 
hade ett RF på 2.8, vilket ligger närmare resultatet för denna studie. Det är således 
oklart  vilken RF-nivå ätstörningspatienter  generellt  ligger  på.  Tidigare  studier  har 
visat att patienter med panikångestsyndrom (Rudden et al., 2006) och patienter med 
tvångssyndrom (Kullgard  &  Persson,  2010)  haft  en  lägre  SRF  i  jämförelse  med 
generell RF. SRF kan således betraktas vara ett instrument som mäter en annan aspekt 
av mentaliseringsförmågan än AAI-intervjun. Det SRF-ED-värde som framkommit 
för personer med ätstörningsdiagnos kan därför antas spegla en svårighet i reflektiv 
funktion för psykopatologin i fråga, i likhet med depressions- och tvångs-SRF. Det 
kliniska  intrycket  är  att  den  ätstörningsspecifika  intervjun  kan  vara  ett  lämpligt 
instrument för att mäta den symtomspecifika reflektiva funktionen hos patienter med 
en ätstörningsdiagnos.

I denna studie fanns en svag men icke signifikant tendens till skillnad i SRF-ED-
skattningar för  de olika diagnosgrupperna,  där  deltagarna med BN hade en högre 
SRF-ED-skattning än deltagarna med AN eller ätstörning UNS. Alla deltagare kom 
från  öppenvård  eller  dagvård  och  uppvisade  ändock  en  till  synes  låg  SRF-ED. 
Möjligen framträder här en negativ effekt av svält på den reflekterande förmågan för 
deltagare med AN, då de per definition har ett lägre BMI jämfört med personer med 
BN. Ovan nämnda skillnad var dock inte signifikant och fler studier behövs för att 
utröna om det verkligen föreligger en skillnad mellan de olika diagnosgrupperna i 
den  symtomspecifika  reflekterande  funktionen.  Då  det  även  förekommer  en 
crossover, det vill säga att en ätstörning kan övergå i en annan ätstörning över tid 
(Peat et al.,  2009), så kan det tänkas att ätstörningspatienter i grunden har en lika 
nedsatt  SRF-ED  och  att  diagnostillhörighetens  betydelse  blir  sekundär  i 
sammanhanget.  Det  fanns  inte  något  samband  mellan  SRF-ED  och  graden  av 
ätstörningssymtom mätt med EDE-Q, vilket i sig talar för att graden och typen av 
ätstörningssymtom inte har något samband med den symtomspecifika reflekterande 
funktionen.

Frågeställning 4
Har personer med ätstörningsdiagnoser en affektmedvetenhet, mätt med ACI-S/O,  
som skiljer sig från en normalgrupp?

I jämförelse med en normalgrupp (M = 22.6 år) hade deltagarna i denna studie (M = 
25.7 år) en signifikant lägre affektmedvetenhet för egen och andras glädje, egen och 
andras  ilska  samt  en  skillnad  för  egen  skam.  För  andras  skam  fanns  det  ingen 
skillnad. Beträffande äckel finns det inga jämförelsedata att tillgå. Medelvärdet för 
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medvetenheten om eget äckel om 3.20 och andras äckel om 3.34 skiljer sig dock rent 
deskriptivt från det globala medelvärdet i en normalgrupp om 5. Medvetenheten om 
eget och andras äckel skattades lägst av alla affekter i denna studie. Ett intryck från 
ACI-S/O-intervjuerna var att flera deltagare hade en god förmåga att uppmärksamma 
äckel men då de beskrev att äcklet var så intimt förknippat med den egna självbilden 
och upplevelsen av den egna kroppen var det svårt att uttrycka äckelkänslan för andra 
eller att tolerera den.

I denna studie var total AM således lågt, för egna affekter 3.59 och andras affekter 
3.71,  vilket  replikerar  fyndet  från  Lech  och  kollegor  (2012).  Även  de  fann  att 
ätstörningspatienter  hade  en  låg  AM.  Denna  studie  använde  sig  av  endast  fyra 
affekter,  men med ett  tillägg av affekten äckel,  vilken inte ingick i  ovan nämnda 
studie. Utifrån dessa samt flertalet andra fynd (Budlowski et al, 2005; Harrison et al., 
2009; Haynos & Fruzzetti, 2011; Ioannou & Fox, 2009; Sim & Zeman, 2004) är det 
följaktligen  troligt  att  ätstörningspatienter  har  en  specifik  svårighet  med  att 
uppmärksamma, tolerera samt uttrycka affekter i allmänhet och negativa affekter i 
synnerhet.

Fox och Power (2009) för ett resonemang kring att ätstörningspatienter skulle kunna 
ha svårt att hantera affekten glädje. De menar att glädje kan vara till synes oförenligt 
med patientens känslomässiga tillstånd i stort och att den positiva affekten därför kan 
undvikas eller undertryckas. I denna studie uppmärksammades att en del deltagare 
beskrev att de önskade stanna kvar i känslan av glädje då de väl upplevde den, men 
att andra negativa affekter ofta tog över. Som exempel nämnde några deltagare att de 
inte kunde visa glädje eller hålla fast vid känslan. Ett glädjeuttryck var oförenligt med 
deras ätstörning och skulle kunna signalera till andra att de mår bättre än vad de gör. 
Några beskrev hur de istället kunde förställa glädjeuttrycket inför andra då det gjorde 
att  omgivningen ställde mindre frågor  gällande ätstörningen om de tycktes glada. 
Detta är  en företeelse som vore intressant  att  undersöka vidare och mer ingående 
framöver.

Metoddiskussion
Reflektion kring deltagare, urval och procedur

I denna studie deltog 22 personer, vilket kan anses vara ett relativt litet urval. En 
större grupp skulle gett  säkrare kunskap om sambanden. Flera av resultaten visar 
dock på tydliga samband. Ett exempel på bristen på statistisk power är att det fanns 
en tendens till skillnad mellan diagnosgrupper och reflektiv funktion. Fler deltagare 
hade  eventuellt  kunnat  leda till  ett  mer  tydligt  fynd i  frågan.  Vidare rekryterades 
deltagarna via tillgänglighet. Det kan därför vara svårt att säga huruvida deltagarna i 
denna studie utgör ett representativt urval för personer med ätstörningar. I första ledet 
var  det  patienternas  behandlande  kontakter  som  rekryterade  deltagarna,  några 
rekryterade  många  och  vissa  rekryterade  bara  enstaka.  Det  fanns  alltså  en 
snedfördelning i rekryteringen. Författarna saknar även insyn i hur många av de som 
tillfrågats som avböjde ett deltagande, eller hur många som tillfrågats totalt. Det går 
inte att utesluta att de som tackat ja till att deltaga mådde förhållandevis bra trots sin 
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ätstörning, alternativt att behandlande kontakter tillfrågat patienter med en till synes 
god verbal förmåga. Det kliniska intrycket är dock att deltagarna erbjöd en spridning 
i såväl ålder som funktionsnedsättning till följd av ätstörningen, vilket också visat sig 
i deskriptiva data. Ytterligare en aspekt att ta i beaktande är att enbart en man deltog i 
studien, urvalet är således i huvudsak representerat av kvinnor. Detta kan förvisso 
tänkas motsvara den kliniska verkligheten, där främst kvinnor diagnosticeras med en 
ätstörning i dag.

Reflektion kring studiens instrument
Under den introducerande träningen och senare skattningen av de båda intervjuerna i 
studien har flera betänkligheter uppstått. Några av dessa dryftas nedan.

ACI-S/O
Det är rimligt att tänka att en intervjumanual och skattningsguide inte kan innehålla 
alla  tänkbara  scenarios.  Här  föreslås  dock  några  tillägg  för  att  underlätta  i 
skattningsarbetet.  Under  intervjuerna  kring  AM  var  det  åtskilliga  deltagare  som 
besvarade  frågorna  om  den  egna  AM  med  att  beskriva  affektens 
uppmärksamhetssignaler  utifrån  frånvaron av  andra  affekter.  Som exempel  kunde 
svaren på uppmärksamheten för egen glädje bestå i att intervjupersonen svarade att 
glädje  var  ”när  jag  inte  är…”  och  sedan  exemplifierade  med  flertalet  negativa 
affekter, som ledsnad eller ilska. I frånvaron av ett mer uttömmande svar föreslås att 
detta inkluderas i beskrivningen av de lägre AM-skattningarna. Vidare förekom det 
för  vissa  affekter  att  intervjupersoner  beskrev  att  de  inte  alls  verbaliserade  vissa 
affekter i  relationen med andra, undantaget  i  terapi.  I  enlighet  med manualen bör 
detta  kunna  skattas  som en  fältberoende  AM  förutsatt  att  personen  även  kunnat 
verbalisera affekten under själva intervjutillfället. Författarna föreslår dock att ett svar 
av sådan kvalitet,  då det  inte verbaliseras så det kan skattats som god AM under 
föregående  delar  i  intervjun,  skall  ses  som att  affekten  ibland  kan  verbaliseras  i 
relationer  men  inte  konsekvent,  motsvarande  en  skattning  om på  sin  höjd  3-4.  I 
intervjuer med kliniska populationer går det att föreställa sig att denna typ av svar 
kan vara relativt frekventa för vissa affekter,  och därför tjänar på att  framhållas i 
intervjuguiden.  Författarna föreslår  också ett  förtydligande rörande skattningen av 
”spelad affekt”, då intervjupersonen beskriver att  denna kan förställa affekten utåt 
men inte upplever den själv. Detta är även intimt förknippat med frågan kring hur en 
skattare  bör  förhålla  sig  till  de svar  som upplevs som schablonmässiga eller  som 
teoretiska, denna fråga lyfts gällande SRF-ED-intervjun.

SRF-ED
Som nämnts tidigare är detta den första studie som görs med SRF-ED, för att kunna 
skatta intervjuerna fick författarna därför utgå från den manual som finns för RF-
skattningar samt se till de skattningsinstruktioner som finns att tillgå för de övriga 
SRF-intervjuerna. Gemensamt för  de symtomspecifika intervjuerna är att skattaren 
måste ta i beaktande om svaret är ett skolbokssvar som personen i fråga hört under 
behandling alternativt läst om i relation till diagnosen, eller om det är ett svar som 
utgår från individens egna upplevelser (F. Falkenström, personlig kommunikation, 13 
mars, 2013). I anslutning till detta gäller för SRF-ED att en differentiering måste ske 
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mellan genuina reflektioner kring mentala tillstånd och i sin tur citationer rörande 
diagnosens kriterier. Som exempel kan det således bli problematiskt vid skattandet av 
en  symtomspecifik  reflektiv  funktion  då  de  mentala  tillstånd  som  ingår  i  själva 
diagnosen inte skall förära någon högre skattning, då de är självförklarande på samma 
vis som diagnostermer blir. Att exempelvis ”känna sig tjock” skulle i en RF-intervju 
som inte är ätstörningsspecifik alltså kunna ge en högre skattning, motsvarande i vart 
fall en ordinär RF. Samma uttalande ger istället en tveksam eller låg RF för SRF-ED. 
I  denna intervju tenderade även flertalet  deltagare att  svara på  ett  sätt  som leder 
tankarna till psykisk ekvivalens. Ett exempel på ett sådant svar var att ”en bra dag 
känns  även  kroppen  bra,  men  på  en  dålig  dag  är  kroppen  bara  fel”.  Enligt 
skattningsmanualen  för  RF skall  ett  svar  som innehåller  tydliga  mentala  tillstånd 
föräras med en åtminstone ordinär RF, i detta sammanhang är det dock av vikt att 
alltså skilja ut dessa mentala tillstånd från det som ingår i själva diagnosen.

En bedömning som gjorts, i samråd med utbildade och erfarna skattare av RF, är att 
fråga 6 och fråga 7 (se Bilaga 1) är frågor av permitkaraktär och därför inte behöver 
skattas, såvida de passagerna inte höjer eller sänker den globala skattningen. Frågan 
är  om  intervjufrågor  av  permitkaraktär  tillför  SRF-ED  något.  Intrycket  från 
administreringen  av  intervjuerna  är  vidare  att  vissa  frågor  i  intervjuguiden  har 
utrymme för optimering.  Som exempel behövdes den sista  följdfrågan på fråga 5 
upprepas i majoriteten av fallen och flera deltagare upplevde att frågan var allt för 
svår att förstå även om den upprepades. Frågan ser ut som följer; ”Finns det något  
samband mellan hur du upplever din kropp (exempelvis, storlek, tyngd, lätthet, och  
kontakt med dina upplevelser såsom smärta, hunger och mättnad) och känslomässiga  
tillstånd, situationer och/eller personer?” Uppfattningen hos författarna är att frågan 
behöver bearbetas alternativt uteslutas, då den också känns snarlik intervjuns andra 
föregående frågor. En föreslagen omformulering är ”Har du märkt om olika känslor,  
situationer  eller personer kan påverka hur din kropp känns?” alternativt ”Har du 
någon gång märkt i  fall olika känslor, situationer eller personer påverkar hur du  
upplever din kropp?”.  Ber  intervjupersonen om ett  förtydligande skulle  exemplen 
från  den  befintliga  intervjuguiden  (som  storlek,  tyngd,  lätthet,  hunger,  mättnad) 
kunna användas först i det skedet.

Även fråga 9 var emellanåt fall  för missförstånd, den efterfrågar vad ätstörningen 
fyllt  för  funktion men deltagarna svarade i  regel  utifrån vad ätstörningen haft  för 
konsekvenser för dem istället. Intrycket var likaså att fråga 10 blir överflödig, den 
berör intervjupersonernas tankar kring hur livet skulle varit utan en ätstörning. En 
majoritet av deltagarna hade redan varit inne på det svaret efter fråga 8 (eller fråga 9), 
vilken berör ätstörningens inverkan på intervjupersonernas liv. Ett förslag är att fråga 
10 konverteras till en följdfråga till fråga 8, exempelvis i form av ”Tror du att ditt liv  
skulle  varit  annorlunda  idag utan dina problem med ätstörningen?”  Om ja,  ”På 
vilket sätt?”.

Under intervjuerna upplevde båda författarna till denna studie att följdfrågor, eller en 
mer  semistrukturerad  ansats,  skulle  kunnat  föranleda  mer  fylliga  svar  som skulle 
kunnat föräras med högre skattningar på vissa passager. Frågan kring huruvida det 
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lämpar  sig  med  möjligheten  till  fler  följdfrågor  och  förtydliganden  i  SRF-ED 
dryftades. Utformningen av AAI och SRF är dock strukturerad, vilket talar för att 
även SRF-ED bör behålla sitt strukturerade format.

Slutligen fördes även ett resonemang kring huruvida det vore lämpligt att förkorta 
SRF-ED, sett till antalet frågor är intervjun dubbelt så omfattande som exempelvis 
SRF för depression. Däremot upplevde inte författarna till denna studie att deltagarna 
skulle ha uppfattat intervjun som för lång eller repetitiv, sett till tidsomfattning tog 
intervjun mellan 14 och 51 minuter. Vidare förutsätter vissa globala RF-skattningar 
att intervjun innefattar ett visst antal skattningar för möjligheten att uppnå en viss 
global RF, att ta bort frågor kan rent teoretiskt göra det svårare för deltagare att nå 
upp till detta krav. I praktiken tycks detta dock inte utgöra ett bekymmer för övriga 
SRF,  som  ju  är  mer  kortfattade.  Det  vore  sammantaget  gynnsamt  om  en 
skattningsmanual för SRF-ED upprättas, citaten (se Bilaga 7) från denna studie skulle 
kunna nyttjas som illustrativa exempel för en viss SRF-ED-skattning.

ENR och EDE-Q
Såväl ENR som EDE-Q är självskattningsformulär, sådana är i regel behäftade med 
en risk för att den person som fyller i dem önskar framställa sig på ett visst sätt och 
därför kan skatta utifrån hur denne söker framstå. För exempelvis EDE-Q är det inte 
omöjligt att personer som skattar sina egna symtom kan skatta sig mer sjuka eller mer 
friska beroende på kontexten. Intrycket från denna studie var inte att någon deltagare 
önskade förställa sig under självskattningarna, tvärtom var flera deltagare måna om 
att  inte  missförstå  någon  fråga  i  formuläret  och  det  förekom att  de  frågade  mer 
ingående vad som avsågs med vissa formuleringar.  EDE-Q är  ett  instrument  som 
även används frekvent inom ätstörningsvården och flertalet av studiens deltagare var 
därför bekanta med formuläret sedan tidigare.

Begränsningar
Som redan nämnts är deltagarantalet i denna studie relativt litet, för att kunna uttala 
sig med större säkerhet kring studiens fynd skulle det vara till gagn att ha haft ett  
större  deltagarantal.  Resultaten  tolkas  därför  med  försiktighet.  Deltagarna  var  i 
huvudsak kvinnor från öppenvården, vilka rekryterades via tillgänglighetsprincipen, 
det är således svårt att veta om studiens resultat går att generalisera till att gälla för 
ätstörningspatienter  som  population.  Vidare  var  inte  normalpopulationen  för 
jämförelsen av anknytning och AM fullt ut matchad med deltagarna i denna studie, 
vilket gör att jämförelsen bör tolkas med varsamhet.

Av studiens deltagare hade omkring hälften diagnosen AN. En följd av svält  och 
undervikt kan vara en påverkan på kognitiva förmågor, en möjlig begränsning med 
arbetet skulle kunna vara att svält eller näringsbrist föranlett svar som i intervjuerna 
skattats  lägre  än  vad  de  skulle  ha  gjort  om deltagarna  inte  var  underviktiga.  En 
iakttagelse som talar för att skattningarna inte är missvisande är den att en deltagare 
med AN blev av med diagnosen samma dag som intervjun, och några beskrev själva 
att  de  mådde  förhållandevis  bra  och  var  på  väg  mot  ett  tillfrisknande.  Inga 
iakttagelser gjordes kring att någon deltagare skulle vara kognitivt påverkad av svält 
vid intervjutillfället. 
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Studiens resultat utgår primärt från korrelationsberäkningar. Dessa kan säga något om 
huruvida två faktorer har något samband eller ej och i fall detta samband är positivt 
eller negativt. Utifrån sådana statistiska beräkningar går det således enbart att uttala 
sig om att det finns ett samband, det går inte att uttala sig om kausala relationer 
variablerna emellan, alltså vilken variabel som påverkat vilken. Exempelvis kan 
studiens resultat kring det positiva sambandet mellan graden av ätstörningssymtom 
och anknytning lika väl innebära att högre grad av otrygg anknytning föranleder mer 
ätstörningssymtom som att en högre grad av ätstörningssymtom föranleder en mer 
otrygg anknytning. För att undersöka detta samband närmare krävs forskning kring 
kausalitet.
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Slutsatser och förslag till fortsatt forskning
Skattningen av ätstörningsspecifik reflektiv funktion, SRF-ED, hade i denna studie 
inget  samband  med  varken  anknytningsstil,  graden  av  ätstörningssymtom  eller 
affektmedvetenhet,  undantaget  medvetenheten om eget  och andras äckel.  SRF-ED 
förefaller kunna mätas reliabelt och sambandet med medvetenhet om äckel stämmer 
väl med teorier om hur människor med ätstörning kan uppleva känslor. Bristen på 
övriga samband gör det dock angeläget att testa instrumentet ytterligare innan det kan 
anses ha en förståelig validitet.

Det  samband  som  framkom mellan  SRF-ED  och  medvetenheten  om eget  äckel, 
föranledde  ytterligare  analyser  vilka  visade  på  att  det  mer  specifikt  var  verbal 
expressivitet  om eget  äckel  som  korrelerade  med  reflektiv  funktion.  Ju  bättre 
deltagarna var på att verbalisera sitt äckel, desto bättre reflektiv funktion. Det fanns 
också ett samband mellan SRF-ED och utbildningsgrad. Framtida studier bör därmed 
undersöka  huruvida  SRF-ED  är  ett  instrument  som  är  känsligt  för  verbal  eller 
intellektuell förmåga.  

Medelvärdet på SRF-ED var 2.5 vilket kan jämföras med tidigare studier kring SRF, 
där RF-värdet hamnat från 2.55 till 4.43. Generell RF för personer med ätstörning har 
i tidigare studier funnits hamna på 2.8 respektive 4.11 vid BN. Mer forskning krävs 
för att utröna om ätstörningspatienters symtomspecifika reflektiva funktion skiljer sig 
från deras generella reflektiva funktion.

Det  fanns  ett  samband  mellan  medvetenheten  om  egna  affekter  totalt  och 
kategorierna på EDE-Q. Ju bättre medvetenhet om egna affekter, desto lägre grad av 
ätstörningssymtom, undantaget kategorin för figurfixering som inte var signifikant. 
Egen skam och graden av ätstörningssymtom korrelerade också negativt.  En vidare 
analys fann mer specifikt att toleransen inför egen skam stod för korrelationen. Ju 
sämre tolerans inför den egna skamkänslan desto fler ätstörningssymtom uppvisade 
deltagarna. Att medvetandegöra och uthärda skam tycks således kunna inverka på 
ätstörningssymtomatologin, vilket kan utgöra en viktig behandlingsimplikation. Mer 
forskning  krävs  kring  relationen  mellan  toleransen  inför  egen  skam  och 
ätstörningssymtom och för att klarlägga kausaliteten variablerna emellan.

En korrelation framkom också mellan graden av ätstörningssymtom och anknytning. 
Ju  högre  skattning  på  undvikande  eller  ängslig  anknytning  desto  fler 
ätstörningssymtom. Ett undantag visade sig i den icke signifikanta relationen mellan 
undvikande  anknytning  och  bekymmer  med  ätandet.  En  mer  undvikande 
anknytningsstil visade sig även ha samband med högre ålder och fler år som sjuk. Att 
etablera en god allians i kontakten med ätstörningspatienter kan utifrån teorierna om 
anknytning hos vuxna vara av synnerlig vikt i behandlingsarbetet och mer forskning 
kring ätstörning och de olika anknytningsstilarna behövs.

Vidare tycks relationen mellan glädje och ätstörningar inte att ha studerats i någon 
större utsträckning. Framtida studier skulle närmare kunna undersöka relationen dem 
emellan. Flera deltagare i denna studie nämnde att de inte kunde visa glädje då de 
kände att det var oförenligt med det faktum att de var sjuka. Kanske bidrar denna 
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svårighet med expressiviteten av positiva affekter till att en ätstörning vidmakthålls?

Resultaten  tyder  slutligen  på  att  personer  med  ätstörning  uppvisar  en  lägre 
affektmedvetenhet än en jämförelsegrupp utan kända problem för de egna affekterna 
glädje, ilska, skam samt för andras glädje och ilska. För andras skam var sambandet 
icke signifikant. För äckel finns inget jämförelsematerial men skattningen på äckel 
var i denna studie den lägsta bland de olika affekterna. Vidare framkom ett samband 
mellan  låg  AM  och  en  mer  otrygg  anknytning,  både  undvikande  som  ängslig. 
Gruppen  med  ängslig  anknytning  skilde  sig  signifikant  från  jämförelsegruppen. 
Fyndet kring relationen mellan anknytningsstil och affektmedvetenhet ligger i linje 
med tidigare forskning. Den roll affektmedvetenheten spelar för såväl anknytningsstil 
som för ätstörningssymtom bör ges mer uppmärksamhet framöver, primärt i relation 
till behandling.
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Bilagor
Bilaga 1. Intervjuguide för SRF-ED.
GENOMFÖRANDE AV INTERVJUN - SRF-ED
Förklaring till den som ska intervjuas
I denna intervju är jag intresserad av att få ta del av dina reflektioner om hur du förstår din 
ätstörning och hur det påverkar ditt liv. Jag kommer att ställa några frågor där jag valt att använda 
mig av termen ”ätstörning”. Säg ifrån om det finns ett begrepp som du anser bättre beskriver ditt 
lidande och som du hellre önskar att jag använder mig av. Ätstörning är ett vitt begrepp och 
omfattar beteenden som självsvält, hetsätning och självrensning genom kräkningar, överdrivna 
fysiska aktiviteter, användning av medicinska preparat och annat. Ätstörningar inbegriper även 
tankar, känslor och upplevelser relaterade till mat, kropp och vikt.
Säg ifrån om något är oklart. Tack för att du ställer upp.

Intervjun

1. Varför tror du att du har en ätstörning?

– Ser du något samband mellan dina problem och relationen med dina föräldrar, familj och 
uppväxt?

2. Har du någon gång märkt att det kan finnas ett samband mellan symtom som är relaterade till din 
ätstörning och tankar och känslor?

–Om ja, fråga vilka tankar och känslor?

–Om ja, fråga: Har du någon idé kring hur dessa tankar och känslor hänger ihop med dina 
ätstörningssymtom?

–Om nej, fråga: Kan du se något mönster på förbättring eller försämring av dina 
ätstörningssymtom?

3.  Har du någon gång märkt att det kan finnas ett samband mellan dina ätstörningssymtom och 
vissa situationer? Exempel på situationer kan vara, att vara ensam, i skolan, på jobbet, hemma och 
på fritiden.

–Om ja, fråga i vilka situationer?

–Om ja, fråga: Har du någon idé kring hur dessa situationer kan vara kopplade till dina 
ätstörningssymtom?

–Om nej, gå vidare.

4. Har du någon gång märkt att det kan finnas ett samband mellan dina ätstörningssymtom och de 
personer du umgås med?

–Om ja, fråga vilka personer?

–Om ja, fråga: Har du någon idé kring hur dessa personer kan påverka dina ätstörningssymtom?

–Om nej, gå vidare.

5. Nu är jag intresserad att höra om dina upplevelser av din egen kropp. Frågorna liknar de frågor 
jag redan ställt:
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       - Vad har du för relation till din kropp?

 – Finns det något samband mellan hur nöjd eller missnöjd du är med din kropp och ditt känsloläge, 
situationer och/eller personer?

–Om ja, be personen att utveckla sitt svar.

– Finns det något samband mellan hur du upplever din kropp (exempelvis, storlek, tyngd, lätthet, 
och kontakt med dina upplevelser såsom smärta, hunger och mättnad) och känslomässiga tillstånd, 
situationer och/eller personer?

–Om ja, be personen att utveckla sitt svar.

6. Om vi sammanfattar vad vi har frågat om, kan du ge ett eller flera konkreta exempel på 
situationer där dina problem med ätstörningen är minst framträdande? Alternativt: När tänker du 
minst kring dina problem kring mat, vikt och kropp?

7. Kan du ge ett eller flera konkreta exempel på situationer där dina problem med din ätstörning är 
som mest framträdande? Alternativt: När tänker du mest kring dina problem kring mat, vikt och 
kropp?

–På vilket sätt är tankar, känslor och kroppsliga upplevelser annorlunda då tecknen på ätstörning är 
som starkast jämfört med då de är som svagast?

8. Vilken inverkan har din ätstörning haft på ditt liv och på den person du är nu?

9. Har du några tankar kring huruvida ätstörningen haft en specifik funktion i ditt liv?

–Möjliga positiva funktioner?

–Möjliga negativa funktioner?

10. Har du några idéer om hur ditt liv skulle ha varit utan dina problem med mat, vikt och kropp?

11. Har dina tankar kring varför du har en ätstörning ändrats över tid?

12. Vilken betydelse har din ätstörning haft för andra personer i ditt liv?

13. Skulle någon av dina allra närmaste som känner till dina problem, ha en annan 
förståelse/uppfattning av din ätstörning än vad du själv har beskrivit i denna intervju?

–Om ingen känner till problemen: om de kände till dina problem, skulle de ha en annan 
förståelse/uppfattning av din ätstörning än vad du själv har beskrivit i denna intervju?
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Bilaga 2. Intervjuguide för ACI-S/O.
FRÅGEMANUAL VID MODIFIERAD AFFEKTMEDVETENHETSINTERVJU
Inledning till intervjun:
Jag vill prata med dig om hur du brukar ha det och om hur du upplever olika situationer. Först vill 
jag att du ska berätta för mig om något som får dig att känna dig; (Intresserad/ivrig, 
välbefinnande/glädje, rädd/skräckslagen, ilsken/arg/rasande, skamsen/förödmjukad, 
sorgsen/förtvivlad, svartsjuk/avundsjuk, skuld, ömhet/tillgivenhet).
Vad kan få dig att känna…

Uppmärksamhet
Hur märker du att du är ….. ? 
Vad känner du igen det på ?
(i vilken mån tyder mentala eller kroppsliga kriterier på motsatsen ?)
Hur vet du att du är … och inte något annat exempelvis … ?

Tolerans
Kan du försöka att gå in lite mer på hur du har det när … ? 
När du märker att du är … vad gör du då ?
Kan du låta … verka i dig, törs du låta den vara där ?
När du märker att du är …. Hur tycker du att den känslan påverkar dig. Vad får den dig att göra ?
När du känner den stämningen i dig, vad gör du med den känslan ? Var gör du av den ?
Tror du att affekten kan berätta något av betydelse för dig ? Något viktigt ?
Hur är det för dig själv att känna att du är …. ?
Vad skulle ske om du inte  gjorde så (aktuellt sätt att komma undan känslan) och bara lät den verka 
på dig ?

Emotionell Expressivitet
Hur är det för dig att visa andra att du är ….. ? 
När du känner dig …. , hur kan andra veta att du är det ?
Hur tror du att du visar det(undersök om det finns variationer i förhållande till personer, kontext och 
intensitet av affekten).
Törs du stå för detta utåt?
Vad skulle ske om du visade …. för andra ?
Om andra märkte det här, vad skulle de tänka om dig ?

Begreppsmässig expressivitet
Hur är det för dig att berätta för andra att du är ….? 
När du känner dig … , kan du då säga till andra hur det är ? Vad säger du då ?
Hur brukar du typiskt berätta för andra att du är ….?
(Vid tvetydiga svar: vad föreställer du dig att …. är egentligen ? för att undersöka begreppsmässiga 
förståelsen)
Vad skulle kunna ske om du berättade för andra att du var…?
Om du berättade det här för andra, vad skulle de tänka om dig ?

Andras affekter
Då vill jag att du berättar om något som fått andra att… 
Kan du berätta om någon gång då du sett andra ….
(Vem var det?, vilken situation?)
(Kan du berätta för mig om vad som får andra att känna sig..)

Uppmärksamhet
Hur märker du att X är …. ?
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Vad känner du igen det på ?
Hur märker du att det är … och inte …. ?
Märker du något inom dig då ?

Tolerans
Kan du försöka att gå in lite mer på hur du har det när du märker … ?
När du märker att X är … vad gör du då ?
När du märker att X är…. Hur tycker du att den känslan verkade påverka  X ?
Hur tycker du att det påverkade dig ?
Vad gjorde X/ du av den känslan ?
Hur är det för dig själv att märka att någon är …. ?
Tror du att X känsla berättade något väsentligt för dig ?
Kan du låta … verka hos X, törs du låta känslan vara där ?

Emotionell respons
Hur är det för dig att se andra ….. ?
När du märker ….  Hos andra, hur kan de veta att du märkt det ?
Hur tror du att du visar det (undersök om det finns variationer i förhållande till personer, kontext 
och intensitet av affekten).

Begreppsmässigt respons
När du märker att andra är …. kan du tala om det då ? 
Hur är det för dig att prata om andras …. ?
Hur talar du om andras …?
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Bilaga 3. Skattningsguide för ACI-S/O.
Poängkriterier för egna affekter, kort version

Poäng Uppmärksamhet
(egen, andras, reciprok)

Tolerans
(egen, andras)

Emotionell 
Expressivitet/respons

Verbal
Expressivitet/respons

1-2
- Sorterar inte ut 
upplevelsekategorier för 
affekten.
- Kan ej beskriva situation 
där aff. förekommer.
- Aktiv ouppmärksamhet

- Upplever/tror inte aff. Har 
någon påverkan.
- Aff angår ej personen
- Tål inte stämningen
- Blir identisk med aff. Lastar av 
sig aff. på andra.

2.
- Överväldigas av aff.

- Vill inte aff ska synas.
- Motverkar aktivt aff 
uttryck
- Förnekande, utagerande 
av aff.

 2.
- Vet inte om aff visas

- Lös klassifisering av aff, liten 
association till egna erfarenheter.
- Svårigheter för verbala uttryck 
för aff i relationer
- Avsaknad av verbala uttryck, 
håller konsekvent tillbaka 
varbala uttryck.
- Önskar inte förmedla affekten

3-4
- Fokusering oklar. Kan 
vara andra affekter.
- Sammanblandning 
mellan affekten och 
situationen där affekten 
aktiverades.
- Uppmärksamhets-
signalen beskriven i 
beteendetermer.
- Ytlig fokusering

- Känner igen aff, försöker undgå 
dess verkan.
- Endast lite rörd av aff. i 
intervjun
- Jag är inte den sorts person som 
blir arg
- Undvikande av aff.

- Försöker 
gömma/förställa uttrycket 
av aff.
- Andra aff förstör 
uttrycket.
- Steroetypt/
odifferentierat uttryck

Affekten visas mot 
personens intentioner

-Konkret begreppsbruk. Knyter 
till bestämda episoder.
-Kategoriserar aff men blandar 
samman med andra aff.
-Kan ibland uttrycka aff verbalt i 
relationer
-Schablonmässigt begreppsbruk
-Undvikande, naivt, egocentriskt.

5-6
- Kan uppnå tydlig 
fokusering av minst en 
upplevelsekvalitet av aff.
- Blandar ej samman den 
med andra aff.
- Prövar att uppnå fokus

- Kan känna, låta sig röras av aff. 
men ej konsekvent.
- Visar något av aff. i intervjun
- Kan låta aff verka på sig.

- Kan vidgå aff. i rel men 
beroende på social 
acceptans.
- Kan visa uttrycket 
tydligt med önskan att bli 
uppfattad.

- God differentiering av aff och 
associerar till egen erfarenhet.
- Använder minst ett 
begreppskännetecken för aff
- Ger vanligen uttryck för aff i 
relation till andra
- Tydlig men fältberoenden

7-8
- Olika intensitet/olika 
sociala kontext.
- Olika nyanser av 
affekten ses i förhållande 
till olika sociala 
sammanhang utan att förta 
fokus på aff.
- Behåller tydligt och 
något nyanserat fokus

-Kan ta in stämningsinnehållet. 
-Accepterar aff som en källa till 
information.
-Aff leder till meningsfulla 
konsekvenser
-Klarar av att rymma affekten.

- Törs visa affektuttrycket 
oberoende av andras 
acceptans.
- Anger minst 2 nyanser 
vad gäller intensitet eller 
kontext.
- Önskar uttrycka sig

- Kan i olika sammanhang välja 
begreppsuttryck som definierar 
kvaliten på relationen 
själv/andra/situation.
- Uttrycker minst 2 nyanser 
beroende på kontext 
(nära/perifiera rel).

9-
10

- Många övergångar och 
nyanser av aff.
- Uppmärksamhetssignal 
på 2 olika nivåer: både 
konkret (kroppsligt) och 
symboliskt
- Öppenhet för aff hos sig 
själv/andra

- Öppnar sig för affektens 
verkningar, erkänner den ett 
värde.
- Aff verkningar leder till 
reflektion med bilder scener.
- Öppenhet för aff verkningar så 
att ny info inhämtas.
- Affekten kan tillföra något nytt 
och ändra på trossystem, bild av 
själv/andra.

- Tydligt, medvetet ansvar 
i uttryck.
- Stor medvetenhet om sitt 
uttryck samt medveten i 
vilken grad uttrycket når 
och uppfattas av andra.
- Decentrerad öppenhet

- Öppna, tydliga nyanserade 
begrepp.
- Visar önskan att prova 
begreppens informationsvärde.
- Förmåga att förändra 
uttrycksformer (begrepp, 
metaforer, bilder) som ökar 
sannolikheten för att 
informationen skall gå fram.
-Differentierad
decentraliserad
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Poängkriterier för andras affekter, kort version
Poäng Uppmärksamhet

(egen, andras, reciprok)
Tolerans
(egen, andras)

Emotionell 
Expressivitet/respons

Verbal
Expressivitet/respons

1-2
- Sorterar inte ut 
upplevelsekategorier för 
affekten.
- Kan ej beskriva situation 
där aff. förekommer.
- Aktiv ouppmärksamhet

- Upplever/tror inte aff. Har 
någon påverkan.
- Aff angår ej personen
- Tål inte stämningen
- Blir identisk med aff. Lastar av 
sig aff. på andra.

2.
- Överväldigas av aff.

- Vill inte aff ska synas.
- Motverkar aktivt aff 
uttryck
- Förnekande, utagerande 
av aff.

 2.
- Vet inte om aff visas

- Lös klassifisering av aff, liten 
association till egna erfarenheter.
- Svårigheter för verbala uttryck 
för aff i relationer
- Avsaknad av verbala uttryck, 
håller konsekvent tillbaka 
varbala uttryck.
- Önskar inte förmedla affekten

3-4
- Fokusering oklar. Kan 
vara andra affekter.
- Sammanblandning 
mellan affekten och 
situationen där affekten 
aktiverades.
- Uppmärksamhets-
signalen beskriven i 
beteendetermer.
- Ytlig fokusering

- Känner igen aff, försöker undgå 
dess verkan.
- Endast lite rörd av aff. i 
intervjun
- Jag är inte den sorts person som 
blir arg
- Undvikande av aff.

- Försöker 
gömma/förställa uttrycket 
av aff.
- Andra aff förstör 
uttrycket.
- Steroetypt/
odifferentierat uttryck

Affekten visas mot 
personens intentioner

-Konkret begreppsbruk. Knyter 
till bestämda episoder.
-Kategoriserar aff men blandar 
samman med andra aff.
-Kan ibland uttrycka aff verbalt i 
relationer
-Schablonmässigt begreppsbruk
-Undvikande, naivt, egocentriskt.

5-6
- Kan uppnå tydlig 
fokusering av minst en 
upplevelsekvalitet av aff.
- Blandar ej samman den 
med andra aff.
- Prövar att uppnå fokus

- Kan känna, låta sig röras av aff. 
men ej konsekvent.
- Visar något av aff. i intervjun
- Kan låta aff verka på sig.

- Kan vidgå aff. i rel men 
beroende på social 
acceptans.
- Kan visa uttrycket 
tydligt med önskan att bli 
uppfattad.

- God differentiering av aff och 
associerar till egen erfarenhet.
- Använder minst ett 
begreppskännetecken för aff
- Ger vanligen uttryck för aff i 
relation till andra
- Tydlig men fältberoenden

7-8
- Olika intensitet/olika 
sociala kontext.
- Olika nyanser av 
affekten ses i förhållande 
till olika sociala 
sammanhang utan att förta 
fokus på aff.
- Behåller tydligt och 
något nyanserat fokus

-Kan ta in stämningsinnehållet. 
-Accepterar aff som en källa till 
information.
-Aff leder till meningsfulla 
konsekvenser
-Klarar av att rymma affekten.

- Törs visa affektuttrycket 
oberoende av andras 
acceptans.
- Anger minst 2 nyanser 
vad gäller intensitet eller 
kontext.
- Önskar uttrycka sig

- Kan i olika sammanhang välja 
begreppsuttryck som definierar 
kvaliten på relationen 
själv/andra/situation.
- Uttrycker minst 2 nyanser 
beroende på kontext 
(nära/perifiera rel).

9-
10

- Många övergångar och 
nyanser av aff.
- Uppmärksamhetssignal 
på 2 olika nivåer: både 
konkret (kroppsligt) och 
symboliskt
- Öppenhet för aff hos sig 
själv/andra

- Öppnar sig för affektens 
verkningar, erkänner den ett 
värde.
- Aff verkningar leder till 
reflektion med bilder scener.
- Öppenhet för aff verkningar så 
att ny info inhämtas.
- Affekten kan tillföra något nytt 
och ändra på trossystem, bild av 
själv/andra.

- Tydligt, medvetet ansvar 
i uttryck.
- Stor medvetenhet om sitt 
uttryck samt medveten i 
vilken grad uttrycket når 
och uppfattas av andra.
- Decentrerad öppenhet

- Öppna, tydliga nyanserade 
begrepp.
- Visar önskan att prova 
begreppens informationsvärde.
- Förmåga att förändra 
uttrycksformer (begrepp, 
metaforer, bilder) som ökar 
sannolikheten för att 
informationen skall gå fram.
- Differentierad, decentraliserad
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Bilaga 4. Information till mottagningarna om studien.
Hej!
Vi heter Karin Samuelsson och Annika Wallin och läser nu vår sista termin på psykologprogrammet 
i Linköping. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete som vi hoppas ska kunna tillföra ny kunskap 
som kan vara användbar i behandlingsarbetet med patienter med ätstörningsdiagnos.

Medvetenhet om egna och andras affekter (känslor) tycks vara en viktig sårbarhetsfaktor för 
utvecklande och vidmakthållande av ätstörningssymtom. Anknytningsstil verkar vara en annan 
faktor som spelar stor roll vid ätstörning. Det är troligt att dessa faktorer har samband med 
förmågan att reflektera kring sina symtom. Mycket tyder således på att förmågan att reflektera kring 
sina egna symtom har betydelse vid ätstörningar. Ätstörningsspecifik reflektiv förmåga är dock en 
omständighet som inte har undersökts tidigare.

Studien är en pilotstudie som syftar till att utvärdera en ny intervju som är tänkt att fånga förmågan 
att reflektera kring sina egna ätstörningssymtom. Intervjun kommer att bli validerad i förhållande 
till diagnos enligt DSM-IV, självskattade ätstörningssymtom, anknytningsstil och 
affektmedvetenhet.

Vi kommer att använda oss av följande instrument:
ACI-S/O; Affect Consciousness Interview- Self/Other
SRF-ED ; Intervju om symtomspecifik reflekterande förmåga.
EDE-Q 6,0; The Eating Disorder Examination Questionnaire version 6.0
ENR; Erfarenheter av Nära Relationer

De två intervjuerna och självskattningsformulären beräknas ta mellan en och två timmar att 
genomföra. Vi behöver därför nu er hjälp med att tillfråga patienter som eventuellt vill delta i denna 
studie. Enda kravet är att patienten uppfyller ätstörningsdiagnos enligt DSM-IV. Handledare för 
studien är Rolf Holmqvist (rolf.  holmqvist@lio.se  ) och biträdande handledare är Börje Lech.

Vi kommer påbörja intervjuerna så snart som möjligt och beräknar hålla på med dessa som längst 
fram till mars. Hör av er till någon av oss om ni är intresserade att hjälpa oss med att tillfråga 
patienter till studien eller om ni har några frågor och funderingar!

Med vänlig hälsning/ Karin Samuelsson och Annika Wallin     
Mail: _______________         Tel: __________________
Mail: ________________   Tel: __________________
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Bilaga 5. Deltagarinformation från mottagningarna till patienter.
Vill du medverka i en intervju om tankar kring ätstörningssymtom samt olika upplevelser av 

känslor?

Vi går på vår sista termin på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Vi arbetar nu med 
vårt examensarbete där vi vill fördjupa oss i frågor kring hur man reflekterar kring sin ätstörning 
och hur medveten man är kring sina känslor. Syftet med studien är att öka kunskapen inom detta 
område och bidra med en ny förståelse kring ätstörningar.

Intervjun beräknas ta mellan en och två timmar och kommer att videofilmas. Vid intervjutillfället 
kommer du även att få fylla i några självskattningsformulär. Efter intervjun kommer den att skattas 
från filmen som sedan raderas. Alla dina svar kommer att bli avidentifierade och behandlade med 
sekretess. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst under arbetets gång 
avbryta din medverkan. Enbart vi som gör studien kommer ta del av uppgifterna, och eventuellt vår 
handledare Rolf Holmqvist som arbetar på Linköpings Universitet.

Du får gärna kontakta någon av oss om du har några frågor eller funderingar.
Om du vill delta kommer vi kontakta dig för att bestämma tid och plats för intervjun. Lämna namn 
och telefonnummer nedan och ge till er behandlare. Tack!

Med Vänlig Hälsning/ Karin Samuelsson och Annika Wallin

Karin Samuelsson
Tel: ____________________
Mail: ___________________

Annika Wallin
Mail: ___________________

Namn: Telefonnummer:

….....................................................         …........................................................
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Bilaga 6. Samtyckesinformation till deltagare på plats.
INFORMATION TILL MEDVERKANDE I AFFEKTMEDVETENHETSINTERVJU OCH 

INTERVJU KRING ÄTSTÖRNINGSSPECIFIK REFLEKTIV FUNKTION

När man vill förstå bakgrunden till människors psykiska problem är människans känsloreaktioner 
av central betydelse. En aspekt av känsloreaktionerna är hur man kan vara medveten om vad man 
känner och hur man kan tala om sina känslor.  Det tycks också vara viktig hur man kan reflektera 
kring sina problem och symtom.

Syftet med den undersökning som vi tillfrågar dig att delta i är att undersöka värdet av en metod 
som avser att fånga personers förmåga att vara medvetna om sina affekter och en metod som avser 
att fånga personens förmåga att reflektera kring sina ätstörningssymtom och problem

Vi frågar dig härmed om du vill delta i denna studie.

Om du vill delta kommer du att bli intervjuad med affektmedvetenhetsintervjun och en intervju 
kring ätstörningsspecifik reflektiv funktion. Vi kommer också att be dig fylla i några frågeformulär 
som handlar om dina relationer till andra och om dina symtom. Detta beräknas ta mellan en och två 
timmar. Intervjuerna kommer att filmas för att dina svar senare ska kunna bedömas av samma 
person som intervjuar dig. Filmen kommer sedan att raderas.

Alla dina svar kommer att bli avidentifierade och behandlade med sekretess. Din behandlare 
kommer inte att få del av dina svar.

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst dra dig ur utan motivering.

Projektansvarig

Börje Lech Rolf Holmqvist
Fil. Dr. Psykolog Professor, Psykolog
BUP IBL
Universitetssjukhuset Universitetet i Linköping
581 85  Linköping 581 83 Linköping
tel. 010 – 1030000 tel. 013 – 28 25 60

Jag har tagit del av ovanstående information och deltar i projektet:

………………………………………. ………………………………………..
Underskrift Namnförtydligande

Datum: ……………………………...
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Bilaga 7. Kliniska exempel på olika skattningar på SRF-ED
Ett syfte med studien var att undersöka värdet av SRF-ED. Nedan presenteras kliniska exempel på 
olika nivåer av SRF-ED. Vid skattningen av RF skattas först  varje enskild passage för sig och 
därefter görs en global skattning för hela intervjun.  Passager och svar skattas inom RF mellan -1 
(negativ RF) och 9 (exceptionell RF). Här nedan följer exempel på skattningar mellan 0 och 5, då 
skattningar inom detta spann var vanligast förekommande i denna studie. Frågorna och svaren har 
redigerats  för  läslighetens  skull  och  så  att  ingen  person  ska  kunna  bli  igenkänd  men  utan  att 
väsentligt innehåll ändrats.

Nivå 5, definitiv eller ordinär reflektiv funktion.

På denna  skattningsnivå  beskriver  personen  tydliga  mentala  tillstånd,  som känslor,  tankar  eller 
intentioner. Reflektionen kan vara enkel men tillhör någon av kategorierna medvetenhet om mentala  
tillstånds  egenskaper,  explicita  försök  till  reflektion  kring  mentala  tillstånd  bakom  beteenden, 
utvecklingsmässiga  aspekter  av  mentala  tillstånd eller  mentala  tillstånd  i  relationen  till  
intervjuaren. Svaren utgår tydligt från personens egna upplevelser.

F: Ser du något samband mellan dina problem och relationen med dina föräldrar, din familj eller din 
uppväxt?
S: /…/ Min mamma var väldigt sjuk när jag var liten också och var, hon låg, ja hon var inlagd på 
sjukhus under perioder /…/ och då var jag ganska liten, jag var nog fem-sex år så. Jag kommer inte  
ihåg särskilt mycket av det men jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt otrygg så, och kanske att 
jag redan då liksom tröstade mig eller distraherade mig själv på något sätt tror jag med att, äta så. 
(RF5)

F: Skulle någon av dina allra närmsta som känner till dina problem ha en annan förståelse eller 
uppfattning  om  din  ätstörning  än  vad  du  själv  har  beskrivit  i  intervjun?
S: /…/ Vissa tog avstånd och orkade inte se på, de sa att det är som att se någon ta självmord fast 
sakta. Mm. Och den här oron så att de har ju påverkats så. Vet inte hur de skulle se på det heller, de 
kanske också beskriver det på ett helt annat sätt. De har sett det utifrån. De flesta som ser det utifrån 
tycker det är mycket värre än vad jag gör. Jag känner ju hur jag mår men jag har svårt att se det 
fysiska farliga. Medan de kan se det. (RF5)

Nivå 4, rudimentär reflektiv funktion.

Denna nivå skattas på samma kriterier som nivå 5 men då kategorierna är mer diffusa eller då de 
mentala tillstånden beskrivs något förenklat eller då deltagaren svarar distanserat.

F: Har du någon gång märkt att det kan finnas ett samband mellan symtom som är relaterade till din 
ätstörning  och  tankar  och  känslor  du  haft?
S: Alltså, väldigt mycket det här, om jag känner att något går dåligt, att det går, man känner att jag 
inte, att jag presterar så bra som jag kan eller borde så där, då får jag ofta att jag känner mig dålig  
och då går det över att jag känner mig, då går det väldigt lätt över till att jag känner mig tjock, att  
jag inte känner att jag duger och då är det väldigt lätt att jag tar ut det över mat. (RF4)

F: Har du någon gång märkt att det kan finnas ett samband mellan dina ätstörningssymtom och 
vissa  situationer?
S: När allt är bra, så har jag ju inte den här känslan. Sen självklart så påverkas man till exempel om 
man, om man känner att någon kanske förtrycker en eller om jag känner att, att någon inte förstår 
en. Så kommer det ju, så blir det ju så här men, ja då är det lika bra liksom att äta och kräkas. För att 
då, på något sätt försvinner de här känslorna med. (RF4)

Nivå 3, tveksam eller låg reflektiv funktion.

På nivå 3 svarar personer med en reflektiv funktion som inte innefattar en kategori från de högre 
nivåerna, och de mentala tillstånden kan vara synliga men sätts inte i någon påtaglig kausalitet. 
Svaren på denna nivå kan även uppfattas som klyschor.
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F: Har du någon gång märkt  att  det kan finnas  ett  samband mellan ätstörningssymtom och de 
personer  som  du  umgås  med?
S: /…/ Oftast när man säger att man har en ätstörning så blir det, Huuu {{IP visar hur folk ryggar  
bakåt och skrattar sedan till}}. Ja, rädsla och tissel och tassel istället för att, vara öppen med det och 
fråga. Men det vet jag ju att det, det är rädsla som styr människor, det de inte vet någonting om det  
är läskigt. Och jag var säkert också så innan, kan jag väl tänka mig att jag var. (RF3)

F: Har du några idéer hur ditt liv skulle ha varit utan dina problem med mat,  vikt och kropp?
S: Alltså jag tror jag skulle haft lättare att skaffa vänner då och så för att det känns som att de är, det 
gör att jag är lite rädd för att andra ska tycka att jag är konstig, att jag har ett konstigt matbeteende 
och så. Så jag tror det skulle vara lättare att få, träffa vänner och nya vänner. (RF3)

Nivå 2, vag eller outtalad reflektiv funktion.

Svar  på  nivå  2  innefattar  fortfarande  mentala  tillstånd  men  i  mer  diffus  form.  I  den 
ätstörningsspecifika RF-intervjun ingår i denna nivå även svar som innehåller mentala tillstånd men 
vilka är en del i själva ätstörningsdiagnosen. I nedanstående exempel förkommer även ett citat som 
skulle motsvarat RF3, men svaret får avdrag då det är formulerat på ett distanserande sätt även om 
det innehåller tydliga mentala tillstånd.

F: Finns det något samband mellan hur du upplever din kropp, och då tänker man, upplevelser som 
storlek, tyngd eller lätthet, eller kontakt med upplevelser som smärta, hunger och mättnad. Om det 
finns  något  samband  med  känslomässiga  tillstånd,  situationer  eller  personer?
S: Mmm, absolut, alltså typ mätt, då känner jag ju mig väldigt tung och stor och klumpig. Och om 
jag är hungrig så känner jag mig, lite lättare, i allmänhet liksom. Med humöret också, kanske inte, 
känner mig inte lika tyngd av allt, om jag är hungrig. (RF2)

F: Har du någon gång märkt att det kan finnas ett samband mellan symtom som är relaterade till din 
ätstörning  och  tankar  och  känslor?
S: /…/  Men det känns som att det är ju ett,  alltså, när man inte riktigt kan hantera känslor, då 
hanterar man dem på ett annat sätt. Via mat i mitt fall.  Så det är ju, absolut, en hopkoppling. Istället  
för att vara ledsen eller vara glad eller vara, så går det ut över, så blir det mat av det istället. Mmm. 
Så det är det absolut. (RF2)

Nivå 1, frånvarande reflektiv funktion.

På  nivå  1  innehåller  svaren  inga  mentala  tillstånd  alls,  det  kan  röra  sig  om  sociologiska, 
självhävdande, fysiska beskrivningar alternativt om generaliseringar eller diagnostiska förklaringar. 
Karakteristiskt för denna nivå är att svaren inte gör en klokare på personens inre värld eller mentala 
tillstånd.

F: Skulle någon av dina allra närmsta som känner till dina problem, ha en annan förståelse eller  
uppfattning  av  din  ätstörning  än  vad  du  själv  har  beskrivit  i  intervjun?
S: Ja, jag tror inte att de, när jag är i de här hetsätningarna, för de ser dem inte. När jag självsvälter 
eller när jag inte äter, då märker de det mer. För då är det det här pillandet med en broccolibit och,  
ja alltså, det här lilla-lilla, eller också det här med att jag inte äter tillsammans med dem, för jag har  
nästan konstant alltid ätit säger jag. (RF1)

F: Finns det något samband mellan, hur du upplever din kropp vad gäller till exempel då storlek 
eller  tyngd,  eller,  känslor  som  smärta,  hunger  och  mättnad,  och  känslomässiga  tillstånd  eller 
situationer  och  personer?
S: Ja, jag har ju, jag känner ju ingen hunger över huvudtaget. Det skulle jag ju få tillbaka sa de /…/ 
men, det känner jag inte. Mättnad det kan jag känna genom att bara, känna oset, matoset. Titta på 
mat. Jag har ju massor med kollegieblock med recept med bilder som jag kan titta mig mätt på. Så  
det gör mycket. Och har jag ångest då har jag väldigt svårt att få i någonting, i mun. Så det är svårt,  
och  panikångest  kan  jag  få.  När  jag  försöker  gå  emot,  så.  /…/  Och  sen  har  jag  ju  även 
[ångestdämpande medicin], om jag blir för illa, så. Jag kanske inte äter på två, tre dagar och sen så, 
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nu måste jag ta en [ångestdämpande medicin], och äta. (RF1)

Nivå 0, desorganiserad eller aktivt avfärdande reflektiv funktion.

Nivå 0 är den näst lägsta nivån på RF-skalan, svaren på denna nivå är liksom för nivå 1 helt utan 
mentala tillstånd men de kan även ge en känsla av att närma sig anti-reflektion eller upplevas som 
märkliga eller svåra att förstå i termer av mentala tillstånd. Svaren är dock inte så pass låga gällande 
reflektiv funktion att de föranleder den negativa RF som skattas -1.

F: Nu är jag intresserad av att höra om dina upplevelser av din egen kropp, och frågorna liknar de 
som  jag  redan  har  ställt.  Vad  har  du  för  relation  till  din  kropp?
S: Mmm, bara hat. Äckelkänslor. Om jag beskriver mig själv /…/ då är det ofta, att jag är väldigt 
äcklig jag är tjock jag är värdelös. Jag måste göra någonting åt det, jag vill nästan, ta en kniv och 
skära bort, {{IP illustrerar detta med en handrörelse över magen}} liksom, delar av kroppen. Bara 
för att bli av med dem. /…/ (RF0)
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Bilaga 8. Kliniska exempel på olika skattningar på ACI-S/O
Författarna till  detta arbete har inte tidigare stött  på någon studie där skattningar från ACI-S/O 
presenterats  i  citatform,  nedan  följer  exempel  på  skattningar  som  gjorts  utifrån  denna  studie. 
Medvetenheten om egna och andras affekter skattas utifrån uppmärksamhet, tolerans, emotionell 
samt verbal expressivitet respektive responsivitet. För varje skattning är poängskalan lägst 1 och 
högst 10. I denna studie låg skattningarna primärt men inte uteslutande mellan 1 och 5, här följer 
några exempel på dessa. Frågorna och svaren har redigerats för läslighetens skull utan att innehållet 
påverkats,  värt  att  poängtera  är  dock  att  ytterligare  svarsmaterial  kan  ha  legat  till  grund  för 
skattningarna men av utrymmesskäl ges enbart exemplifierande citat nedan.

Skattning 5, för uppmärksamhet kring andras glädje.

På denna skattningsnivå krävs att intervjupersonen ger minst ett tydligt eller flertalet exempel på 
uppmärksamhetssignaler  kring  hur  glädje  kan uppmärksammas  hos  andra  samt  att  glädjen  inte 
blandas samman med signaler för andra affekter.

F: Hur  märker  du  att  de  just  är  glada,  vad  känner  du  igen  det  på?
S: Ja men det är, jag tror på det här med energin att man, man ser på en människas kroppsspråk och,  
ja hur den mår och liksom visar en pigg och alert kropp, liksom rakryggad och glad och liksom så 
här miner. Det behöver inte bara vara att den ler utan att den ser pigg ut, man ser mycket på folks 
ögon och så med tycker jag. (5)

Skattning 4, för verbal expressivitet kring egen glädje.

För en skattning om 4 framträder att personen ibland kan uttrycka affekten verbalt i relation till 
andra,  men det kan röra sig om ett  schablonmässigt eller  konkret begreppsbruk som knyter till 
bestämda episoder istället för en mer generell förmåga. Vidare är uttrycket för affekten sådant att 
det eventuellt kan röra sig om andra affekter eller att uttrycket är något undvikande, naivt eller 
egocentriskt.

F: Hur  är  det  för  dig  att  berätta  för  andra  att  du  är  glad?
S: Det har jag inga problem med. För det kan jag berätta fast jag inte, är glad. Även om det är lögn 
så, inga problem. För är man glad och nöjd med livet så är det ingen som frågar något. Och ingen 
som  tycker  synd  om  en.  Så  det  är  ganska  enkelt.  
F: Hur brukar du typiskt göra då, när du berättar att du känner just glädje, om du känner den tänker 
jag?  
S: Ja, om jag verkligen känner den så kan jag berätta vad det beror på så. Men jag kan även ta de 
historierna, när jag mår dåligt, och vill visa att jag är glad. (4)

Skattning 3, för uppmärksamhet kring egen ilska.

En skattning om 3 för uppmärksamheten inför egna affekter motsvarar ett svar där det kan vara 
oklart om det är just ilska personen känner eller om affekten blandas samman med upplevelsen av 
andra affekter. Alternativt innehåller svaret primärt en beskrivning av situationen som föranledde 
affekten,  eller  beteendebeskrivningar  av  uppmärksamhetssignalen,  fokuseringen  av  affekten 
beskrivs således mer ytligt.

F: Hur  märker  du  att  du  känner  ilska?  
S: Jag har nog lite svårt att känna ilska, tyvärr. Det har jag förträngt så länge sedan jag var liten, för 
det har aldrig varit acceptabelt, någon gång. Och blir jag arg så är det ingen som ser att jag är arg i 
alla fall eller ilsken. Jag skojar bort det, så. Och det, ibland kommer ångest sedan på kvällen, när jag 
blir  själv  så  eller  någonting  eller,  när  jag  går  och  kräks  eller…  Då  lättar  spänningen.
F: Hur vet du att det är just ilska som du känner och att det inte är något annat, att du kanske känner 
dig  stressad,  eller  ledsen,  eller  någon  sådan  känsla?
S: Där har jag nog en svårighet tror jag. Ja, ledsenhet kan jag känna, för då får man ju en klump i 
halsen och så där men... Ilska och stress, det är väl ungefär samma sak. För blir jag stressad då blir  
jag ilsken för att jag inte hinner med saker och, ja. Så får jag ångest för det. Dåligt samvete. (3)
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Skattning 2, för tolerans inför egen ilska.

För  toleransen  inför  egna  affekter  motsvarar  en  skattning  om  2  att  personen  överväldigas  av 
affekten, alternativt inte förmår sig stå ut med den och därför aktivt söker reducera dess verkan i 
sig. Nedan följer ett exempel för toleransen inför egen ilska.

F: När  du  märker  att  du  är  arg  eller  ilsken,  vad  gör  du  då?
S: /…/ Eller att jag lägger det som sagt var på maten. Eller att jag vill skada mig eller någonting. På 
olika sätt.  Jag kan också hantera det genom att…vilja stänga av, ta lite tabletter och sådär. Inte 
jättemycket  men  bara,  så  pass  att  man,  blir  lite  lullig.  
F: Då tänker jag på den här frågan, om du kan låta den här känslan, alltså att du är arg eller ilsken,  
om du kan låta den känslan verka i dig? Alltså törs du låta den vara kvar? S: Jag kan säga att jag är 
arg på saker. Och säga till folk att jag är arg, men… Jag känner det inte, att jag kan veta att `ja men  
nu, det här ögonblicket ska jag vara arg på`. Men jag kan ha svårt att känna det. Det blir ofta till  
ledsamhet snabbt. (2)

Skattning 2, för uppmärksamhet kring andras skam.

För uppmärksamhet kring andras affekter skattas svaren efter samma princip som inför de egna 
affekterna. En skattning om 2 motsvarar således ett svar som tyder på aktiv ouppmärksamhet där 
personen i fråga inte klarar av att sortera ut en tydlig uppmärksamhetssignal kring affekten hos 
andra, alternativt att personen inte klarar av att beskriva en situation där denna affekt framträtt hos 
andra eller tenderar att enbart utgå ifrån den egna affektupplevelsen.

F: Hur  märker  du  att  X  känner  just  skam?
S: /…/ Om jag säger något som någon annan missförstår, då känner jag mig skamsen för att jag var 
otydlig, fast om någon annan säger något som jag missförstår, då tror inte jag att de behöver känna 
sig skamsna, då känner jag mig skamsen för att jag missförstod. Så jag vänder ju ofta på det så, så  
därför så…så vet jag inte om andra, jag känner mig skamsen för andras skull, jag vet inte riktigt när  
andra känner sig skamsna. (2)

Skattning 1, för emotionell expressivitet av egen skam.

En skattning som motsvarar 1 är i termer av affektmedvetenhetsintervjun den lägsta skattningen. 
Svaren på denna skattningsnivå som gäller för ickeverbal kommunikation innebär att personen inte 
önskar  förmedla  affekten  till  andra,  genom att  aktivt  motverka  affektuttrycket  eller  genom att 
förneka affekten.

F: Hur  är  det  för  dig  att  visa  för  andra  att  du  känner  den  här  skamsenheten  eller..?  
S: Det  finns  inte  på  världskartan.  (Det  gör  det  inte?)  Nej.  /…/  
F: Vad  skulle  ske  om  du  visade  den  här  känslan  för  andra?
S: Ja, det hade väl blivit mer skam om inte annat. Att jag berättar att jag är skör. Man ska vara så 
stark, till andra. Mmm. (1)

Skattning 1, för emotionell expressivitet av eget äckel.

För denna skattning gäller samma princip som i föregående exempel, personen motverkar aktivt det 
affektiva uttrycket.

F: Vad  skulle  hända  tror  du  om  du  visar  för  andra  att  du  känner  just  äckel?  
S: Det kan jag inte ens tänka mig, för jag skulle aldrig göra det känns det som. Vad skulle hända, de 
skulle, nej, alltså. Man, man antar ju att man får de här `nej, det är inget fel på dig, äsch det är inte 
så noga`, lite så som man är själv. /…/ Men just det där äcklet om, det-det-det går inte för det blir…  
Ingen kan förstå, typ. Så jag vill inte. (1)
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