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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande randomiserade kontrollerade studie var att undersöka effekten av internetadministrerad  
kognitiv beteendeterapi (iKBT) vid olika former av ätstörningsproblematik. Behandlingen pågick i åtta veckor och 
baserades på beteendeterapi (BT) med inslag av Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Behandlingen inkluderade  
en skräddarsydd del som riktades mot vanliga komorbida tillstånd vid ätstörningar. 92 deltagare randomiserades till  
två grupper, en behandlingsgrupp (n = 46) och en kontrollgrupp (n = 46). 

 
Behandlingsgruppen som erhöll iKBT förbättrades signifikant på utfallsmått som avsåg att mäta ätstörningssymptom. 
På huvudutfallsmåtten BSQ respektive EDE-Q uppvisades signifikanta mellangruppsskillnader, kontrollerat för 
förmätning. Effektstorleken för mellangruppsskillnaden vad gäller EDE-Q var måttlig (d = 0.54) och för BSQ liten  
(d = 0.48). För de som fullföljde behandlingen var effektstorleken stor för EDE-Q (d = 0.98) och BSQ (d = 0.97). 
Andelen som betraktas blivit kliniskt signifikant förbättrade vid behandlingsslut varierade mellan 31.3 och 46.5 % 
beroende på vilka kriterier som avsågs. Detta var betydligt fler än för kontrollgruppen (9.5-26.1 %). På sekundära 
utfallsmått (PHQ-9, GAD-7, SWLS, QOLI) erhölls ej signifikanta skillnader mellan grupperna, kontrollerat för 
förmätningen, vid mätning direkt efter behandlingsavslut.  
 
Sammantaget visar resultaten att iKBT för ätstörningsproblem är lovande som behandlingsmetod. 
Långtidsuppföljningar och replikationsstudier behövs på området. 
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Abstract  
Syftet med föreliggande randomiserade kontrollerade studie var att undersöka 
effekten av internetadministrerad kognitiv beteendeterapi (iKBT) vid olika former 
av ätstörningsproblematik. Behandlingen pågick i åtta veckor och baserades på 
beteendeterapi (BT) med inslag av Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 
Behandlingen inkluderade en skräddarsydd del som riktades mot vanliga 
komorbida tillstånd vid ätstörningar. 92 deltagare randomiserades till två grupper, 
en behandlingsgrupp (n = 46) och en kontrollgrupp (n = 46).  
 
Behandlingsgruppen som erhöll iKBT förbättrades signifikant på utfallsmått som 
avsåg att mäta ätstörningssymptom. På huvudutfallsmåtten BSQ respektive EDE-Q 
uppvisades signifikanta mellangruppsskillnader, kontrollerat för förmätning. 
Effektstorleken för mellangruppsskillnaden vad gäller EDE-Q var måttlig  
(d = 0.54) och för BSQ liten (d = 0.48). För de som fullföljde behandlingen var 
effektstorleken stor för EDE-Q (d = 0.98) och BSQ (d = 0.97). Andelen som 
betraktas blivit kliniskt signifikant förbättrade vid behandlingsslut varierade mellan 
31.3 och 46.5 % beroende på vilka kriterier som avsågs. Detta var betydligt fler än 
för kontrollgruppen (9.5-26.1 %). På sekundära utfallsmått (PHQ-9, GAD-7, 
SWLS, QOLI) erhölls ej signifikanta skillnader mellan grupperna, kontrollerat för 
förmätningen, vid mätning direkt efter behandlingsavslut.  
 
Sammantaget visar resultaten att iKBT för ätstörningsproblem är lovande som 
behandlingsmetod. Långtidsuppföljningar och replikationsstudier behövs på 
området.  
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ZENIT: Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för bulimia nervosa 
och ätstörning utan närmare specifikation 

- en randomiserad kontrollerad studie 
 

ZENIT 
Denna uppsats är en del av ett större forskningsprojekt som heter ZENIT. Syftet 
med föreliggande uppsats är att undersöka effekten av internetadministrerad 
kognitiv beteendeterapi (iKBT) med inslag av Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT) vad gäller minskning av symptom vid bulimia nervosa eller 
ätstörning utan närmare specifikation. Projektet kommer att redovisas i två 
uppsatser där denna uppsats syftar till att undersöka behandlingsutfallet vad gäller 
framförallt symptom på ätstörningsrelaterad problematik men även nedstämdhet, 
ångest samt livskvalitet. Den andra uppsatsen avser framförallt att undersöka 
huruvida kunskap kring ätstörningar, trovärdighet till och förväntningar på 
behandlingen medierar utfallet.  
	  

Tidigare forskning	  
Ätstörningar	  
Ätstörningar präglas av en allvarlig och ihållande störning vad gäller ätande 
(Murphy, Straebler & Fairburn, 2010) och associeras med höga sjukvårdskostnader 
(Crow et al., 2013). Störningarna bidrar till psykosociala likväl som fysiska 
nedsättningar och innebär ofta ett stort lidande för personen ifråga och även 
anhöriga (Murphy, Straebler & Fairburn, 2010) och betraktas som ett omfattande 
hälsoproblem för den allmänna befolkningen (Kessler et al., 2013). Det finns olika 
teorier kring uppkomsten av ätstörningar, bland annat har omgivningens 
bemötande och media identifierats som viktiga bidragande faktorer (Ghaderi & 
Parling, 2009). Exempel på prognostiska faktorer som anses öka risken för 
bibehållandet av problematiken är om den pågått länge, om individen tappat 
mycket vikt samt om hetsätning respektive kräkning föreligger (Fairburn, Cooper, 
Shafran & Wilson, 2008). Utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv ligger fokus på 
vidmakthållande av problematiken och således inte orsaksförklaringar, varför 
närmare beskrivning av etiologi för ätstörningar ligger utanför ramen för 
föreliggande uppsats. 	  
	  
Ätstörningsdiagnoser	  
I DSM-IV-TR (APA, 2000) beskrivs två huvuddiagnoser inom ätstörningsområdet; 
Bulimia Nervosa (BN) och Anorexia Nervosa (AN). Det finns även en 
ospecificerad ätstörningsdiagnos för personer som inte uppvisar alla symptom 
(atypisk) eller där symptomen inte är tillräckligt frekventa (under det kliniska 
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gränsvärdet), nämligen ätstörning utan närmare specifikation (UNS). 	  
Kortfattat innebär kriterierna för AN, enligt DSM-IV-TR (APA, 2000), en vägran 
att vidmakthålla kroppsvikten på eller över den nedre gränsen för vad som 
betraktas som normalt för ålder och längd, en intensiv rädsla för viktuppgång eller 
att bli tjock, störd upplevelse av kroppen avseende vikt eller form där självkänslan 
är överdrivet påverkad av vikten eller formen samt amenorré (tre eller fler på 
varandra följda uteblivna menstruationer). Diagnosen ämnas även specificeras till 
någon av undertyperna med enbart svält eller med hetsätning/självrensning. 
Kriterierna för BN innebär återkommande episoder av hetsätning och 
kompensatoriska beteenden för att inte gå upp i vikt. Hetsätningen karaktäriseras 
av ett intag av en betydligt större mängd mat än vad de flesta andra skulle äta inom 
samma tidsperiod och i liknande situation samt en upplevelse av kontrollförlust. 
Hetsätandet och de kompensatoriska beteendena ska förekomma minst två gånger 
per vecka under tre månader. Vidare krävs att självkänslan är överdrivet påverkad 
av kroppsform och vikt samt att störningen inte endast förekommer under episoder 
av AN. BN specificeras även till om störningen innefattar självrensning eller inte. 
Ätstörning UNS innefattar inga kriterier utan används vid kliniskt signifikanta 
ätstörningssymptom där kriterierna för någon annan diagnos inte uppfylls (APA, 
2000).  	  
	  
I enlighet med DSM-IV kan ätstörning UNS delas upp i tre subgrupper; de som 
nästan uppfyller kriterier för AN eller BN, de som har en kombination av AN och 
BN samt de som har hetsätningsstörning (Fairburn et al., 2008). Mot bakgrund av 
detta kommer forskning kring AN och behandling för AN att presenteras då det 
antas vara relevant för förståelsen av den subgrupp i ätstörning UNS som nästan 
uppfyller kriterierna för AN. Även om den kliniska presentationen och 
svårighetsgraden mellan ätstörning UNS och resterande ätstörningsdiagnoser inte 
skiljer sig så mycket åt finns det fortfarande bristande kunskap kring ätstörning 
UNS och dess behov av behandling (Wildes & Marcus, 2011) vilket motiverar att 
ätstörning UNS inkluderas i urvalsgruppen för föreliggande studie. 	  
	  
I DSM-5 har diagnoserna och diagnoskriterierna förändrats i jämförelse med 
DSM-IV (APA, 2014). Kriterierna för AN har förändrats och blivit mer 
inkluderande. Kriteriet gällande intensiv rädsla för att gå upp i vikt kan nu också 
endast karaktäriseras av beteenden för att hindra viktuppgång. En uttryckt rädsla 
behöver således inte vara närvarande, likaledes har kriteriet för amenorré tagits 
bort. Allvarlighetsgraden avgörs av BMI (Body Mass Index) där BMI lika med 
eller under 17 innebär mild, 16-16.99 innebär måttlig, 15-15.99 innebär allvarlig 
samt BMI under 15 specificeras som extrem. Vad gäller BN behöver hetsätningen 
och kompensatoriska beteenden numer endast förekomma i genomsnitt en gång per 
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vecka under de senaste tre månaderna. BN specificeras i allvarlighetsgrad där 
denna baseras på frekvensen av olämpliga kompensatoriska beteenden. Mild 
innebär en till tre gånger/vecka, måttlig: fyra till sju gånger vecka, allvarlig: åtta till 
13 gånger per vecka samt extrem: 14 eller fler episoder per vecka. Diagnosen 
hetsätningsstörning har även tillkommit. Hetsätningsstörning avser kriterierna 
återkommande episoder av hetsätning där hetsätningsepisoderna associeras med tre 
eller fler av följande beteenden: äta mycket fortare än normalt, äta tills en känsla av 
obehaglig mättnad uppstår, äta stora mängder mat trots frånvaro av hungerkänsla, 
äta ensam på grund av skam över hur en äter samt känna sig äcklad över sig själv, 
nedstämdhet eller upplevd skuld efteråt. Betydande påfrestning rörande 
hetsätningen ska vara närvarande och att hetsätandet ska ha förekommit ungefär en 
gång per vecka de senaste tre månaderna. Störningens allvarlighetsgrad 
specificeras på basis av antalet hetsätningar, på liknande sätt som BN (APA, 2014). 	  
	  
Generellt har diagnoskriterierna således blivit mer inkluderande, vilket kan tänkas 
innebära att färre får diagnosen ätstörning UNS och fler uppfyller kriterierna för 
huvuddiagnoserna. En studie (Keel, Brown, Holm-Denoma & Bordell, 2011) visar 
att de nya uppdelningarna och kriterierna innebär att fler uppfyller kriterierna för 
AN och att färre uppfyller kriterierna för ätstörning UNS. Fortfarande verkar dock 
ätstörning UNS vara den vanligaste diagnosen enligt Keel et al. (2011). 	  
	  
Uppsatsens utgångspunkt kommer härefter att vara DSM-IV för att beskriva de 
olika tillstånden, utifrån att detta var kutym vid projektets uppstart. Dock kommer 
hetsätningsstörning, som kategoriseras under UNS i DSM-IV nämnas på vissa 
ställen då det finns en del forskning inom detta område. Dessutom omnämns 
hetsätningsstörning för att öka föreliggande studies relevans inför framtiden, 
utifrån att diagnosen ingår i DSM-5. 	  
	  
Epidemiologi	  	  
BN debuterar vanligen i ung vuxen ålder, till skillnad från AN som vanligen 
debuterar i tonåren (Fairburn, 2008). Detta ligger i linje med att ätstörningar, 
oavsett diagnos, är vanligast hos unga personer och då framförallt kvinnor. 
Personer med hetsätningsstörning har vanligen en historia av BN och/eller AN och 
har en högre debutålder (Fairburn, 2008).  
	  

Prevalens.	  Ätstörning UNS antas vara den vanligaste diagnosen bland vuxna 
(50-60 % av personer med en klinisk signifikant ätstörning), följt av BN (30 %) 
och AN (10-15 %) (Fairburn, 2008; Fairburn, 2011). Liknande distribution av 
ätstörningsdiagnoser antas även existera hos ungdomar även om detta fält är 
mindre beforskat (Fairburn et al., 2008). Med hänsyn taget till att de flesta med en 
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klinisk signifikant ätstörning inte uppfyller kriterierna för en diagnos antas DSM-
IV inte överensstämma med den kliniska verkligheten.	  Ungefär 2-3 % av unga 
kvinnor uppnår kriterierna för BN definierat enligt DSM-IV-TR (Hudson, Hiripi, 
Pope & Kessler, 2007). Baserat på ett stort nationellt representativt urval av vuxna 
rapporterades en livstidsprevalens av BN på 1.5 % hos kvinnor och 0.5 % hos män 
(Hudson et al., 2007). Huruvida prevalensen förändrats över tid är oklart då det 
finns evidens för att prevalensen har minskat, ökat och varit densamma (Crow & 
Brandenburg, 2011). Tolkningarna försvåras också givet att diagnoskriterierna 
förändrats. 	  
 
Vad gäller hetsätningsstörning visar en studie (Hudson et al., 2007) att 
livstidsprevalensen är 3.5 % för kvinnor och 2 % för män. Hetsätningsstörning 
skiljer sig demografiskt från övriga ätstörningar, dels i och med att en högre andel 
män uppfyller kriterierna för diagnosen men också för att medelåldern är högre 
(Fairburn & Harrison, 2003; Smink, von Hoeken & Hoek, 2012). Individer med 
ätstörning UNS utgör majoriteten av patienter som söker behandling för 
ätstörningar (Fairburn & Bohn, 2005). Klinisk data indikerar att de flesta med 
ätstörning UNS har en atypisk ätstörning eller hamnar under gränsvärdet för AN 
eller BN. Livstidsprevalensen för ätstörning UNS, bortsett från 
hetsätningsstörning, har identifierats vara 2-5 % (Wade, Bergin, Tiggemann, Bulik 
& Fairburn, 2006). 
 
Forskning (Welch et al., 2011) visar en hög prevalens av ätstörningsrelaterade 
besvär i den generella populationen av unga svenska kvinnor. Nästan var femte 
ung kvinna i den svenska populationen, baserat på deras egna skattningar, ägnar 
sig åt objektiv hetsätning och/eller kostrestriktion (här definierat som att under 
långa tidsperioder, åtta vakna timmar eller mer, inte äta för att påverka form och 
vikt). Ungefär en tiondel rapporterar att de regelbundet, mer än fyra gånger de 
senaste 28 dagarna, ägnar sig åt objektiv hetsätning. Unga svenska kvinnor skattar 
högre på oro kring formen än någon annan tidigare icke-klinisk grupp (Welch et 
al., 2011).  
	  
Sammantaget antyder forskning (Wade et al., 2006) att livstidsprevalensen för att 
få någon form av ätstörning är cirka 15 % bland kvinnor. Prevalensen för män 
estimeras ofta vara en tiondel av prevalensen hos kvinnor (Wade et al., 2006), även 
om det finns forskning (Swanson, Crow, Le Grange, Swendensen & Merikangas, 
2011) som visar att AN kan vara lika vanligt förekommande hos både könen. 
Anledningen till den lägre prevalensen bland män skulle kunna bero på en 
underskattning på grund av att män inte söker hjälp i samma utsträckning 
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alternativt att diagnoserna ter sig annorlunda för män (Swanson et al., 2011). 	  
	  

Komorbiditet. Många personer med BN besväras av komorbid 
psykopatologi varav den är vanligaste är depression (Hudson et al., 2007). Andra 
förekommande tillstånd är bipolärt syndrom (Hudson et al., 2007), ångestsyndrom 
såsom tvångssyndrom (Kaye, Bulik, Thornton, Barich & Masters, 2004), missbruk 
(Bulik et al., 2004) samt personlighetsstörningar, framförallt kluster B (Crow & 
Brandenburg, 2011). Hetsätningsstörning är associerat med höga nivåer av 
medicinska och psykiatriska komorbida tillstånd, förhöjd påfrestning relaterat till 
vikten, formen och ätandet samt minskad livskvalitet. Individer med 
hetsätningsstörning	  är signifikant mer sannolika än personer utan 
hetsätningsstörning att vara överviktiga (Hudson et al., 2007) och att ha kroniska 
medicinska problem såsom IBS (Irritable Bowel Syndrome), fibromyalgi och 
insomni (Javaras et al., 2008). Patienter med hetsätningsstörning har också högre 
nivåer av de flesta större psykiatriska störningarna såsom egentlig depression, 
bipolärt syndrom, ångestsyndrom, substansmissbruk och personlighetsstörningar 
jämfört med andra utan hetsätningsstörning (Hudson et al., 2007). Övervärdering 
av vikt och form har också identifierats vara förhöjd hos personer med 
hetsätningsstörning, ett kriterium för BN men inte för hetsätningsstörning (Alison, 
Grilo, Masheb & Stunkard, 2005). Generellt är ätstörning UNS lik fullständiga 
ätstörningsdiagnoser vad gäller förekomst av komorbid psykiatrisk problematik 
(Wildes & Marcus, 2011). 	  
 
Transdiagnostiskt perspektiv på ätstörningar	  
Enligt Fairburn (2008) betraktas gränsdragningen mellan de olika 
ätstörningsdiagnoserna som godtycklig givet att de flesta med en klinisk 
signifikant ätstörning pendlar mellan olika diagnoser under sjukdomsförloppet. 
Exempelvis utvecklar ungefär 50 % av de som först erhåller en AN-diagnos senare 
BN eller ätstörning UNS (Steinhausen, 2009). Pendlingen mellan diagnoser och 
likheten dem emellan indikerar att det kan finnas en och samma 
kärnpsykopatologi, vilken antas vara en övervärdering av kroppsform och vikt 
samt förmågan att kontrollera formen och vikten (Fairburn, 2008). Teorin går dock 
inte helt oemotsagd då bland andra Birmingham, Touyz och Harbottle (2009) 
uttrycker risker med detta perspektiv då diagnosgrupperna skiljer sig åt 
epidemiologiskt och i funktionella och strukturella neurobiologiska korrelat. 
Exempelvis kommer mortaliteten ge intrycket av att minska för AN om 
diagnoserna slås ihop vilket ger en falsk och inte lika alarmerande bild över 
gruppens behov av vård (Birmingham et al., 2009), exempelvis vid utveckling av 
riktlinjer i vårdprogram. 
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I enlighet med det transdiagnostiska perspektivet på ätstörningar mynnar 
övervärderingen av kroppsform och vikt ut i olika former av beteenden för att 
kontrollera formen och vikten. Kontrollen leder allt som oftast till ökad risk för 
hetsätning och således självrensning men kan också leda till faktisk undervikt och 
undernäring och således efterföljande fysiska, psykiska och sociala konsekvenser 
som också i sin tur ökar risken för hetsätning. Hos vissa individer kan även andra 
påfrestande situationer utlösa hetsätningar, då som ett sätt att reglera känslor. 
Modellen lägger även vikt vid andra, externa, mekanismer som kan tänkas 
vidmakthålla ätstörningen; klinisk perfektionism, grundläggande låg självkänsla 
samt interpersonella problem (Fairburn, Cooper & Shafran, 2003). Dessa externa 
mekanismer antas existera hos en minoritet av patienterna och i dessa fall 
potentiellt hindra förändring i positiv riktning (Cooper & Fairburn, 2011). Det 
finns visst stöd för den transdiagnostiska modellen (Hoiles, Egan & Kane, 2012; 
Lampard, Byrne, McLean & Fursland, 2011). Studierna visar att det finns visst 
stöd för att den transdiagnostiska modellen förklarar vidmakthållandet av BN, men 
att den fortfarande bara förklarar en liten andel av variansen vid exempelvis 
hetsätning och självrensning. Således behöver modellen utvecklas vidare, 
alternativt att konstrukten operationaliseras på ett annat sätt po(Lampard et al., 
2011). Vidare visar forskning att vissa samband mellan de olika konstrukten är 
transdiagnostiska medan vissa är diagnosspecifika (Lampard et al., 2011). Andra 
(Allan & Goss, 2014) har identifierat att majoriteten av patienter med olika 
ätstörningsdiagnoser skattade över tröskelvärdet för ätstörningsbeteenden och 
kognitioner, dock med en signifikant skillnad mellan grupperna. Givet att de 
skattade över gränsvärdet (cut-off-värdet) torde dock denna skillnad vara av 
mindre klinisk relevans då skattningarna var över vad som kan betraktas som 
kliniskt relevanta ätstörningsbeteenden och kognitioner (Allan & Goss, 2014). 
Diagnos som utgångspunkt kan således innebära en risk för förbiseende av 
patientens beteenden och kognitioner. 	  
	  
Behandling av ätstörningar	  
Vad gäller forskningen för olika behandlingar av ätstörningar finns det generellt 
stöd för vissa behandlingar när det gäller BN och hetsätningsstörning, mindre stöd 
finns för ätstörning UNS och minst stöd finns för behandling av AN (Kass, Kolko 
& Wilfley, 2013). Den forskning som existerar visar att det fortfarande inte finns 
någon behandling som rekommenderas när det gäller vuxna med AN, att studierna 
ofta fokuserar på kortsiktiga resultat samt att det ofta är runt hälften som 
fortfarande är symptomatiska efter behandling. För unga med AN är Maudsleys 
familjebaserade terapi den mest etablerade behandlingen. De mest etablerade 
behandlingarna av BN och hetsätningsstörning är kognitiv beteendeterapi (KBT) 
och interpersonell terapi (IPT), där IPT ger något långsammare resultat än KBT. 



	  

	   7	  

CBT-E (Cognitive behavioural therapy - Enhanced), som är en transdiagnostisk 
behandling, har visat lovande resultat vad gäller förbättrade symptom hos vuxna 
och unga (Kass et al., 2013). 
	  
Vidare forskning behövs dock vad gäller jämförelser mellan CBT-E och andra 
etablerade behandlingar. Andra områden som visar lovande resultat men som 
behöver vidare forskning är Maudsley för BN, IPT för prevention av 
hetsätningsstörning hos unga, fokus på ökad livskvalitet och att minska avhopp hos 
AN samt stegvis vård, så kallade stepped care-modeller (Kass et al., 2013). 
Vårdprogram för ätstörningsbehandling i Östergötland listar kognitiv 
beteendeterapi (KBT) som förstahandsval för behandling av BN och ätstörning 
UNS och vidare IPT, dessutom uppmuntras en multidisciplinär ansats vid arbetet 
(Kristiansen, 2015). 	  
 

Kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är den ledande behandlingsmetoden 
vad gäller BN (Cooper & Fairburn, 2011). Dock visar forskning att det fortfarande 
är många som inte uppnår en ihållande och fullständig återhämtning från BN. KBT 
har sedermera utvecklas till en transdiagnostisk behandling för ätstörningar som 
visar lovande resultat (Cooper & Fairburn, 2011). 
	  

Transdiagnostisk utvidgad KBT (CBT-E). I enlighet med ett 
transdiagnostiskt perspektiv på ätstörningar utvecklades en transdiagnostisk 
behandling, nämligen CBT-E (Fairburn, 2008). CBT-E finns i ett fokuserat format 
som lägger fokus på ätstörningen, ett brett format som innefattar de externa 
mekanismerna, ett format för barn och ungdomar, ett format för underviktiga med 
40 veckor istället för 20 veckor, ett format anpassat för mer intensiv vård både 
inom slutenvården och öppenvården samt ett format som presenteras i grupp. 
Övergripande innefattar CBT-E fyra faser med fokus på att skapa en 
problemformulering, ge psykoedukation, veckovisa vägningar, regelbundet ätande, 
motivationsarbete samt arbete med det som kommer upp under formuleringsarbetet 
såsom kostregler eller händelse- eller affekttriggade förändringar i ätande. De 
övriga formaten anpassas efter målgruppen, exempelvis genom fokus på 
viktåterhämtning och motivationsarbete med underviktiga patienter eller familjens 
betydelse för unga patienter (Fairburn, 2008).  
 
Vad gäller stödet för CBT-E finns det flera studier som pekar på ett positivt utfall 
för behandlingsmetoden. Exempelvis visar en studie (Fairburn et al., 2009) att 
CBT-E gav bättre resultat än väntelistekontroll hos personer med BN eller 
ätstörning UNS, där 66 % uppnådde fullständig återhämtning. Fullständig 
återhämtning definieras enligt Fairburn et al. (2009) som mindre än en 
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standardavvikelse över samhällsmedelvärdet (1.74 i detta fall). I en liknande studie 
(Byrne, Fursland, Allen & Watson, 2011) visade hälften fullständig återhämtning 
efter avslutad behandling. En annan studie (Fairburn et al., 2013) visade att CBT-E 
vid AN genererade avhopp på en tredjedel av alla deltagare. Resultatet var positivt 
gällande viktökning, 60 % uppnådde BMI över 18.5 och 90 % uppnådde 
fullständig återhämtning enligt EDE-Q efter behandling. Dock sjönk andelen vid 
uppföljning till 55 % respektive 78 % (Fairburn et al., 2013). En jämförande studie 
visade att CBT-E för BN gav signifikant bättre resultat än två års psykoanalytisk 
psykoterapi (Poulsen et al., 2014), trots att behandlingarna är olika långa och 
således att jämförelsen dem emellan ger bättre förutsättningar för psykoanalys. 
Några av nämnda studier (Byrne et al., 2011; Fairburn et al., 2013) innefattade 
dock ingen kontrollgrupp vilket innebär att resultaten inte med säkerhet kan 
attribueras till CBT-E.  
 

Interpersonell terapi (IPT). IPT utvecklades för behandling av unipolär 
depression och är en tidsbegränsad terapi som fokuserar på att förbättra 
interpersonell funktion och därigenom psykiatriska symptom (Klerman, Weissman, 
Rounsaville & Chevron, 1984). IPT modifierades sedan till BN och senare även 
som gruppbehandling för personer med hetsätningsstörning (Fairburn et al., 1991). 
Som tidigare nämnts visar forskning (Kass et al., 2013) att IPT ger liknande 
resultat som KBT vid BN och hetsätningsstörning vid uppföljning, dock verkar 
KBT ge bättre resultat vid eftermätning. Forskning vad gäller IPT vid ätstörning 
UNS är dock bristfällig.  
 

Dialektisk beteendeterapi (DBT). DBT är en behandlingsmetod som 
integrerar medveten närvaro och acceptansstrategier med traditionell KBT 
(Linehan et al., 1999). Metoden utvecklades för kvinnor med emotionsdysreglering 
och suicidalt beteende, det vill säga personer med emotionellt instabil 
personlighetsstörning. DBT har senare även testats för personer med 
ätstörningsproblematik. Inom DBT konceptualiseras ätstörningsepisoder som 
försök att minska emotioner när individen upplever affektiv dysreglering (Bankoff 
et al., 2012). Forskning (Chen & Safer, 2011) visar lovande resultat men fler 
randomiserade kontrollerade studier (RCT) behövs för att klargöra effekten och 
effektiviteten av DBT vid ätstörningar. Lenz, Taylor, Fleming och Serman (2014) 
klargör i en metaanalys att DBT visar på goda resultat vid olika former av 
ätstörningar. Dock innehåller analyserna få studier vilket således innebär att fler 
behövs för att möjliggöra tolkning av effekten av DBT vid ätstörningar (Lenz et 
al., 2014).  
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Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT lägger fokus på 
ineffektiva kontrollstrategier och emotionellt undvikande, två egenskaper som kan 
identifieras hos personer med ätstörningar (Manlik, Cochran & Koon, 2013). Med 
hänsyn taget till detta är det tänkbart att ACT kan vara lämpligt vid ätstörningar, 
dock är forskningsunderlaget fortfarande bristfälligt, mestadels fallstudier 
existerar. Icke desto mindre visar studierna på goda resultat varför mer forskning 
och då framförallt RCT-studier inom området behöver utföras (Manlik et al., 
2013). En randomiserad kontrollerad studie (Juarascio, Forman & Herbert, 2010) 
jämförde ACT med kognitiv terapi (KT) vid olika former av ätstörningssymptom, 
det vill säga där ingen diagnos krävdes. ACT visade sig vara bättre än KT vad 
gäller att reducera ätstörningsrelaterade problem. Studien hade dock flera brister, 
exempelvis innefattade studien ett subkliniskt urval vilket innebär att resultatet inte 
med säkerhet går att generaliseras till personer med ätstörningar. ACT jämförs inte 
med den mest etablerade behandlingen för ätstörningar (d.v.s. CBT-E eller KBT) 
och ingen manual användes i någon av behandlingarna vilket försvårar tolkningen 
av resultatet (Juarascio et al., 2010). Således behövs mer forskning för utvärdering 
av effekten av ACT vid ätstörningsproblematik.  
 

Medicinering. I korthet har olika typer av medicinering visats vara effektivt 
för minskning av vissa symptom vid BN och minskat antalet hetsätningar vid 
hetsätningsstörning och antas därmed ha en betydande roll vid behandling av 
ätstörningar (Mitchell, Roerig & Steffen, 2013). Antidepressiv medicinering med 
SSRI-preparat, speciellt hög dos Fluoxetin, kan minska hetsätningsfrekvensen 
oavsett om patienterna har samtidig klinisk depression eller inte (Fairburn, 2008). 
Vidare betraktas inte antidepressiv medicinering som lösningen på ätstörningen 
utan minskar bara vissa symptom (Fairburn, 2008). För hetsätningsstörning och 
BN har antiepileptika, speciellt Topiramat, visats vara svagt till måttligt effektiva 
(Hay & Claudino, 2012). Effekten kommer ofta snabbt men vidmakthålls sällan 
över tid. Fairburn (2008) menar därför att detta kan vara ett alternativ under tiden 
patienterna väntar på psykologisk behandling.   
	  
Självhjälpsbehandling och internetbehandling	  
Det finns evidens för att självhjälpsbehandling via böcker, så kallad biblioterapi, 
har god effekt vid olika former av psykiatriska tillstånd (Hedman, Carlbring, 
Ljótsson & Andersson, 2014). Exempel på självhjälpslitteratur vid ätstörningar är 
Från självsvält till ett fullvärdigt liv: en ny KBT-metod i 6 steg (Ghaderi & Parling, 
2007), Lev med din kropp: om acceptans och självkänsla (Ghaderi & Parling, 
2009) samt Att övervinna hetsätning (Fariburn, 2011). Studier (Carter et al., 2003) 
har gjorts på den sistnämna boken med resultat som bland annat innefattade 
minskande av olika ätstörningsbeteenden. Relevansen av självhjälpsbehandlingar 
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kan tänkas vara stor i och med att alla som upplever ätstörningsrelaterade problem 
och besvär inte nås av behandling av den traditionella sjukvården. Vidare har 
forskning visat att stöd är en viktig faktor vid självhjälpsbehandling (Loeb, Wilson, 
Gilbert & Labouvie, 2000) även om det finns forskning (Ghaderi & Scott, 2003) 
som indikerar att självhjälpsbehandling vid ätstörningar är likvärdiga med eller 
utan stöd. 	  
	  
Ett sätt att öka tillgängligheten av psykologisk självhjälpsbehandling är genom 
internetadministrering. Psykologisk behandling via internet har prövats för många 
olika ångestsyndrom, bland annat generaliserat ångestsyndrom, posttraumatisk 
stressyndrom och tvångssyndrom (Hedman, Carlbring et al., 2014). Vad gäller 
paniksyndrom och social fobi kan forskningsunderlaget betraktas som gott och 
evidensläget som starkt, fler studier behövs dock vid övriga tillstånd. Vidare har 
internetbehandling visats ge lika god effekt som behandling ansikte-mot-ansikte, 
exempelvis vid ångestproblematik (Hedman, Carlbring et al., 2014). Även vad 
gäller depression finns ett flertal studier som visar att internetbehandling är 
effektivt, bland annat en RCT-studie som jämförde iKBT med gruppbehandling 
vid depression där iKBT uppvisade starka effekter (Andersson et al., 2013). Även 
här behövs fler studier speciellt vad gäller jämförelse med aktiv behandling samt 
undersökning av långtidseffekter (Hedman, Carlbring et al., 2014). Det finns dock 
studier som visar att iKBT är effektivt även på lång sikt, såsom exempelvis 
Carlbring, Bergman Nordgren, Furmark och Andersson (2009) visat i sin studie om 
iKBT för social fobi. Vidare visade en studie för deprimerade öppenvårdspatienter 
att iKBT hade effekt i den kliniska kontexten vilket indikerar att iKBT inte bara 
fungerar i en kontrollerad utan också i en naturlig miljö (Hedman et al., 2014). 
Annan forskning (Bergman Nordgren et al., 2014) understryker därtill den 
kostnadseffektivitet som iKBT innebär vilket indikerar att denna form av 
behandling är såväl effektiv som ekonomiskt fördelaktig.	  
	  

Internetbehandlingar för ätstörningsproblematik. Ruwaard et al. (2013) 
har utvecklat en internetbaserad behandling för BN. Behandlingen bestod av ett 
standardiserat program som pågick under 20 veckor. Behandlingsmodulerna 
innefattade psykoedukation kring ätstörningar, utmanande av dysfunktionella 
tankar, adressering av oro kring form och vikt, förbättring av självbilden, möjlighet 
att diskutera ätstörningar med andra samt återfallsprevention. Under behandlingen 
fick deltagarna tillgång till information, hemuppgifter och återkoppling från en 
behandlare via internet. Behandlingen utvärderades och jämfördes med en grupp 
som erhöll biblioterapi samt en väntelistekontroll. Resultatet visade att den 
internetadministerade versionen gav signifikant reducering av global EDE-Q, 
hetsätning och självrensning i jämförelse med biblioterapi och väntelistekontroll. 
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Vid ettårsuppföljning var dock skillnaden mellan biblioterapi och iKBT inte längre 
signifikant vilket kan härledas till att biblioterapigruppen förbättrades. 31 % av 
deltagarna i biblioterapigruppen sökte annan behandlingen innan eftermätningen 
vilket delvis kan förklara resultatet. En annan aspekt som försvårar jämförelsen 
mellan grupperna är att antal avhopp var stort i biblioterapigruppen (Ruwaard et 
al., 2013).  
 
En systematisk studiegenomgång (Dölemeyer, Tietjen, Kersing & Wagner, 2013) 
visar att internetbaserad terapi för personer med olika former ätstörningar ger 
lovande resultat som är jämförbara med behandling ansikte-mot-ansikte. Med 
hänsyn taget till det bristande forskningsunderlaget är det dock svårt att avgöra vad 
som fungerar. De studier som publicerats är till största del baserade på KBT, men 
behandlingarna och patientgrupperna skiljer sig åt vilket gör det svårt att jämföra 
studierna. Således behövs mer forskning inom området för att kunna utröna vad 
som fungerar bäst för denna patientgrupp (Dölemeyer et al., 2013). Loucas et al. 
(2014) menar dock att det inte går att uttala sig om effekten av internetterapi vid 
ätstörningar då det inte finns tillräckligt med forskning. I deras metaanalys och 
systematiska studiegenomgång, som utgår från NICE (National Institute of Clinical 
Excellence) riktlinjer, innefattas prevention, behandling och återfallsprevention via 
internet för ätstörningar. De finner inte stöd för att internetbehandling skulle visa 
lovande resultat, utan snarare att mer forskning behövs (Loucas et al., 2014).  
 
Vid en sammanställning av fyra olika studier kring internetbehandling rapporterade 
hela 9.3 % av patienterna negativa effekter (Rozental et al., 2015) vilket 
understryker angelägenheten av vidare forskning kring detta. Vidare behöver andra 
svårigheter belysas såsom hur sekretessen säkerställs och hur eventuella 
missförstånd i den skrivna kommunikationen ska beaktas och hanteras, detta 
särskilt vid internetbehandling (Shafran, 2002).  
 
Skräddarsydd behandling för komorbida tillstånd	  
Eftersom ätstörningspatienter är en grupp som betraktas som svårbehandlad (Crow 
et al., 2013) finns ett behov av att fortsatt utveckla och anpassa behandlingen för 
denna grupp. Johansson et al. (2012) visade att skräddarsydd behandling kan vara 
verksamt och då speciellt för mer komplicerade patientgrupper. Studien innefattade 
depressionspatienter där standardiserad iKBT jämfördes med skräddarsydd iKBT. 
Resultaten visade att den skräddarsydda var mer effektiv för den undergrupp som 
hade svårare depression och mer komorbiditet (Johansson et al., 2012). Detta kan 
antas vara relevant då komorbidtet är vanligt vid ätstörningsproblematik (Hudson 
et al., 2007) och att en stor del av patienterna inte uppnår fullständig återhämtning 
(Byrne et al., 2011), vilket antyder att det bland annat kan vara komorbid 
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problamtik som försvårar behandlingsarbetet och som behöver belysas i 
behandlingen. 	  
	  
I en studie med iKBT för ångestsyndrom där komorbida tillstånd adresserades 
uppvisades symptomreduktion, även vid uppföljningsmätningar ett respektive två 
år efter avslutad behandling (Carlbring et al., 2011). Ytterligare en studie där 
primärvårdspatienter med ångestproblematik behandlades med skräddarsydd iKBT 
har uppvisat goda resultat (Bergman Nordgren et al., 2014). Behandlingsgruppen 
rapporterade större förbättringar än kontrollgruppen vad gäller ångest, depression 
respektive livskvalitet vilka kvarstod vid ettårsuppföljning (Bergman Nordgren et 
al., 2014). 	  
	  
Med hänsyn taget till ovan nämnda stöd för skräddarsydd behandling för 
komorbida tillstånd vid olika psykiatriska tillstånd respektive att komorbiditet är 
vanligt vid ätstörningsproblematik är det tänkbart att skräddarsydd behandling kan 
vara verksamt även för ätstörningsproblematik. Ett sätt att individualisera 
behandlingen och även belysa komorbid problematik är genom att utgå från 
beteendeanalys och funktionella analyser. Ghaderi (2006) jämförde funktionell 
analys med traditionell KBT-behandlingen för BN (KBT-BN). De båda 
behandlingsbetingelserna genererade likvärdiga resultat vad gäller hetsätning, 
kompensatoriska beteenden, ätstörningspsykopatologi och generell psykopatologi. 
Funktionell analys resulterade i signifikant bättre utfall än KBT-BN vad gäller att 
avstå från bulimiska episoder, ätstörningsproblem samt kroppsmissnöje (Ghaderi, 
2006). Resultatet indikerar att skräddarsydd behandling kan vara ett sätt att nå de 
patienter som inte gynnas av traditionell, manualiserad ätstörningsbehandling, 
vilket motiverar skräddarsydd behandling i föreliggande studie. 	  
	  
Behovet av en förbättrad behandling 	  
Forskning kring olika former av behandling för ätstörningar visar att det inte finns 
någon evidensbaserad behandling för den största gruppen av ätstörningspatienter, 
att många inte får tillgång till någon behandling (Kessler et al., 2013), att många 
som påbörjar en ätstörningsbehandling avslutar i förtid, samt att många av de som 
får behandling inte blir fullständigt återhämtade från ätstörningar (Kass et al., 
2013). Detta implicerar att behovet av forskning kring behandling för ätstörningar 
är stort. En viktig del i ätstörningsforskningen är att många studier använder endast 
ätstörningsproblematik som utfallsmått vilket kan tänkas vara problematiskt med 
hänsyn taget till att vissa kanske har kvarvarande problematik men upplever 
väsentligt förbättrad livskvalitet. Studier kring CBT-E pekar på goda resultat även 
om det behövs mer forskning, framförallt jämförande studier, för att kunna uttala 
sig om dess effekt (Kass et al., 2013). Vidare lämnar behandlingen fortfarande 
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utrymme för förbättringar, exempelvis är det fortfarande många som inte hjälpts av 
CBT-E (Byrne et al., 2011).  
 
Givet ovan nämnda tillkortakommanden behövs vidare forskning för att fler ska nå 
fullständig återhämtning och lägre andel avhopp och föreliggande studie ämnade ta 
hänsyn till dessa brister på flera sätt. Detta genom internetadministrering, ACT-
inslag, individanpassning utifrån komorbida tillstånd samt motivationsarbete. 
Internetbehandling innebär stort eget ansvar för deltagaren vilket kan tänkas öka 
andelen avhopp jämfört med traditionell behandling. Dock har det visat sig att 
avhoppsgraden för bulimipatienter inte är högre vid internetadministrerad 
behandling än traditionell (Mahon, 2000), vilket motiverar fortsatt utvecklande av 
den internetadministrerade formen. Vad gäller just internetadministrering ämnades 
en grupp som inte nås av behandling kunna nås och behandling därmed göras mer 
lättillgänglig. Därtill kan tänkas att vissa personer kan föredra den upplevda 
anonymitet som internetadministrationen medför och därmed exempelvis våga 
öppna sig mer. Dessutom möjliggör denna form av administration att deltagarna 
kan nås av behandling oberoende av var de befinner sig geografiskt. 
	  

Studiens syfte och frågeställningar	  
Syfte	  	  
Med hänsyn taget till att de flesta med någon form av ätstörningsproblematik inte 
uppfyller kriterierna för en diagnos var syftet med ZENIT-projektet och 
föreliggande uppsats att behandlingen ämnades riktas mot personer med olika 
former av ätstörningsproblematik, där diagnosen var av mindre vikt, i enlighet med 
ett transdiagnostiskt perspektiv. Diagnoser kommer  dock presenteras för att 
möjliggöra jämförelser med annan forskning på området. I enlighet med det 
transdiagnostiska perspektivet inkluderas individer med någon form av 
ätstörningsproblematik av klinisk signifikans oavsett diagnos, bortsett från AN 
som exkluderades för att säkerställa patientsäkerheten. Inklusion av personer med 
ätstörning UNS motiveras av den höga prevalensen av ätstörningsproblem i den 
svenska befolkningen, speciellt hos unga kvinnor, vilket även belyser behovet av 
ätstörningsbehandlingar ytterligare (Welch, Birgegård, Parling & Ghaderi, 2011). 
	  
Vad gäller befintliga behandlingsmodeller avsågs dessa att förändras för att 
utvärdera om vissa förändringar kunde bidra till bättre utfall och att fler uppnår 
fullständig återhämtning. Behandlingen baserades på KBT med största 
utgångspunkt i beteendeterapi (BT). Ytterligare en skillnad från traditionell KBT 
vid ätstörningar är att ACT inkorporerades i behandlingen för att undersöka om 
detta kunde tillföra något till utfallet. Utifrån detta kommer föreliggande iKBT-
behandling härefter benämnas som BT med inslag av ACT. Ett syfte med att 
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inkorporera ACT i behandlingen var att inte bara fokusera på symptomreduktion 
hos deltagarna utan att behandlingen även skulle riktas mot att förbättra 
livskvaliteten hos dem, vilket tidigare forskare uppmanat till (Kass et al., 2013). 
Andra aspekter som inte undersökts tidigare är skräddarsydd behandling av 
komorbid problematik vid ätstörningar. Detta kan tänkas bidra till ett bättre utfall 
med hänsyn taget till att ätstörningspatienters problembild ofta präglas av 
komorbida svårigheter (Hudson et al., 2007). En tidigare studie av 
internetadministrerad behandling för ätstörningar med tillägg av ACT-
komponenter gav effekt (Ljótsson et al., 2007) och visade på resultat likvärdiga 
dem vid behandling ansikte-mot-ansikte. Med hänsyn taget till att ACT-tillägg 
troligtvis kunde bidra till utfallet utöver traditionell KBT-behandling var ett av 
ZENIT-studiens syften att undersöka hur detta kunde utvecklas vidare.  
 
För att vidare utveckla behandlingen för ätstörningar ämnade denna studie att 
anpassas för att i möjligaste mån minska andelen som avslutar behandlingen i 
förtid. Detta belystes i information och övningar kring motivation till förändring i 
första modulen samt vidare genom hela behandlingen. Vidare betonades 
individualanpassning genom att behandlarna i kommunikation med deltagarna 
anpassade behandlingen för att tillmötesgå deltagarnas önskemål och problembild, 
på så sätt antogs färre avsluta behandlingen i förtid. Möjlighet till kontakt via 
telefon fanns också för att på så sätt underlätta kontakten med vissa deltagare.	  
	  
Frågeställningar	  
Är internetadministrerad BT med inslag av ACT för personer med BN och 
ätstörning UNS en effektiv behandling för att:	  

• minska ätstörningssymptom? 
• öka livskvalitet? 
• minska nedstämdhet? 
• minska nivå av ångest? 
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Metod 
Design	  

Studien hade en randomiserad kontrollerad design för att undersöka effekten av 
internetadministrerad BT med inslag av ACT vid olika former av ätstörningar (BN 
och Ätstörning UNS) samt skräddarsydda delar för komorbida tillstånd. 
Behandlingen för de komorbida tillstånden som erhölls var BT och ACT för 
“Ångest och oro”, “Nedstämdhet och depression”, “Känsloreglering” samt 
“Övervikt”. Under de åtta veckor som behandlingsgruppen behandlades fick 
kontrollgruppen inte någon aktiv behandling och hade inte heller någon 
regelbunden kontakt med behandlarna i studien. Kontakt uppstod om deltagare i 
kontrollgruppen själva hörde av sig med frågor respektive om skattning var högre 
än 2 (av 3) på fråga nio på Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), vilket 
implicerade behov av suicidriskbedömning. Detta skedde vid enstaka tillfällen och 
behandlarna svarade då på frågorna alternativt skickade ett meddelande eller 
ringde upp deltagarna för att göra suicidriskbedömning. Kontrollgruppen erhöll 
behandlingen efter eftermätning vilket var 9 veckor efter behandlingsgruppens 
behandlingsstart. 	  
	  
Oberoende variabler	  
En oberoende variabel var grupptillhörighet och utgjordes av behandlings- 
respektive kontrollgrupp. Behandlingsgruppen erhöll en internetadministrerad BT 
med inslag av ACT för ätstörningsrelaterade problem i kombination med 
skräddarsydda delar. För att identifiera skillnader mellan grupperna 
administrerades för- och eftermätning vilket genererade en oberoende 
inomgruppsvariabel, det vill säga mättillfälle.  
	  
Beroende variabler	  
Behandlingsutfallet bedömdes genom behandlingsgruppens och kontrollgruppens 
förändring vad gäller:	  

• attitydrelaterade symptom på ätstörningar (mätt genom EDE-Q:s totalskala 
och delskalor samt BSQ).	  

• upplevd livskvalitet (mätt genom SWLS och QOLI)	  
• depression (mätt genom PHQ-9)	  
• ångestsymptom (mätt genom GAD-7)	  

	  
Deltagare 	  

Deltagarna rekryterades via olika sociala medier, tidningar samt via en lokal tv-
kanal. De anmälde sig sedan till behandlingsstudien via hemsidan 
www.zenitstudien.se där de fick användarnamn och lösenord för att genomföra en 
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screening som utfördes via internet. I screeningen ingick följande frågeformulär: 
Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q; Fairburn & Beglin, 2008) 
Body Shape Questionnaire (BSQ; Cooper, Taylor, Cooper & Fairburn, 1987), 
Quality of Life Inventory (QOLI; Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992), 
Satisfaction with Life Scales (SWLS; Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985), 
Generalised Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7; Spitzer, Kroenke, Williams & 
Löwe, 2006), Patient Health Questionnaire (PHQ-9; Kroenke, Spitzer & Williams, 
2001). 
 
Inklusionskriterierna för studien innefattade att deltagarna:	  

• behövde vara minst 18 år 
• talade och förstod svenska 
• inte genomgick andra psykologiska behandlingar  
• inte var gravida 
• hade ett BMI ≥ 17.5 
• inte var i behov av mer omfattande behandling för ätstörning eller andra 

psykiatriska problem 
• uppfyllde kriterierna för BN eller Ätstörning UNS 

	  
Sammantaget anmälde sig 184 personer till studien varav 138 slutförde 
screeningen. Utifrån screeningen exkluderades 17 personer med för lågt BMI, inte 
svarade i telefon vid upprepade tillfällen eller inte befann sig i Sverige vid 
intervjutillfället. Övriga 121 intervjuades via telefon med M.I.N.I. (Mini 
internationell neuropsykiatrisk intervju; Sheehan et al., 1998). Under 
telefonintervju uppmanades den ansökande beskriva sin ätstörningsproblematik. 
Därtill ställdes praktiska frågor såsom om personen ifråga hade den tid som 
krävdes för att genomföra behandlingen och tillgång till internet. Beslut om 
inkludering eller exkludering skedde efter den strukturerade telefonintervjun under 
bedömningskonferens med forskargruppen på basis av M.I.N.I., skattningsformulär 
och beskriven ätstörningsproblematik. För diagnosticering av BN användes 
M.I.N.I. som instrument. För ätstörning UNS utgjorde klinisk bedömning av 
skattningsformulär samt beskriven ätstörningsproblematik basen för 
diagnosticering vilket genomfördes under bedömningskonferensen.  
 
Av de 121 som intervjuades exkluderades 17 med anledning av att de: hade behov 
av mer omfattande behandling, gick i annan behandling, befann sig utomlands och 
inte skulle ha praktisk åtkomst till behandlingen, hade subklinisk problematik, 
uppfyllde diagnosen AN eller på grund av graviditet. 12 personer tackade nej, var 
inte tillgängliga under behandlingstiden eller hade inte tid till studien. Således 
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återstod 92 personer. Dessa randomiserades till behandlings- eller kontrollgruppen, 
följaktligen med 46 personer i vardera grupp.  
	  
Efter randomiseringen var det en deltagare ur behandlingsgruppen som inte utförde 
förmätningen innan behandlingens start och påbörjade sedermera aldrig 
behandlingen. Under behandlingens gång avslutade 19 behandlingen i förtid. 
Således slutförde 73 deltagare behandlingen, 70 deltagare genomförde hela 
eftermätningen. En deltagare fyllde endast i vissa formulär i eftermätningen, 
samtliga formulär som var relevanta för föreliggande uppsats. För en beskrivning 
av deltagarflöde, exklusions- och bortfallsorsaker i grupperna se Figur 1.  
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Figur 1. Flödesschema som beskriver inklusion, exklusion och bortfall av 
deltagare.	  
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Beskrivning av deltagarna	  
Deltagarnas bakgrundsdata, diagnoser och ätstörningssymptomatologi presenteras i 
Tabell 1, 2 och 3.  
	  
Tabell 1. Deskriptiv statistik över deltagarnas kön, BMI, ålder, civilstånd, 
utbildningsnivå och andel som tidigare påbörjat psykologisk behandling  
	  
	  

Totalt (N = 92)	   Kontroll (n = 46)	   Behandling (n = 46)	  

Kön	  
Kvinnor	  
Män	  

	  
89 (96.7 %)	  
3 (3.3 %)	  

	  
46 (100 %)	  
0	  

	  
43 (93.5 %)	  
3 (6.5 %)	  

BMI	  
Medelvärde (SD)	  
Min-Max	  

	  
25.45 (5.91)	  
17.79-41.59	  

	  
26.31 (6.36)	  
17.79-41.59	  

	  
24.59 (5.38)	  
18.40-39.67	  

Ålder	  
Medelålder (SD)	  
Min-Max	  

	  
29.14 (9.69)	  
18-64	  

	  
28.91 (9.86)	  
19-61	  

	  
29.37 (9.63)	  
18-64	  

Civilstånd	  
Singel/ensamstående	  
Gift/Registrerad 
partner/Sambo/Särbo i 
fast relation	  
Skild/änka/änkling	  
Annan	  

	  
36 (39.1%)	  
 
 
53 (57.6 %)	  
1 (1.1 %)	  
2 (2.2 %)	  

	  
16 (34.8 %)	  
 
 
29 (63 %)	  
1 (2.2 %)	  
0	  

	  
20 (43.5 %)	  
 
 
24 (52.2 %)	  
0	  
2 (4.3 %)	  

Utbildningsnivå	  
Grundskola	  
Gymnasieutbildning/	  
folkhögskola	  
Universitets- eller 
högskoleutbildning/ 	  
annan eftergymnasial 
utbildning	  
Forskarutbildning	  

	  
3 (3.3 %)	  
45 (48.9 %)	  
	  
44 (47.8 %)	  
	  
	  
	  
0	  

	  
1 (2.2 %)	  
25 (54.3 %)	  
	  
20 (43.5 %)	  
	  
	  
	  
0	  

	  
2 (4.3 %)	  
20 (43.5 %)	  
	  
24 (52.2 %)	  
	  
	  
	  
0	  

Tidigare påbörjad 
psykologisk 
behandling	  

45 (48.9 %)	   27 (58.7 %)	   18 (39.1 %)	  

SD = Standard deviation (standardavvikelse)	  
BMI = Body mass index (längd i cm/vikt i kg2)	  
	  
  



	  

	   20	  

Tabell 2. Diagnostisk fördelning utifrån M.I.N.I. (en och samma deltagare kan ha 
flera diagnoser) 
	  
	  

Totalt (N = 
92)	  

Kontroll (n = 46)	   Behandling (n = 46)	  

Ätstörning (%)	  
BN	  
UNS 

	  
36 (39.1 %)	  
56 (60.9 %)	  

	  
18 (39.1 %)	  
28 (60.9 %)	  

	  
18 (39.1 %)	  
28 (60.9 %)	  

Depressionsepisod (%)	  
Nuvarande	  
Tidigare 

	  
15 (16.3 %)	  
57 (62.0 %)	  

	  
6 (13.0 %)	  
27 (58.7 %)	  

	  
9 (19.6 %)	  
30 (65.2 %)	  

Manisk/hypoman episod (%)	  
Nuvarande	  
Tidigare	  

	  
2 (2.2 %)	  
5 (5.4 %)	  

	  
2 (4.3 %)	  
4 (8.7 %)	  

	  
0	  
1 (2.2 %)	  

Bipolär 1 (%) 1 (1.1 %)	   0	   1 (2.2 %)	  
Bipolär 2 (%) 3 (3.3 %)	   3 (6.5 %)	   0	  
Bipolär ospecificerad (%) 0	   0	   0	  
PTSD (%) 1 (1.1 %)	   1 (2.2 %)	   0	  
Alkoholberoende (%)	   7 (7.6 %)	   3 (6.5 %)	   4 (8.7 %)	  
Alkoholmissbruk (%)	   3 (3.3 %)	   2 (4.3 %)	   1 (2.2 %)	  
Drogberoende (%)	   2 (2.2 %)	   1 (2.2 %)	   1 (2.2 %)	  
Drogmissbruk (%)	   0	   0	   0	  
GAD (%)	   32 (34.8 %)	   14 (30.4 %)	   18 (39.1 %)	  
Social fobi (%)	  
Generaliserad	  
Icke-generaliserad	  

	  
7 (7.6 %)	  
7 (7.6 %)	  

	  
4 (8.7 %)	  
1 (2.2 %)	  

	  
3 (6.5 %)	  
6 (13.0 %)	  

Antisocial personlighets-	  
störning (%)	  

1 (1.1 %)	   1 (2.2 %)	   0	  

Tvångssyndrom (%)	   10 (10.9 %)	   5 (10.9 %)	   5 (10.9 %)	  
Paniksyndrom (%)	  
Nuvarande	  
Tidigare	  

	  
6 (6.5 %)	  
11 (12.0 %)	  

	  
3 (6.5 %)	  
5 (10.9 %)	  

	  
3 (6.5 %)	  
6 (13.0 %)	  

Agorafobi (%)	   10 (10.9 %)	   4 (8.7 %)	   6 (13.0 %)	  
Fler än en diagnos	   21 (77.2 %)	   34 (73.9 %)	   37 (80.4 %)	  
PTSD = Posttraumatic stress disorder (posttraumatiskt stressyndrom)	  
GAD = Generalized anxiety disorder (generaliserat ångestsyndrom) 	  
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Tabell 3. Deskriptiv data över deltagarnas ätstörningssymptomatolgi 
	  
	  

Totalt (N = 92)	   Kontroll (n = 46)	   Behandling (n = 46)	  

År av svårigheter 
med ätande (SD)	  
Min-max 
	  

13.02 (10.83)	  
	  
1-60	  

13.70 (10.94)	  
	  
1.5-46	  

12.34 (10.80)	  
	  
1-60	  

Frekvens av OBE  
(SD) 	  
Min-max 
	  

9.92 (9.75)	  
	  
0-40	  

9.00 (8.93)	  
	  
0-38	  

10.85 (10.53)	  
	  
0-40	  

Frekvens av 
kompenserande 	  
Kräkning	  
Min-max	  
	  
Laxering	  
Min-max	  

	  
	  
2.37 (6.33)	  
0-40	  
	  
0.80 (3.34)	  
0-28	  

	  
	  
1.65 (4.3)	  
0-20	  
	  
0.7 (2.23)	  
0-12	  

	  
	  
3.09 (7.83)	  
0-40	  
	  
0.91 (4.19)	  
0-28	  

 
Tvångsmässig 
träning	  
Min-max	  

 
7.04 (8.14)	  
	  
0-28	  

 
8.59 (8.89)	  
	  
0-28	  

 
5.50 (7.11)	  
	  
0-25	  

 
Ålder första 
bantning	  
Min-max 
	  

 
15.98 (4.10)	  
	  
8-35	  

 
15.09 (2.84)	  
	  
8-21	  

 
16.87 (4.93)	  
	  
10-35	  

Operation i 
viktminskningssyfte	  

8 (8.7 %)	   5 (10.9 %)	   3 (6.5 %)	  

OBE = Objektiv bulimisk episod	  
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Bortfallsanalys	  
Av de 184 som anmälde sig slutförde 47 (25.5 %) inte screeningen, således finns 
inga uppgifter för dessa personer tillgängliga. 5 av de 138 som genomgick 
screeningen mötte inte inklusionskriterierna (för lågt BMI), 17 av 133 som 
intervjuades exkluderades, tolv svarade inte i telefon eller var utomlands under 
denna period och tolv avböjde till studien. Således föll 46 (33.3 %) potentiella 
deltagare bort från studien, så kallat externt bortfall. 15 deltagare i 
behandlingsgruppen avslutade behandlingen i förtid, således 32.6 % av 
behandlingsgruppen och 16.3 % av det totala antalet deltagare. Fyra deltagare i 
kontrollgruppen hoppade av, således 8.7 % av kontrollgruppen och 4.3 % av totala 
antalet deltagare. Sammantaget hoppade 19 deltagare av behandlingen under 
behandlingens och väntetidens gång, vilket ger ett totalt avhopp på 20.7 %, så 
kallat internt bortfall. En deltagare fyllde inte i eftermätningen, vilket innebär att 
data saknades för 20 deltagare, 21.7 %. De som avslutade behandlingen i förtid 
skilde sig inte från de som fullföljde på någon av de demografiska variablerna eller 
symptomskattningarna bortsett från frekvens av agorafobi. De som avslutade 
behandlingen i förtid hade i större utsträckning än förväntat agorafobi, χ² = 5.9,  
p < .05.	  
	  

Material 
Hemsida och extern mail	  
Materialet på hemsidan var lösenordskyddat och deltagarna tilldelades modulerna 
manuellt av respektive behandlare veckovis. Korrespondens mellan deltagare och 
behandlare skedde i ett slutet kontakthanteringssystem som samtliga (både 
behandlare och deltagare) behövde logga in med dubbel inloggning (personligt 
lösenord samt engångskod som skickades till mobilnummer) för att ta del av. 
Således skedde ingen direktkontakt med deltagarens personliga mailadress under 
behandlingstiden, såvida deltagarna inte initierade kontakt via den externa 
mailadress som fanns till förfogande på hemsidan. Samtliga behandlare hade 
tillgång till denna mailadress och inkorgen kontrollerades och eventuella mail 
besvarades minst en gång per dag.  	  
	  
Modulerna	  
Behandlingen bestod i sammanlagt åtta moduler varav fyra var 
ätstörningsfokuserade och fyra var skräddarsydda utefter komorbida tillstånd. 
Samtliga deltagare tog del av samma ätstörningsfokuserade behandling vilken 
utformades av behandlarna med utgångspunkt i inlärningsteori med ACT-inslag. 
Modulerna skapades med inspiration från Fairburns transdiagnostiska modell för 
ätstörningar (Fairburn, 2011) och annan litteratur på området (Ghaderi & Parling, 
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2007; Ghaderi & Parling, 2009; Grilo & Mitchell, 2010; Heffner, Eifert & Hayes, 
2004; Linehan, 2000; Ortiz, 2014; Pearson, Heffner & Follette, 2010; Sandoz, 
Wilson & Dufrene, 2010). Utöver ordinarie behandling skapades två separata 
dokument som informationsblad, vilka deltagarna blev hänvisade till om de 
efterfrågade utökad kunskap på områdena. Dokumenten hette “Mat som kroppen 
mår bra av” respektive “Känsloreglering” och fanns tillgängligt för alla som 
genomförde behandlingen. Mat som kroppen mår bra av baserades på 
Livsmedelverkets riktlinjer och används vid ätstörningsbehandling i Landstinget i 
Östergötland. Känsloregleringsdokumentet skapades utifrån DBT-material 
(Linehan, 2000).  
	  
  Modul ett - Introduktion till behandlingen och ätstörningsområdet. I 
modul ett introducerades behandlingen och hur den övergripande strukturen för 
behandlingen skulle se ut. Grundläggande information kring ätstörningar och dess 
konsekvenser presenterades, samt information kring kost och ämnesomsättning. 
Psykoedukation om ätstörningar och ångest gavs, hur ätstörningar vidmakthålls 
genom ätstörningsrelaterade beteenden såsom bantning, hetsätning, 
kompensatoriska beteenden samt kontroll- och undvikandebeteenden av kropp och 
vikt. I första modulen introducerades även veckovis vägning samt rational kring 
vikten av att väga sig en gång i veckan, varken mer eller mindre. Vidare gavs 
information om motivation till förändring samt betydelsen av att bestämma sig. 	  
	  
  Modul två - Förändra dina matvanor - nya möjligheter. I modul två 
arbetade deltagarna med att identifiera och utmana kostregler. Detta hade flera 
syften bland annat exponering, att etablera ett nytt förhållningssätt som gör det 
mindre förstärkande att banta respektive hetsäta samt som en del i att ändra sina 
matvanor. Funktionella analyser introducerades som verktyg för att tydliggöra 
olika händelseförlopp och därmed underlätta att hitta beteenden som är bra för 
deltagarna på lång sikt. Problemlösning respektive känsloätande beskrevs och även 
normalisering av initialt sämre mående i en KBT-behandling. 	  
	  
  Modul tre - Minskad kontroll - ökad frihet. I modul tre introducerandes 
minskande av kroppskontrollerande och kroppsundvikande beteenden i 
responspreventionssyfte samt som ett sätt att minska övervärderingen av kropp och 
utseende. Exempel på kroppskontrollerande beteenden var spegelanvändning, 
träning och att jämföra sig med andra. Ett kroppsundvikande beteende var till 
exempel att ha nersläckt när en klär på sig. Begreppet medveten närvaro och hur 
det kan användas vid exempelvis måltider introducerades. Avsnitt om 
perfektionism respektive upplevelse av att vara tjock fanns för dem som ville 
fördjupa sig inom dessa områden. 	  
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  Modul fyra - Acceptans - hitta nya vägar. I modul fyra låg fokus på 
acceptans och att fylla livet med naturligt förstärkande områden och aktiviteter. 
Detta i syfte att öka underskott kring självomhändertagande i form av aktiviteter i 
livet såväl som att ta hand om och vårda kroppen på olika sätt. Fortsatt arbete med 
medveten närvaro som presenterades i modul tre. I slutet av denna modul valde 
deltagarna inriktning för den individualiserade delen av behandlingen.	  
	  

Skräddarsydda moduler.	  De områden och de övningar som introducerades i 
de fyra första modulerna följde sedan genom hela behandlingen, även de 
skräddarsydda. Sammanlagt skapades fyra skräddarsydda moduler med inriktning 
på fyra vanliga samtida problemområden vid ätstörningsrelaterad problematik; 
depression och nedstämdhet, ångest och oro, övervikt samt känslodysreglering. 
Inriktningarna skapades utifrån telefonintervjuerna som genomfördes med 
deltagarna efter screening, där både M.I.N.I. och deltagarnas önskemål (vid 
förfrågan om vad de skulle vilja arbeta med “utöver” ätstörning) vägdes in. Även 
vanliga komorbida tillstånd för ätstörningsgruppen beaktades. De deltagare som 
valde inriktningen övervikt med BMI under 25 hade inte möjlighet att välja denna 
inriktning och de med BMI under 30 avråddes från att välja denna inriktning. 
Samtliga deltagare hade möjlighet att rådfråga behandlarna kring val av inriktning. 
Alla deltagare valde en inriktning som de upplevde stämde överens med deras 
problematik.	  
	  
För inriktningen oro och ångest innefattade de skräddarsydda modulerna 
psykoedukation kring oro och ångest samt kring perfektionism och 
prestationsångest. Vidare arbetade deltagarna med schemalagd orostid och orosfria 
zoner som sätt att minska orons inverkan i deras liv genom stimuluskontroll samt 
med värderingar och mål. Orosexponering och problemlösning introducerades. I 
överviktsinriktningen introducerades ACT med fokus på delmål, mål och 
värderingar. I den sista modulen presenterades acceptans och deltagarna fick arbeta 
med att identifiera eventuella hinder och motgångar för att kunna hantera dem. 
Modulerna för inriktningen depression och nedstämdhet bestod framförallt av 
psykoedukation, funktionella analyser samt beteendeaktivering genom skapande av 
aktivitetsschema med plus- respektive minusaktiviteter, det vill säga öka positivt 
förstärkta aktiviteter samt minskande av negativt förstärkta och bestraffande 
aktiviteter. Värderingar och mål samt acceptans introducerades utifrån ett ACT-
perspektiv. För känsloregleringsinriktningen låg fokus på psykoedukation kring 
känslor och affekter och deltagarna fick göra funktionella analyser för att 
exempelvis öka medvetenheten om hur känslor påverkar beteende, men framförallt 
hur beteende kan påverka känslor på lång sikt. Benämning av känslor, medveten 
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närvaro och acceptans introducerades som olika sätt att reglera känslor. 	  
	  
  Modul åtta - Efter ZENIT - planering för framtiden. En avslutande modul 
skapades för sammanfattning och vidmakthållande av behandlingen. Denna sista 
modul innefattade summering av behandlingen, hur bakslag kan hanteras och 
förhindras från att utvecklas till återfall och hur deltagarna på ett realistiskt sätt 
kunde fortsätta arbetet efter behandlingens slut.  
	  
Intervju och skattningsformulär 

Mini internationell neuropsykiatrisk intervju (M.I.N.I.).	  Som underlag för 
screeningprocessen användes även telefonintervju där en strukturerad diagnostisk 
intervju (M.I.N.I.) utfördes. M.I.N.I. kräver att intervjupersonen svarar ja eller nej 
på frågor, med några få undantag (Sheehan et al., 1998). Se Tabell 2 för diagnoser 
som innefattas i M.I.N.I. 

	  
Eating Disorders Examination Questionnaire (EDE-Q). EDE-Q (Fairburn 

& Beglin, 2008) är ett självskattningsformulär som är baserat på Eating Disorders 
Examination (EDE), en väletablerad klinikerskattad intervju (Fairburn & Cooper, 
1993). EDE är ett instrument avsett att mäta ätstörningar genom en strukturerad 
diagnostisk intervju och är ett av de mest använda instrumenten vid diagnosticering 
av ätstörningar. EDE-Q har jämförts med EDE och andra instrument i flertalet 
studier och som sammantaget visar att EDE-Q presterar väl i vissa och mindre väl i 
andra (Fairburn & Beglin, 2008). EDE-Q har goda psykometriska egenskaper samt 
god validitet och reliabilitet (r = .89; Welch et al., 2011). Instrumentet består av 28 
frågor och undersöker ätstörningssymptom under de senaste 28 dagarna. EDE-Q 
innefattar fyra delskalor samt en global poäng. De fyra delskalorna är bekymmer 
över ätande (eating concerns), bekymmer över figur (shape concern), bekymmer 
över vikt (weight concern) samt kostrestriktion (restraint) (Fairburn & Beglin, 
2008). En fördel med självskattningsversionen är att det är tidseffektivt och 
besparar respondenten att diskutera känsliga besvär med intervjuaren. Enligt vissa 
forskare resulterar anonymiteten i mer avslöjande av potentiellt skamfyllda eller 
hemliga beteenden såsom självrensning eller hetsätande (Fairburn & Beglin, 1994). 
Å andra sidan har den sina nackdelar vad gäller mindre korrekt mätning av vissa 
ätstörningsbeteenden såsom objektiva hetsätningsepisoder (Fairburn & Beglin, 
1994).  
 
Ghaderi och Welch har översatt EDE-Q till svenska och har sedan utprövats för en 
svensk population (Welch et al., 2011). Medelvärden för EDE-Q i den generella 
populationen var 1.56 (1.27) för helskala, 1.22 (1.32) för kostrestriktion,  
0.81 (1.13) för bekymmer över ätande, 1.78 (1.62) för bekymmer över vikten samt 
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2.4 (1.71) för bekymmer kring figuren. Det kliniska urvalet bestod av personer 
över 18 år med en ätstörning. Distributionen av ätstörningar var 20 % AN, 35.5 % 
BN samt 44.5 % ätstörning UNS (varav 23.9 % av dessa hetsätningsstörning). I det 
kliniska urvalet rapporterade majoriteten (63.4 %) av deltagarna att de ägnar sig åt 
kostrestriktion, objektiv hetsätning (64 %) likväl som självinducerad kräkning 
(54.2 %). Nästan hälften av deltagarna i denna studie ägnade sig åt objektiv 
hetsätning och/eller självinducerad kräkning fyra gånger per månad eller mer. 
Medelvärden för EDE-Q i det kliniska urvalet var 4.06 (1.2) för helskala,  
3.67 (1.6) för kostrestriktion, 3.36 (1.34) för bekymmer över ätande, 4.07 (1.39) 
för bekymmer över vikten samt 4.72 (1.32) för bekymmer över figuren (Welch et 
al., 2011). Gränsvärde för ätstörningssymptom av klinisk signifikans har 
föreslagits till fyra poäng på EDE-Q (Carter, Stewart & Fairburn, 2001).  
 

Body Shape Questionnaire (BSQ). BSQ (Cooper et al., 1987) avser att mäta 
upplevt kroppsmissnöje, lägger tonvikten på upplevelsen av att känna sig tjock och 
består av 34 frågor. BSQ har även översatts till svenska (Ghaderi & Scott, 2004) 
och instrumentet uppvisade god reliabilitet och validitet. BSQ är ett lämpligt 
instrument för att mäta grad av psykopatologi bland patienter med ätstörning och 
således ett bra utvärderingsinstrument av behandlingar (Cooper et al., 1987).  
Welch, Lagerström och Ghaderi (2012) har utformat en kortare version av BSQ 
som består av åtta frågor. Instrumentet visade goda psykometriska egenskaper, 
med hög test-retest-reliabilitet och hög validitet (Welch et al., 2012). I denna studie 
användes Welch et al. (2012) förkortade svenska version av BSQ vid för- och 
eftermätning. Genomsnittet i den generella populationen av unga vuxna (18-30 år) 
visades vara 20 poäng (SD = 10), där den högsta poängen att erhålla är 48.  
 

Patient Health Questionnaire (PHQ-9). PHQ-9 (Kroenke et al., 2001) är ett 
självskattningsformulär som används för att screena för depression. Individen får 
själv skatta frekvens av nio symptom på depression, enligt DSM-IV. Symptomen 
skattas på en skala från noll till tre, således kan maximalt 27 poäng erhållas. Den 
svenska översättningen är gjord av Mats Adler. Gilbody, Richards, Brealey och 
Hewitt (2007) visade i en metaanalys att PHQ-9 har goda diagnostiska egenskaper 
för egentlig depression, där instrumentet korrekt kunde diagnostisera egentlig 
depression (sensitivitet 92 %) och samtidigt exkludera detta tillstånd med viss 
säkerhet (specificitet 80 %) (Gilbody et al., 2007). PHQ-9 har visats ha goda 
psykometriska egenskaper med hög intern konsistens (reliabilitet) (Hansson, 
Chotai, Nordström & Bodlund, 2009). Gränsvärde för depressiva symptom av 
klinisk relevans är tio, andra rekommenderar dock högre gränsvärde för att 
balansera sensitiviteten och specificiteten (Hansson et al., 2009).  
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Generalised Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7). GAD-7 (Spitzer et al., 
2006) är ett självskattningsformulär avsett att mäta ångestsymptom. Formuläret 
innefattar sju påståenden med tillhörande fyra svarsalternativ, från noll (inte alls) 
till tre (dagligen). Påståendena baseras på diagnoskriterierna för generaliserat 
ångestsyndrom (GAD; APA, 2000). Instrumentet uppvisar goda psykometriska 
egenskaper, med hög intern konsistens och test-retest-reliabilitet. Maximal poäng 
för formuläret är 21 och det kliniska gränsvärdet rekommenderas vara tio, 
erhållande av ett värde över denna gräns innebär således att det finns hög 
sannolikhet för att GAD föreligger (Spitzer et al., 2006).  
 

Satisfaction with Life Scales (SWLS). Avser att mäta subjektivt upplevd 
livskvalitet vilket operationaliseras genom fem påstående där individen ifråga får 
jämföra sin nuvarande situation med en ideal sådan (Diener et al., 1985). Individen 
skattar påståendena på en sjugradig skala från ett till sju, där ett innebär stämmer 
mycket dåligt och sju innebär stämmer mycket bra. Forskning (Diener et al., 1985) 
visar att instrumentet uppvisar god test-retest-reliabilitet (.82) samt hög intern 
konsistens (Cronbachs alfa = .87). Även Hulltel och Gustavsson (2008) visar i en 
studie att SWLS uppvisar hög reliabilitet och validitet.  
 

Quality of Life Inventory (QOLI). QOLI (Frisch et al., 1992) är ett 
självskattningsformulär som avser att mäta subjektiv livskvalitet. Formuläret 
omfattar 16 livsområden där individen skattar hur viktigt området är för personen 
samt vilken tillfredställelse med respektive område som finns. Instrumentet har 
goda psykometriska egenskaper med en hög intern konsistens samt god  
test-retest-reliabilitet (Frisch et al., 1992). Carlbring et al. (2007) fann därtill ingen 
skillnad mellan att administrera QOLI för hand i jämförelse med 
internetadministrering.  
 

Biverkningsformulär. Bystedt, Rozental, Andersson, Boettcher och 
Carlbring (2014) har, bland andra, adresserat området kring negativa effekter av 
psykologisk behandling och många kliniker uttryckte i denna studie att 
biverkningar utgör ett problem i klinisk kontext. Rozental, Boettcher, Andersson, 
Schmidt och Carlbring (2015) har vidare undersökt patienters upplevelse av 
biverkningar av psykologisk behandling. Författarna föreslår utifrån resultaten att 
det finns både patient- respektive behandlingsrelaterade biverkningar. Exempel på 
patientrelaterade biverkningar är initial ökning av symptom och exempel på 
behandlingsrelaterade biverkningar är upplevd press att utföra övningar inom en 
viss tidsperiod. Forskningen är fortsatt bristande vad gäller negativa effekter av 
psykologisk behandling generellt, och internetbaserad behandling i synnerhet 
(Rozental et al., 2015) varpå ett biverkningsformulär inkluderades i denna studies 
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eftermätning för att undersöka eventuella negativa effekter av behandlingen. Det 
finns behov av mer forskning på området (Bystedt et al., 2014) och Rozental et al. 
(2014) uppmuntrar forskare att inkludera sådant i studier som denna.  
 
I föreliggande uppsats användes ett formulär rörande negativa effekter av 
psykologisk behandling som erhölls från en forskargrupp på Karolinska Institutet i 
Stockholm. I formuläret fick deltagarna beskriva eventuella negativa effekter av 
behandling respektive väntetid, när de inträffade, hur ofta och hur länge de varade, 
hur negativt de påverkat deltagarnas välbefinnande samt om de påverkar 
deltagarnas välbefinnande idag. 
	  
Veckomätning 
Samtliga deltagare, i både behandlings- och kontrollgruppen, genomförde varje 
vecka en mätning bestående av sammanlagt elva frågor. Tio av frågorna utgjordes 
av PHQ-9 och en fråga berörde deltagarens aktuella vikt.	  
	  
Matdagboken	  
Varje vecka fick deltagarna fylla i en matdagbok med syfte att undersöka och 
kartlägga matvanor. Detta för att kunna identifiera vad mat och ätandet fyller för 
funktion i olika situationer samt att långsiktigt kunna utmana vanor och mönster. 
Deltagarna uppmanades fylla i matdagbok för varje dag i behandlingen. Syftet med 
matdagboken var att deltagarna skulle fylla i allt som de åt och/eller drack under 
dagen. De ämnades fylla i tid, plats, vad de åt och/eller drack, objektiv hetsätning, 
subjektiv hetsätning, kompensatoriska beteenden samt tankar och känslor vid 
respektive måltid. 	  
	  

Samtycke	  
Samtliga deltagare skrev under en blankett för informerat samtycke kring bland 
annat att databehandling för studien hanterades enligt personuppgiftslagen (PUL).  
	  

Procedur	  
Rekrytering	  
För annonseringen skapades en annons, se bilaga 1 i appendix, och för att nå så 
många som möjligt utfördes annonseringen via bland annat sociala medier 
(Facebook, Instagram och olika typer av välbesökta bloggar). Tidningen Östgöta 
Correspondenten skrev en artikel om studien, både i papperstidning och på deras 
hemsida, och la därtill upp en film om studien på hemsidan www.24corren.se. 
Riksföreningen för ätstörningen och olika psykologiska mottagningar (både 
privatpraktiserande och sådana inom offentlig vård) kontaktades. Ett massutskick 
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sändes till yrkesverksamma i beteendeterapeutiska föreningen (BTF). 	  
	  
Deltagarna anmälde sig själva till behandlingsstudien via en hemsida och anmälan 
var möjlig mellan 2015-01-12 och 2015-01-22. Sista datum för anmälan avgjordes 
på basis av antal personer som anmält sig till studien och var inte förutbestämd. 
Efter anmälan fick personerna tillgång till screeningformulär vilka sedan gicks 
igenom av behandlarna. Samtliga deltagare som genomgått screeningen 
kontaktades via mail eller telefon, antingen för vidare strukturerad intervju eller 
besked om exkludering enligt de kriterier som funnits på hemsidan vid anmälan.	  
	  
Onlineadministration av testinstrument	  
Samtliga testinstrument, bortsett från strukturerade telefonintervjuer med M.I.N.I., 
administrerades via hemsidan. 	  
	  
Förberedelser	  
Samtliga deltagare fyllde i en veckas matdagbok innan behandlingen startade. 
Innan behandlingsstart randomiserades deltagarna av en oberoende person (som 
inte ingick i forskargruppen) till respektive betingelse varpå samtliga kontaktades 
via mail och meddelades om vilken grupp de blivit placerade i (behandlings- eller 
kontrollgruppen). Deltagarna erhöll sedan den behandlare som de tidigare blivit 
intervjuade av via telefon. Detta med undantag för tre deltagare som bytte 
behandlare med grund i att balansera antalet deltagare över behandlarna. 	  
	  
Samtliga deltagare ombads genomföra förmätningen bestående av ett kunskapstest 
(16 frågor samt skattning på hur pass säker deltagaren var på respektive fråga), 
erfarenheter och inställning till internetbehandling (sju frågor), vikt (en fråga), 
PHQ-9 (tio frågor). Kunskapstestet utformades av Hjort och Svanberg Wärn 
(2015) inför denna studie och avsåg att mäta huruvida patienten tillägnat sig nya 
kunskaper i behandlingen. Testet genomgick en pilottestning och granskning innan 
användning (Hjort & Svanberg Wärn, 2015). Frågeformuläret kring erfarenhet och 
inställning till internetbehandling konstruerades av Hjort och Svanberg Wärn 
(2015) och baserades på kvalitativa frågor där respondenten fritt fick skriva svar 
samt påståenden där respondenten fick skatta på en skala från ett till nio eller från  
0-100 %. 	  
	  
De som inte genomförde förmätningen inom några dagar kontaktades för 
påminnelse via mail. Behandlingsgruppen fick ett mail med kort information om 
behandlingens upplägg och kontakt med behandlare.  
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Behandlingen 
Under åtta veckor, mellan 2015-02-09 och 2015-04-05, pågick behandlingen. För 
varje ny vecka tilldelades en ny modul för behandlingen, oavsett om de var färdiga 
med föregående moduls övningar. Detta för att deltagarna skulle få möjlighet att 
anpassa vilka övningar som passade dem och få tillgång till allt material under 
behandlingen. När deltagarna gått vidare till nästa modul i behandlingen gjordes en 
utvärdering av veckan som gått och möjlighet fanns att diskutera detta med sin 
tilldelade behandlare. Vid varje ny vecka fick deltagarna även fylla i 
skattningsformuläret PHQ-9 samt ange sin vikt. Att väga sig en gång i veckan var 
en av övningarna i behandlingen och som fortlöpte under alla åtta veckor. Tonvikt 
låg under behandlingen på att vid behov anpassa presenterat material och övningar 
utefter den individuella deltagarens behov, detta gjordes i samråd med 
behandlaren.	  
	  
Behandlare	  
Studiens behandlare var fyra psykologstudenter från psykologprogrammets sista 
termin på Linköpings Universitet. 	  
	  
Kontakt med behandlarna 	  
Deltagarna hade framförallt kontakt med behandlarna via en meddelandefunktion 
på hemsidan. De kunde där ställa frågor kring övningarna eller annat relaterat till 
behandlingen och deras problematik. I enstaka fall utövades kontakten via telefon. 
Detta gällde i fall där deltagarna bedömdes behöva mer stöd än endast via internet 
och skedde för fyra deltagare, det vill säga cirka 8.7 % av behandlingsgruppen, och 
gällde mellan ett till fem samtal per deltagare. Samtalen var inriktade på att stödja 
deltagare i tillämpning av behandlingen. 	  
	  
Hemuppgifter 	  
I varje modul erhölls ett antal hemuppgifter som deltagarna ämnades utföra under 
veckan. Varje övning presenterades i modulen under respektive kapitel och 
beskrevs också tydligt i själva uppgiften. Övningarna berörde det som inbegreps i 
respektive modul och i varje modul fanns mellan en och elva övningar. Vissa 
övningar var valbara utifrån om deltagaren upplevde svårigheter inom området 
som övningen berörde. Övningarna innehöll bland annat exponering med 
responsprevention, acceptans kring kroppen, problemlösning, göra egna 
funktionella analyser, beteendeaktivering, medveten närvaro och värderingar. 	  
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Etiska aspekter och dataintegritet  
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (diarienummer: 2014/426/31) 
godkände forskningsplanen för ZENIT-projektet. Deltagande i studien var frivilligt 
och det fanns, om så önskades, möjlighet att närsomhelst avbryta deltagandet. På 
studiens hemsida fick deltagarna tillgång till information vad gäller studiens 
upplägg och hantering av personuppgifter. Ingen av deltagarna som inkluderades 
bedömdes riskera att komma till skada på grund av behandlingen.	  
	  
Deltagarna erhöll anonyma studiekoder, lösenord samt automatgenererade 
säkerhetskoder kopplade till deras mobiltelefoner för att skydda deltagarnas 
integritet. Övriga personuppgifter, såsom mailadress och telefonnummer, samlades 
i behandlingsplattformen, i ett krypterat system. Manualer som användes vid 
telefonintervju förvarades inlåst. Utöver detta förvarades all annan information 
inom det krypterade systemet. 	  
	  
Suicidalitet	  
Vid telefonintervjun användes M.I.N.I. som grund för screening av eventuella 
psykiatriska tillstånd. Suicidrisken bedömdes utifrån denna manual och 
kompletterades vid behov med suicidstegen. I samråd med projektansvarig 
psykolog bedömdes aktuell suicidalitet utifrån resultatet från M.I.N.I. samt 
eventuellt suicidstegen. Om suicidrisk hade bedömts som hög skulle 
deltagaren/deltagarna ifråga hänvisats till lokal psykiatrisk akutenhet på deras 
hemort, vilket även var förfarandet om suicidrisk blev aktuellt under behandlingens 
gång. I denna studie bedömdes ingen sökande ha så hög suicidrisk att de inte kunde 
delta. På basis av fråga nio i PHQ-9, tankar att det skulle vara bättre om du var 
död eller att du skulle skada dig på något sätt, avsåg behandlarna även att kontakta 
deltagarna via mail om de skattade 2/3 poäng samt ringa dem om de skattade 3/3 
poäng. Detta gällde samtliga deltagare, både kontroll- och behandlingsgrupp. 
Sammantaget skickades mail till tre personer som skattat 2/3 på fråga nio och fem 
som skattat 3/3 kontaktades via telefon. Suicidstegen användes då för att bedöma 
eventuell suicidrisk. Ingen deltagare bedömdes ha aktuell suicidrisk och således 
kunde samtliga fortsätta behandlingen.  	  
 
Exklusion	  
Deltagare som exkluderades efter ifyllt frågeformulär kontaktades via mail. De 
deltagare som exkluderades efter telefonintervju och bedömningskonferens 
kontaktades via telefon alternativt mail om de inte kunde nås per telefon. På så sätt 
kunde de deltagare som var i behov av råd kring var de skulle söka vidare hjälp 
erhålla detta. 	  
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Statistiska analyser	  
Data från studien bearbetades i Microsoft Excel och statistiska analyser utfördes i 
IBM Statististics 23 (SPSS 23). Jämförelse mellan kontroll- och behandlingsgrupp 
vad gäller demografi och symptomskattning före behandling genomfördes med 
oberoende t-test för medelvärden och χ²-test för frekvensdata. ANCOVA och 
regressionsanalys användes för att undersöka mellangruppsskillnader vid 
eftermätning med förmätning som kovariat. Inomgruppsskillnader beräknades med 
beroende t-test. 	  
	  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka effekten av en ny typ av 
behandling för ätstörningar. Det ansågs därför av värde att undersöka både 
behandlingens effekt under noggrann kontroll likväl som att kunna generalisera 
resultatet till praktisk verksamhet. Således avsågs två typer av analyser utföras för 
beräkning av utfall; dels Complete Cases-analys (CC) för att undersöka 
behandlingens efficacy och dels intent-to-treat-analys (ITT) för att undersöka 
behandlingens effectiveness. Det förstnämnda anses ha mer intern validitet på 
bekostnad av generaliserbarhet medan det sistnämnda har hög extern validitet på 
bekostnad av noggrann kontroll (Stricker, 2000). För att testa behandlingseffektens 
kliniska relevans avsågs även andelen kliniskt signifikant förbättrade analyseras. 	  
	  
CC-analys	  
CC (Salim, Mackinnon, Christensen & Griffiths, 2008) innebär att endast data från 
deltagare som fullföljt eftermätningen inkluderas i beräkning. Detta används för att 
undersöka kunskapen kring en viss behandling och för att se vad genomförd 
behandling ger för resultat (Stricker, 2000). Eftersom detta är en ny typ av 
behandling som inte tidigare prövats ansågs denna analys kunna tillföra kunskap 
kring behandlingen. 	  
	  
ITT-analys	  
Syftet med psykologisk behandlingsforskning är att bidra med en opartisk 
jämförelse mellan olika behandlingsbetingelser (Lachin, 2000). För att 
åstadkomma en opartisk jämförelse används randomisering som ett sätt att minska 
risken för att ovidkommande faktorer ska påverka resultatet, det vill säga att 
resultatet i möjligaste mån ska kunna härledas till interventionen. ITT-principen 
baseras på att undersöka hur interventionen fungerar för samtliga deltagare, 
effectiveness, till skillnad från CC-analys som undersöker hur interventionen 
fungerade för de deltagare som fullföljde den föreskrivna behandlingen, efficacy 
(Lachin, 2000). Förekomsten av saknad data innebär ett potentiellt hinder för en 
opartisk jämförelse och för ITT-analys. Vid jämförelse av de som endast fullföljt 
behandlingen kommer vissa deltagare som randomiserats inte finnas med i 
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analysen och således ökar risken för att ovidkommande faktorer påverkar 
resultatet, att deltagarna med saknad data på något sätt skiljer sig från de med 
fullständig data. Det vill säga att observationerna inte saknas helt slumpvis, 
missing completely at random (MCAR). Data som saknas enligt MCAR betraktas 
som ignorerbar och bidrar inte med jäv till analysen. Ett sätt att testa MCAR är 
genom att jämföra deltagare med saknad data med de som fullföljt behandlingen 
för att se om de skiljer sig åt. Dock kommer det alltid att finnas variabler som inte 
jämförs och på detta sätt kan MCAR motbevisas men aldrig bekräftas. Data som 
saknas enligt principen missing at random (MAR) är en funktion av mekanismer 
som bestäms av andra deltagaregenskaper såsom att äldre män är mer sannolika att 
ha saknad data än yngre män och kvinnor. MAR tillåter imputation av saknad data 
baserat på observerat data, den mest generella av dessa tillvägagångsätt är multiple 
imputation (MI). MI innebär att saknade observationer imputeras baserat på en 
modell som berör mekanismerna som leder till saknad data. Några fullständiga 
datasets imputeras och resultatet analyseras utefter standardmetoder, resultatet 
poolas sedan över de multipla imputationerna och variansen av estimaten 
korrigeras för att tillåta osäkerheten i imputationerna (Lachin, 2000). 
Distributionen skapas genom en formell statistisk modell (multivariat linjär 
regression) av observerad data (Salim et al., 2008). 	  
	  
Det finns dock vissa som ifrågasätter ITT när det inte finns fullständig data 
(Lachin, 2000). Det vanligaste sättet att hantera saknad data är genom Last 
Observation Carried Forward (LOCF), denna metod har uppenbara brister 
speciellt vid stort bortfall (Lachin, 2000).  MI och Maximum Likelihood (ML) har 
identifierats vara valida när principerna för MAR är uppfyllda (Salim et al., 2008). 
Salim et al. (2008) jämförde olika analysmetoder vid olika stora urval för att 
undersöka hur de presterar vid pre-post-designstudier (PDD) under olika MAR-
mekanismer. Resultatet visade att LOCF genererade jäv och således inte ska 
användas vid saknad data samt att CC-analys genererar jäv men kan vara valid 
under vissa omständigheter. Både ML och MI var opartiska och presterade bra 
under MAR-mekanismer (Salim et al., 2008). 	  
	  
Generaliserbarheten av föreliggande studies resultat betraktades som av stort värde 
och således utfördes en ITT-analys. 92 personer inkluderades i behandlingen och 
randomiserades till behandlings- respektive kontrollgrupp. 15 deltagare i 
behandlingsgruppen och fyra i kontrollgruppen avslutade behandlingen alternativt 
väntetiden i förtid och fyllde således inte i eftermätningen. En deltagare i 
behandlingsgruppen gick inte att få tag på under eftermätningen och således finns 
inget resultat för denna deltagare. Sammantaget saknades därmed data från 20 
personer vid eftermätningen. Dessa betraktas som saknade enligt principen MAR 
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då signifikant fler deltagare med saknad data uppfyllde kriterierna för agorafobi än 
vad som kunde förväntas från urvalet. Således valdes MI som imputationsmetod 
som tar hänsyn till att den saknade datan inte är fullständigt slumpartad (MCAR) 
(Lachin, 2000). För att få fram ett poolat estimat av imputationerna behövdes en 
regressionsanalys utföras då SPSS inte stödjer denna funktion i ANCOVA. Således 
dummykodades grupperna, kontrollgrupp som 0 och behandlingsgrupp som 1. 
Eftermätning användes som beroende variabel, dummykodning som första 
oberoende variabel och förmätningen som andra oberoende variabel. 	  
	  
För beräkning av standardavvikelser för de poolade estimaten användes formeln  
SD = SE ∗ n (Higgins & Green, 2008).  
	  
Klinisk signifikant förbättring	  
Att endast utvärdera behandlingens effekt baserat på medelvärdesskillnader mellan 
behandlings- och kontrollgrupp kan betraktas som problematisk baserat på att det 
inte säger något om skillnadens kliniska relevans (Jacobson & Truax, 1991). 
Därför är det av värde att undersöka den kliniska relevansen genom att undersöka 
klinisk signifikant förbättring. EDE-Q användes i detta avseende då det mäter såväl 
beteendemässiga som attitydrelaterade symptom på ätstörningar och är ett väl 
använt instrument för att få en helhetsbild av klientens ätstörningssituation 
(Fairburn & Beglin, 2008). 	  
	  
Jacobson och Traux (1991) har definierat tre kriterier för att mäta klinisk 
signifikans förbättring: 	  

1. när funktionsnivån efter behandling faller utanför ramen för 
dysfunktionell population 

2. när funktionsnivån efter behandling faller inom ramen för den normala 
populationen 

3. när förändringen är statistiskt säkerställd  
 
Beräkningen av klinisk relevans utförs i två steg där första steget innebär att skapa 
ett Reliable Change Index (RC) och det andra steget innebär att fastställa en gräns 
för den “dysfunktionella populationen” respektive den “funktionella populationen” 
för att klargöra huruvida deltagaren ifråga passerat denna gräns (Jacobson & 
Truax, 1991). RC skapas för att avgöra att förändringen på utfallsmåttet är 
signifikant. När RC är större än 1.96 är det osannolikt att eftermätningsvärdet inte 
innebär en faktisk förändring (p < .05). För att beräkna RC används formeln:	  
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RC =
X! − X!
S!"##

	  

 
X1 = deltagarens förmätningsresultat	  
X2 = deltagarens eftermätningsresultat	  
Sdiff = standardfelet för skillnaden mellan X1 och X2	  
	  
Sdiff innebär spridningen i värden på utfallsmåttet givet att ingen förändring skett 
och kan beräknas genom formeln:	  
S!"## =    2SE! 
 
SE = S ∗    1 − r!! 
 
S = standardavvikelsen vid förmätningen	  
rxx = test-retest-reliabiliteten för utfallsmåttet	  
För att beräkna gränsen mellan funktionell och dysfunktionell grupp (C) användes 
formeln: 
	  

C =   
S!M! + S!M!

S! + S!
	  

 
M0 = medelvärdet för dysfunktionell population 
M1 = medelvärde för funktionell population	  
S0 = standardavvikelsen för den dysfunktionella populationen	  
S1 = standardavvikelsen för den funktionella populationen	  
	  
För jämförelse med annan ätstörningsforskning användes även ett annat sätt räkna 
ut andelen kliniskt signifikant förbättrade. Fairburn et al. (2009) definierar klinisk 
signifikant förbättring som en EDE-Q-poäng mindre än en standardavvikelse över 
samhällsmedelvärdet. 	   	  
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Resultat 
Behandlingens effekt undersöktes primärt med EDE-Q och BSQ som utfallsmått. 
Sekundära utfallsmått var QOLI, SWLS, PHQ-9 samt GAD-7. Vidare undersöktes 
andel kliniskt signifikant förbättrade mätt med EDE-Q. Resultat med medelvärden, 
standardavvikelser, F- och t-värden, signifikansnivå samt inom- och 
mellangruppseffektstorlekar för signifikanta resultat presenteras i Tabell 4. Cohens 
d användes för att beräkna effektstorlekar där en effektstorlek på 0.2 anses som 
liten, 0.5 som måttlig och 0.8 eller mer som stor (Cohen, 1998). 	  
	  

Förmätning	  
För att jämföra behandlings- och kontrollgrupp vad gäller symptomskattningar och 
demografiska variabler vid förmätning användes oberoende t-test samt χ²-test. Inga 
skillnader identifierades mellan grupperna vid förmätning. Medelvärden och 
standardavvikelser för symptomskattningarna vid förmätningen redovisas i Tabell 
4. 	  
	  

Eftermätning	  
Skillnader mellan kontroll- och behandlingsgrupp vad gäller samtliga utfallsmått 
genomfördes med envägs oberoende ANCOVA med förmätningsvärde som 
kovariat. Beroende t-test genomfördes för att undersöka inomgruppsskillnader. 	  
	  
	  

Intent-to-treat-analys	  
Huvudutfallsmått	  

EDE-Q. En signifikant skillnad mellan grupperna identifierades på EDE-Q 
helskala, F(1,89) = -3,51, p < .001, d = 0.54. På alla delskalor identifierades 
signifikanta skillnader, se Tabell 4 för t-värden och effektstorlekar. Grafisk 
presentation av symptomreduktion återfinns i Figur 2.  
 

BSQ. En signifikant skillnad mellan grupperna identifierades på BSQ. 
F(1,89) = -2.52, p < .05, d = 0.48. Grafisk presentation av symptomreduktion 
återfinns i Figur 3.  
	  
Sekundära utfallsmått	  

PHQ-9. Ingen signifikant skillnad kunde identifieras mellan grupperna vid 
eftermätning vad gäller PHQ-9, F(1,89) = -1.57, p = .116. Dock identifierades en 
signifikant skillnad mellan för- och eftermätning för behandlingsgrupp,  
t(45) = 4.74, p < .001, d = 0.7 och kontrollgrupp, t(45) = 3.23, p < .001, d = 0.48.  
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SWLS. Vad gäller SWLS identifierades ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna F(1,89) = .14, p = .89. En signifikant skillnad mellan för- och 
eftermätningsvärden identifierades för kontrollgruppen, t(45) = -2.27, p < .05,  
d = 0.33 Ingen inomgruppsskillnad identifierades för behandlingsgruppen,  
t(45) = -1.77, p = .093.  

 
QOLI. Vad gäller QOLI identifierades ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna, F(1,89) = -0.08, p = .94. Däremot identifierades en signifikant skillnad 
mellan för- och eftermätning för behandlingsgruppen, t(45) = -2.34, p < .05,  
d = 0.35. Ingen inomgruppsskillnad identifierades för kontrollgruppen, 
t(45) = -1.85, p = .07.  
 

GAD-7. Vad gäller GAD-7 identifierades ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna, F(1,89) = -0.84 p < .4. Ingen inomgruppsskillnad identifierades för 
varken behandlingsgrupp, t(45) = 1.21, p = .23 eller kontrollgrupp, t(45) = 1.18,  
p = .24.  
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Tabell 4. ITT-analys över behandlings- respektive kontrollgruppens medelvärden 
och standardavvikelser för utfallsmåtten. Inom- och mellangrupps t- och F-värden 
samt effektstorlek för signifikanta resultat  
Mått och grupp	  
Behandling (n = 46)	  
Kontroll (n = 46)	  

Före	   Efter	   Inomgrupp 
beroende t-test	  

Mellangrupp 
ANCOVA 	  

	  
	  

M (SD)	   M (SD)	   t(45), t(45)	   d	   F(1,89)	   d	  

EDE-Q helskala	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
3.63 (0.91)	  
3.87 (1.00)	  

	  
2.84 (1.68)	  
3.62 (1.15)	  

	  
5.61***	  
1.8 (ns)	  

	  
0.83	  

 
-3.51***	  

 
0.54	  

Kostrestriktion	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
2.81 (1.17)	  
3.20 (1.45) 	  

	  
2.01 (2.12)	  
3.16 (1.44)	  

	  
4.01***	  
-0.16 (ns)	  

	  
	  
0.59	  

 
-3.67***	  

 
0.64	  

Bekymmer över 
ätande	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
	  
3.31 (1.37)	  
3.39 (1.16)	  

	  
	  
2.48 (2.51)	  
3.20 (1.56)	  

	  
	  
3.84***	  
1.11 (ns)	  

	  
	  
0.57	  

 
 
-2.36*	  

 
 
0.35	  

Bekymmer över 
vikt	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
	  
3.87 (1.19)	  
4.17 (1.15)	  

	  
	  
3.05 (1.88)	  
3.73 (1.35)	  

	  
	  
4.50***	  
2.55*	  

	  
	  
0.66	  
0.38	  

 
 
-2.41*	  

 
 
0.42	  

Bekymmer över 
figur	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
	  
4.52 (1.00)	  
4.73 (1.22)	  

	  
	  
3.8 (1.92)	  
4.38 (1.39)	  

	  
	  
4.98***	  
2.64**	  

	  
	  
0.73	  
0.39	  

 
 
-2.44*	  

 
 
0.35	  

BSQ	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
33.77 (8.04)	  
36.00 (6.44)	  

	  
28.32(13.59)	  
33.84 (8.79)	  

	  
3.54**	  
2.41*	  

	  
0.52	  
0.36	  

 
-2.52*	  

 
0.48	  

SWLS	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
14.43 (5.46)	  
13.17 (4.49)	  

	  
14.58 (7.91)	  
14.47 (5.20)	  

	  
-1.77 (ns)	  
-2.27*	  

	  
	  
0.33	  

 
0.14 (ns)	  

	  
	  

QOLI	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
0.64 (1.55)	  
1.07 (1.59)	  

	  
1.11 (2.11)	  
1.36 (1.42)	  

	  
-2.34*	  
-1.85 (ns)	  

	  
	  
0.35	  

 
-0.78 (ns)	  

	  
	  

PHQ-9	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
11.83 (5.31)	  
12.45 (4.31)	  

	  
8.25 (8.18)	  
9.73 (5.84)	  

	  
4.74***	  
3.23***	  

	  
0.7	  
0.48	  

 
-1.57 (ns)	  

	  
	  

GAD-7	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
7.37 (4.94)	  
9.02 (5.18)	  

	  
6.44 (6.76)	  
7.65 (4.69)	  

	  
1.21 (ns)	  
1.18 (ns)	  

	  
	  

 
-0.84 (ns)	  

	  
	  

*p < .05, **p < .01, ***p < .001	  
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Figur 2. Grafisk presentation av genomsnittlig förändring på EDE-Q helskala för 
kontroll- respektive behandlingsgrupp utifrån ITT-analys.  
 
	  

	  
 
Figur 3.  Grafisk presentation av genomsnittlig förändring på BSQ för kontroll- 
respektive behandlingsgrupp utifrån ITT-analys. 	  
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Klinisk signifikant förbättring	  
Med imputerad data visade det poolade estimatet att 14.4 (31.3 %) i 
behandlingsgruppen och 4.4 (9.5 %) i kontrollgruppen uppnådde klinisk signifikant 
förbättring mätt med EDE-Q enligt Jacobson och Truax (1991) kriterier. 21.4 
deltagare (46.5 %) i behandlingsgruppen nådde fullständig återhämtning enlighet 
med Fairburn et al. (2009) kriterier. I kontrollgruppen var detta antal tolv (26.1 %). 
Med hänsyn taget till att sju deltagare i respektive grupp redan hade ett värde under 
2.83 på EDE-Q helskala vid förmätning utfördes en beräkning med dessa 
exkluderade. Detta resultat visar att 14.4 deltagare (31.3 %) i behandlingsgruppen 
respektive fem deltagare i kontrollgruppen (10.9 %) uppnådde fullständig 
återhämtning. 	  

 
Complete cases-analys	  

Huvudutfallsmått	  
EDE-Q. En signifikant skillnad mellan grupperna identifierades på EDE-Q 

helskala, F(1,69) = 21.98, p < .001. Effektstorleken för helskalan var stor, d = 0.98. 
Grafisk presentation av symptomreduktion återfinns i Figur 4. På samtliga 
delskalor identifierades signifikanta skillnader, se Tabell 5 för F-värden och 
effektstorlekar.  
 

BSQ. En signifikant skillnad identifierades mellan grupperna vad gäller 
kroppsmissnöje mätt med BSQ. F(1,69) = 19.45, p < .001. d = 0.97. Grafisk 
presentation av symptomreduktion återfinns i Figur 5.  
 
Sekundära utfallsmått	  

PHQ-9. Vad gäller PHQ-9 identifierades en signifikant skillnad mellan 
grupperna. F(1,69) = 4.34, p < .05, d = 0.49.  
 

QOLI. Ingen signifikant skillnad identifierades mellan grupperna vad gäller 
QOLI, F(1,69) = .07, p = .8. Kontrollgruppen uppvisade ingen signifikant skillnad 
mellan för- och eftermätning vad gäller livskvalitet mätt med QOLI, t(41) = -1.37, 
p = .18. Ingen signifikant skillnad återfanns heller mellan för- och eftermätning för 
behandlingsgruppen, t(29) = -2.04, p = .051.  
 

SWLS. Ingen signifikant skillnad återfanns mellan grupperna vad gäller 
SWLS, F(1,69) = .08, p < .78. Kontrollgruppen visade en signifikant skillnad 
mellan för- och eftermätning vad gäller livskvalitet mätt med SWLS, t(41) = -2.13, 
p < .05, d = 0.33, det vill säga liten effektstorlek. Ingen signifikant skillnad 
återfanns mellan för- och eftermätning för behandlingsgruppen, t(29) = -1.5,  
p = .14.  
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GAD-7. Ingen signifikant skillnad identifierades mellan grupperna vad gäller 
GAD-7, F(1,69) = 1.68, p = .2. Kontrollgruppen uppvisade ingen signifikant 
skillnad mellan för- och eftermätning vad gäller ångestsymptom mätt med GAD-7, 
t(41) = 1.62, p = .12. Ingen signifikant skillnad återfanns heller mellan för- och 
eftermätning för behandlingsgruppen, t(29) = 1.8, p = .08. 
	  
  



	  

	   42	  

Tabell 5. CC-analys för behandlings- respektive kontrollgruppens medelvärden 
och standardavvikelser för utfallsmåtten. Inom- och mellangrupps t- och F-värden 
samt effektstorlek för signifikanta resultat.  
Mått och grupp	  
Behandling (n = 30)	  
Kontroll (n = 42)	  

Före	   Efter	   Inomgrupp 
beroende t-test	  

Mellangrupp 
ANCOVA	  

	  
	  

M (SD)	   M (SD)	   t(29), t(41)	   d	   F(1,69)	   d	  

EDE-Q helskala	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
3.63 (0.91)	  
3.87 (1.00)	  

	  
2.57 (1.19)	  
3.68 (1.10)	  

	  
7.10***	  
1.51 (ns)	  

	  
1.3	  
	  

 
21.98 	  

 
0.98	  

Kostrestriktion	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
2.81 (1.17)	  
3.20 (1.45) 	  

	  
1.60 (1.25)	  
3.26 (1.33)	  

	  
7.27***	  
-0.28 (ns)	  

	  
1.33	  

 
32.45	  

 
1.28	  

Bekymmer över 
ätande	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
	  
3.31 (1.37)	  
3.39 (1.16)	  

	  
	  
2.29 (1.51)	  
3.25 (1.50)	  

	  
	  
4.38***	  
0.82 (ns)	  

	  
	  
0.8	  

 
 
10.32	  

 
 
0.64	  

Bekymmer över 
vikt	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
	  
3.87 (1.19)	  
4.17 (1.15)	  

	  
	  
2.86 (1.49)	  
3.80 (1.18)	  

	  
	  
5.04***	  
2.48*	  

	  
	  
0.92	  
0.38	  

 
 
8.90	  

 
 
0.71	  

Bekymmer över 
figur	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
	  
4.52 (1.00)	  
4.73 (1.22)	  

	  
	  
3.52 (1.44)	  
4.43 (1.34)	  

	  
	  
5.06***	  
2.29*	  

	  
	  
0.92	  
0.35	  

 
 
10.16	  

 
 
0.66	  

BSQ	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
33.77 (8.04)	  
36.00 (6.44)	  

	  
26.60 (8.94) 	  
34.40 (7.35)	  

	  
5.35***	  
2.44*	  

	  
0.98	  
0.38	  

	  
19.45	  

 
0.97	  

SWLS	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
14.43 (5.46)	  
13.17 (4.49)	  

	  
15.47 (5.42)	  
14.29 (4.68)	  

	  
-1.50 (ns)	  
-2.13*	  

	  
	  
0.33	  

 
0.08 (ns)	  

	  

QOLI	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
0.64 (1.55)	  
1.07 (1.59)	  

	  
1.15 (1.47)	  
1.33 (1.30)	  

	  
-2,04 (ns)	  
-1.37 (ns)	  

	  
	  

	  
0.07 (ns)	  

	  
	  

PHQ-9	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
11.83 (5.31)	  
12.45 (4.31)	  

	  
7.13 (4.82) 	  
9.93 (6.22)	  

	  
4.87***	  
3.372**	  

	  
0.89	  
0.52	  

 
4.34	  

 
0.49	  

GAD-7	  
Behandling	  
Kontroll	  

	  
7.37 (4.94)	  
9.02 (5.18)	  

	  
5.73 (4.31)	  
7.62 (4.61)	  

	  
1.62 (ns)	  
1.8 (ns)	  

	  
	  

 
1.68 (ns) 

	  
	  

*p < .05, **p < .01, ***p < .001	   	  
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Figur 4. Grafisk presentation av genomsnittlig förändring på EDE-Q helskala för 
kontroll- respektive behandlingsgrupp utifrån CC-analys.  
	  

	  
 
Figur 5.  Grafisk presentation av genomsnittlig förändring på EDE-Q helskala 
samt BSQ för kontroll- respektive behandlingsgrupp utifrån CC-analys. 	  
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Klinisk signifikant förbättring. I enlighet med Jacobson och Truax (1991) 
definition av klinisk signifikant förbättring beräknades ett RC samt den kliniska 
gränsen mellan dysfunktionell och funktionell population. Standardavvikelsen vid 
förmätningen var 0.93 och test-retest-reliabiliteten för EDE-Q är .89, således är 
Sdiff = .44.  
 
För beräkning av gränsen mellan funktionell och dysfunktionell population 
användes Welch et al. (2011) normer för en svensk generell population, vad som 
kan betraktas som den funktionella populationen. Medelvärdet för denna 
population på EDE-Q helskala visades vara 1.56 (1.27). Medelvärdet för 
deltagarna i föreliggande studie var 3.80 (0.93), således är c = 2.85. 	  
	  
Sammantaget behöver deltagarna således få en EDE-Q helskalepoäng under 2.85 
samt få RC-poäng över 1.96 för att betraktas som kliniskt signifikant förbättrade. 
Enligt Jacobson och Truax (1991) kriterier uppnådde elva deltagare, 36.6 %, i 
behandlingsgruppen och tre deltagare, 7.1 %, i kontrollgruppen klinisk signifikant 
förbättring mätt med EDE-Q. χ²- test visade att det fanns ett signifikant skillnad 
mellan grupperna vad gäller klinisk signifikant förbättring, där fler uppnådde 
klinisk signifikant förbättring i behandlingsgruppen, χ²(1) = 9.24, p < .01. 	  
	  
Fyra deltagare i kontrollgruppen och ingen i behandlingsgruppen fick en RC-poäng 
under -1.96 och ett värde över 2.85 på EDE-Q helskala, vilket således skulle kunna 
betraktas som att de blivit signifikant sämre under väntetiden. 	  
	  
I enlighet med hur Fairburn et al. (2009) definierar klinisk signifikant förbättring 
användes svenska normer för att fastställa ett gränsvärde. Forskning (Welch et al., 
2011) visar att normerna för en svensk population baserat på kvinnor över 18 år 
innebär ett medelvärde på EDE-Q helskala på 1.56 med standardavvikelsen 1.27. 
Detta innebär således att kriterier för fullständig återhämtning enligt Fairburn et al. 
(2009) i en svensk population skulle innebära EDE-Q helskalepoäng under 2.83. 
Deltagarna behövde följaktligen uppnå denna poäng för att betraktas som kliniskt 
signifikant förbättrade. Det var 16 personer i behandlingsgruppen, det vill säga 
53.3 %, som uppfyllde detta samt tio personer i kontrollgruppen, det vill säga  
23.8 %. En signifikant skillnad mellan grupp och klinisk signifikant förbättring 
identifierades, där fler i behandlingsgruppen uppnådde klinisk signifikant 
förbättring, χ²(1) = 6.61, p < .01. Sju deltagare i varje grupp befann sig inom en 
standardavvikelse från samhällsmedelvärdet vid förmätning och således utfördes 
en analys med dessa exkluderade. Detta visade att 39.1 % av deltagarna i 
behandlingsgruppen respektive 8.6 % i kontrollgruppen uppnådde fullständig 
återhämtning. 	  
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Negativa effekter av behandling respektive väntetid	  
I behandlingsgruppen rapporterade 5 av 29 personer, 17.2 %, upplevd oönskad 
händelse eller effekt som följd av behandlingen. En deltagare i behandlingsgruppen 
svarade inte på denna fråga. I kontrollgruppen rapporterade åtta av 42, 19.0 %, 
upplevd oönskad händelse eller effekt som följd av väntetiden. Ingen signifikant 
skillnad återfanns mellan grupperna, χ²(1) = 0.04, p = .85. 	  
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Diskussion 
Diskussionen för föreliggande uppsats börjar med en diskussion kring resultaten 
utifrån tidigare presenterade frågeställningar. Vidare följer en diskussion av metod 
och sedan avslutande reflektioner kring studieresultatets implikationer för 
framtiden. 	  
	  

Resultatsammanfattning	  
Intent-to-treat	  
Det sammantagna resultatet visade att ätstörningssymptom, mätt med EDE-Q 
helskala och delskalor samt BSQ, minskade signifikant mer i behandlingsgruppen 
än i kontrollgruppen. Effektstorlekarna varierade mellan liten och måttlig (0.35-
0.64). Ingen mellangruppsskillnad vad gäller PHQ-9 kunde identifieras. Dock 
minskade både kontroll- och behandlingsgrupp signifikant i depressionssymptom 
från för- till eftermätning, måttlig effektstorlek för behandlingsgruppens 
inomgruppsskillnad och liten för kontrollgruppens. Båda grupperna ökade 
signifikant i skattning av livskvalitet, fast med olika mått mätt. Kontrollgruppen 
ökade signifikant i livskvalitet enligt SWLS med liten effektstorlek och samma 
gällde för behandlingsgruppen fast mätt med QOLI. I övrigt inga signifikanta 
mellan- eller inomgruppsskillnader. 	  
 
Complete cases	  
För de som fullföljt behandlingen uppvisades signifikanta mellangruppsskillnader 
för alla ätstörningsrelaterade mått med måttlig till stor effektstorlek (0.66-1.28). 
Behandlingsgruppen minskade signifikant från förmätning till eftermätning på alla 
ätstörningsrelaterade mått, vilket inte kontrollgruppen gjorde. På sekundära 
utfallsmått visade resultatet att behandlingsgruppen minskade signifikant mer i 
depressionsymptom, mätt med PHQ-9, än kontrollgruppen, med liten effektstorlek. 
Övriga utfallsmått visade ingen skillnad mellan grupperna. Inga 
inomgruppsskillnader identifierades på sekundära utfallsmått bortsett från SWLS 
där kontrollgruppen minskade signifikant från för- till eftermätning, med liten 
effektstorlek. Andelen kliniskt signifikant förbättrade var signifikant fler i 
behandlingsgruppen än i kontrollgruppen i enlighet med både Jacobson och Truax 
(1991) och Fairburn et al. (2009) definition.  
	  

Resultatdiskussion	  
Ätstörningsrelaterade symptom	  
Den första frågeställningen i föreliggande studie var om en internetadministrerad 
BT med inslag av ACT är en effektiv behandling för att reducera 
ätstörningssymptom för personer med BN och ätstörning UNS mätt med EDE-Q 
och BSQ. Resultatet tyder på att så är fallet. Internetadministrerad BT med inslag 
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av ACT visades generera signifikant symptomreduktion i jämförelse med ingen 
behandling alls. ITT-analys genererade måttlig effektstorlek för 
mellangruppsskillnaderna vad gäller EDE-Q helskala samt delskalan 
kostrestriktion och liten effektstorlek observerades för delskalorna bekymmer över 
ätande, bekymmer över vikt och bekymmer över figur samt BSQ kontrollerat för 
förmätningen. Resultatet ser än mer lovande ut för de som fullföljt behandlingen 
där stor effektstorlek observerades för mellangruppsskillnaden vad gäller EDE-Q 
helskala, delskalan kostrestriktion samt BSQ. Måttliga effektstorlekar observerades 
för mellangruppsskillnaderna vad gäller delskalorna bekymmer över ätande, 
bekymmer över vikt samt bekymmer över figur. Att ITT-analysen visade lägre 
effektstorlekar kan antas bero på det stora bortfallet av data, ändock visade 
resultatet på liten till måttlig effekt. 
	  
Det finns flera studier som undersökt CBT-E vid ätstörningar men många har 
ingen kontrollgrupp (Byrne et al., 2011; Watson et al., 2012) eller rapporterar inte 
effektstorlek för mellangruppsskillnaden (Fairburn et al., 2009). Watson et al., 
(2012) rapporterar en inomgruppseffekt som är stor för BN och måttlig för 
ätstörning UNS vad gäller EDE-Q helskala, vilket föreliggande studies resultat kan 
betraktas ligga i linje med. En annan studie (Byrne et al., 2011) visade i en öppen 
prövning att CBT-E genererade stor inomgruppseffekt vad gäller EDE-Q helskala 
för de som fullföljde behandlingen och måttlig enligt ITT. Föreliggande studie 
visar stor effektstorlek även efter ITT, dock inkluderade Byrne et al. (2011) även 
patienter med AN och där behandlingen pågick under 20 till 40 veckor vilket 
försvårar jämförelse. Fairburn et al. (2009) uppvisade signifikanta skillnader 
mellan kontroll- och behandlingsgrupp vad gäller EDE-Q helskala och delskalor 
efter åtta veckor, vilket också överensstämmer med föreliggande studies resultat. 
Värt att notera är att dessa behandlingsmetoder utförs ansikte-mot-ansikte vilket 
kan tänkas försvåra jämförelse mellan dessa resultat med dem från föreliggande 
studie. Vad gäller internetbehandling för ätstörningar visar en systematisk 
genomgång (Aardoom, Dingemans, Spinhoven & Van Furth, 2013) att 
internetbehandling generellt sett genererar stor inomgruppseffekt för global 
ätstörningspsykopatologi och att mellangrupsseffekten varierar från liten till stor 
vid eftermätning och måttlig till stor vid uppföljning. Aardoom et al. (2013) 
betonar dock bristen på studier vilket begränsar tolkning av resultatet. 
Föreliggande studies resultat överensstämmer väl med Aardoom et al. (2013) vad 
gäller mått på ätstörningspsykopatologi, med fördel vad gäller den stora 
mellangruppseffekten för EDE-Q helskala. Ljótsson et al. (2007) observerade stora 
inomgruppseffekter för EDE-Q helskala samt delskalorna kostrestriktion och 
bekymmer över ätande. Bekymmer över vikten uppnådde måttlig effektstorlek och 
bekymmer över figur förändrades inte signifikant vilket resultatet i föreliggande 
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studie visade. Ljótsson et al. (2007) studie visar liten till måttlig 
mellangruppseffekt för EDE-Q helskala och delskalor. Delskalan bekymmer över 
figur visade ingen signifikant skillnad mellan kontroll- och behandlingsgrupp 
(Ljótsson et al., 2007), vilket resultatet i föreliggande studie visade.  
	  
Sammantaget kan föreliggande studies resultat betraktas vara förenlig med tidigare 
forskning vad gäller internetbehandling för ätstörningar. Jämförelse med 
behandling för ätstörningar ansikte-mot-ansikte var svår att göra med hänsyn taget 
till att flertalet studier inte innefattar kontrollgrupp (Byrne et al., 2011; Watson et 
al., 2012) eller presenterar effektstorlek för mellangruppsskillnader (Fairburn et al., 
2009). En annan aspekt som försvårar jämförelsen mellan andra studier och 
föreliggande studie är att de innefattar olika diagnosfördelning (t.ex. Byrne et al., 
2011). 	  
	  
Sekundära utfallsmått	  

Livskvalitet. Andra frågeställningen i föreliggande studie var om en 
internetbaserad psykologisk behandling baserad på BT/ACT var effektiv för att 
öka livskvalitet. Utifrån resultatet kan denna fråga inte besvaras jakande. Resultatet 
är inte tillräckligt tydligt för att indikera att behandlingen skulle vara effektiv för 
att öka livskvalitet då ingen signifikant mellangruppsskillnad vad gäller livskvalitet 
identifierades, vare sig med QOLI eller SWLS. Behandlingsgruppens självskattade 
livskvalitet, mätt med QOLI, förbättrades signifikant från för- till eftermätning 
med liten effektstorlek. Kontrollgruppens självskattade livskvalitet, mätt med 
SWLS, förbättrades signifikant från för- till eftermätning med liten effektstorlek. 
För de som fullföljde behandlingen observerades ingen signifikant 
mellangruppsskillnad vad gäller livskvalitet. Ingen inomgruppsskillnad 
identifierades för behandlingsgruppen. Dock identifierades en signifikant 
inomgruppsskillnad för kontrollgruppen vad gäller SWLS, med liten effektstorlek. 
Hur det kommer sig att resultaten är olika beroende på utfallsmått är oklart. Det är 
tänkbart att de mäter olika former av upplevd livskvalitet. Detta eftersom 
deltagarna med SWLS får jämföra sitt liv med hur ett idealt liv skulle se ut för just 
dem medan de med QOLI uppskattar livskvalitet utifrån förutbestämda områden. 

 
Annan forskning (Watson et al., 2012) visar att CBT-E för alla former av 
ätstörningar genererar måttlig inomgruppseffekt för livskvalitet mätt med Quality 
of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q SF) samt stor effekt 
för de som fullföljer behandlingen. Byrne et al. (2011) visar liknande resultat. 
Carrard et al. (2011) visade att iKBT för hetsätningsstörning fick effekt på 
livskvalitet mätt med Impact of Weight on Quality of Life short form (IWQOL-
Lite), ett formulär som mäter livskvalitet kopplat till vikt. Att föreliggande studie 
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inte genererade positiva resultat gällande livskvalitet kan tänkas bero på flertalet 
orsaker. En potentiell anledning är att livskvalitet är en följd av de 
beteendeförändringar som sker i och med behandlingen, således är det tänkbart att 
det tar längre tid att uppnå högre livskvalitet än symptomminskning. Detta är 
troligt med hänsyn taget till att Watson et al. (2012) behandling pågick 20-50 
veckor, Watson et al. (2011) 20-40 veckor och Carrard et al. (2011) under sex 
månader och föreliggande studie endast under åtta veckor. Vidare användes ett 
annat skattningsformulär för båda dessa studier vilket gör det svårt att göra 
jämförelser. Watson et al. (2012) och Byrne et al. (2011) studier innefattade heller 
ingen kontrollgrupp och har således endast undersökt inomgruppsskillnad. 
 
Ljótsson et al. (2007) uppger att iKBT genererade stor inomgruppseffekt för 
livskvalitet mätt med QOLI, likväl som med SWLS. Ljótsson et al. (2007) 
uppvisade måttlig mellangruppseffekt för SWLS medan ingen signifikant skillnad 
kunde identifieras för QOLI. Studien (Ljótsson et al., 2007) pekar på att deras 
behandling ökade livskvalitet. Hur det kommer sig att Ljótsson et al. (2007) 
observerade mellangruppsskillnader vad gäller livskvalitet och detta inte kunde 
identifieras i föreliggande studie är oklart. En möjlig förklaring är att Ljótsson et 
al. (2007) behandling pågick under längre tid, tolv veckor, än föreliggande vilket 
kan tänkas ha påverkat livskvaliteten för behandlingsgruppen i positiv riktning. 	  
	  
Sammantaget är det svårt att uttala sig om föreliggande behandlings effekt på 
livskvalitet. På kort sikt, efter åtta veckor, visar resultatet att det inte föreligger 
någon signifikant skillnad mellan grupperna. Jämförelse med andra studier 
indikerar att KBT har effekt på livskvalitet. De flesta studier baseras dock på 
behandling ansikte-mot-ansikte, pågår under en betydligt längre tid och använder 
andra utfallsmått än föreliggande studie. En tidigare internetbehandling för 
ätstörning (Ljótsson et al., 2007) har dock visat på positiv effekt på livskvalitet 
mätt med SWLS, en effekt som inte kunde identifieras i föreliggande studie. Denna 
behandling pågick dock, som de andra studierna, under längre tid än föreliggande 
vilket kan tänkas ha påverkat resultatet. Det är således tänkbart att föreliggande 
studie kan få mer positiva resultat vid uppföljning och där livskvalitet kan ha ökat 
långsiktigt. Detta är dock bara att betrakta som spekulationer och där framtida 
studier får utröna eventuella effekter på livskvalitet. 	  
	  

Depressiva symptom. Den tredje frågan i föreliggande studie var om 
internetadministrerad BT med inslag av ACT var effektiv för att minska depressiva 
symptom. Utifrån resultatet går det inte med säkerhet att svara jakande på denna 
fråga. Behandlingen genererade ingen signifikant skillnad i depressiva symptom, 
mätt med PHQ-9, jämfört med ingen behandling alls. För de som fullföljt 



	  

	   50	  

behandlingen kunde dock en signifikant skillnad observeras, med måttlig 
effektstorlek. Både kontroll- och behandlingsgruppens depressiva symptom 
reducerades signifikant från för- till eftermätningen med måttlig effektstorlek. För 
de som fullföljde behandlingen uppvisades en stor effektstorlek vad gäller 
inomgruppsskillnaden för behandlingsgruppen samt en måttlig effektstorlek för 
kontrollgruppen. Således visar ITT-analysen att imputationen genererade sämre 
resultat för behandlingsgrupp och bättre resultat för kontrollgrupp. Spridningen är 
dessutom stor för både kontroll- och behandlingsgrupp vid för- och eftermätning 
vilket försvårar tolkningen och kan tänkas påverka resultatet. Standardavvikelsen 
ökade speciellt efter imputationen för behandlingsgruppen då denna grupp hade 
mycket avhopp, vilket kan ha påverkat effektstorleken.  
	  
Aardoom et al. (2013) visar i sin systematiska genomgång blandade resultat vad 
gäller effekten av iKBT för depressiva symptom vid ätstörningsrelaterad 
problematik. iKBT vid hetsätningsstörning (Carrard et al., 2011) har inte visats 
generera någon signifikant skillnad vad gäller depressionsmått mätt med Beck 
Depression Inventory-II (BDI-II). Dessa resultat överensstämmer med en 
metaanalys (Vocks et al., 2010) som visar att behandling av hetsätningsstörning 
inte genererade reducering av depressionssymptom. Till skillnad från Carrard et al. 
(2011) och Vocks et al. (2010) rapporterade Ljótsson et al. (2007) stor inom- samt 
mellangruppseffekt för depression mätt med Montgomery Åsberg Depression 
Rating Scale Self-Assesment (MADRS). Ghaderi (2006) fann en signifikant 
tidseffekt för depressionssymptom mätt med BDI vid jämförelse av 
individualiserad och manualiserad ätstörningsbehandling, med stor 
inomgruppseffekt. Resultaten i föreliggande studie ligger delvis i linje med 
nämnda studier vad gäller bristen på signifikanta mellangruppsskillnader vid ITT-
analys men med måttlig effektstorlek för de som fullföljt. På så vis uppvisar 
föreliggande studie lovande resultat, dock ej fullt så goda som Ljótsson et al. 
(2007). Det bör dock belysas att samtliga ovannämnda studier använde andra 
utfallsmått för mått av depression än föreliggande studie, således kan inga säkra 
slutsatser kring jämförelsen mellan studierna dras. 	  
	  
Sammantaget är resultaten osäkra vad gäller föreliggande studies tredje 
frågeställning, det vill säga om internetadministrerad BT med inslag av för 
personer med BN och ätstörning UNS är en effektiv behandling för att minska 
nedstämdhet.	  För hela gruppen observeras inga skillnader mellan grupperna, för de 
som genomgick hela behandlingen identifieras dock en signifikant större reduktion 
i depressiva symptom än för kontrollgruppen. Jämförelse med tidigare forskning är 
framförallt svår att göra då andra utfallsmått än PHQ-9 använts och då 
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behandlingen pågått under längre tid. Uppföljning av föreliggande studies resultat 
är således av stort värde. 	  
	  

Generella ångestsymptom. Föreliggande studies fjärde frågeställning var 
huruvida internetadministrerad BT med inslag av ACT är effektiv för att minska 
generell ångest. Resultatet indikerar att denna fråga inte kan besvaras jakande då 
ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde identifieras vad gäller 
ångestnivå mätt med GAD-7. Således kan behandlingen inte betraktas reducera 
ångestnivå mer än ingen behandling alls, oavsett fullföljande av behandling eller 
ej. Inga inomgruppsskillnader identifierades. Dock är det viktigt att belysa att 
medelvärdet för båda grupper vid förmätning hamnade under tio, vilket indikerar 
mild eller ingen GAD och används generellt som indikator för vidare utredning 
och diagnostisering av ångestproblematik. Att ingen signifikant skillnad 
identifierades kan således vara en följd av att deltagarna i genomsnitt skattade låg 
initial generell ångest. Det är möjligt att de som valde oro/ångest som skräddarsydd 
del upplevde högre initial ångest och att det potentiellt existerade en signifikant 
mellangrupps- och inomgruppsskillnad. Dock låg detta utanför föreliggande 
studies syfte samt var urvalet för litet för att kunna uttala sig om eventuella 
skillnader.  

 
Endast två studier i Aardoom et al. (2013) systematiska genomgång innefattade 
ångestsymptom som utfallsmått. En av dessa studier (Leung, Joyce Ma & Russell, 
2013) visar att självhjälp via internet inte genererade signifikanta 
inomgruppsskillnader för ångest mätt med BAI (Beck Anxiety Inventory) för 
personer med ätstörningsrelaterad problematik. Den andra studien (Sánchez-Ortiz 
et al., 2010) visade att iKBT gav signifikant större reduktion i ångest mätt med 
Hospital Anxiety and Depression Scales (HADS) i jämförelse med kontrollgrupp. 
Föreliggande studies resultat är svåra att jämföra med tidigare forskning (Leung et 
al., 2013; Sánchez-Ortiz, 2010) då tidigare studier använder andra utfallsmått och 
pågår under längre tid än föreliggande studie. Därtill inbegriper Sánchez-Ortiz et 
al. (2010) endast personer med ätstörning UNS vilket försvårar jämförelsen.  
	  
Sammantaget kan resultaten i föreliggande studie inte betraktas som tillräckliga för 
att påvisa att internetadministrerad BT med inslag av ACT skulle vara effektiv för 
att minska ångestsymptom hos personer med ätstörningsrelaterad problematik. Av 
stor betydelse vid tolkning av dessa resultat är det faktum att deltagarna i 
föreliggande studie generellt uppvisade ingen till minimal GAD vilket kan förklara 
de otillräckliga resultaten. Dock uppfyllde många deltagare kriterierna för GAD 
enligt M.I.N.I. vilket kan anses motsäga den genomsnittligt låga ångestnivån. Det 
är dock tänkbart att de som uppfyllde kriterierna för GAD uppvisade högre 
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ångestnivå enligt GAD-7 och således potentiellt förbättrades. Detta undersöktes 
inte i föreliggande studie och är således ett tänkbart område för framtida forskning.	  
	  
Klinisk signifikant förbättring	  

Jacobson och Truax (1991) kriterier. Med imputerad data visade det 
poolade estimatet att 14.4 (31.3 %) i behandlingsgruppen och 4.4 (9.5 %) i 
kontrollgruppen uppnådde klinisk signifikant förbättring mätt med EDE-Q enligt 
Jacobson och Truax (1991) kriterier. För de som fullföljde behandlingen var 
resultat än bättre, där andelen var signifikant fler i behandlingsgruppen (36.6 %) än 
i kontrollgruppen (7.1 %). Watson et al., (2012) rapporterar klinisk signifikant 
förbättring (enligt Jacobson & Truax, 1991) för 25 % av patienterna med BN och 
36 % av patienterna med ätstörning UNS enligt deras ITT-analys. Av de deltagare 
som fullföljde behandlingen uppnådde 33 % av BN-patienterna klinisk signifikant 
förbättring samt 38 % av patienterna med ätstörning UNS, vilket ligger i linje med 
föreliggande studies resultat. I jämförelse med Ljótsson et al. (2007) studie, där  
27 % uppnådde klinisk signifikant förbättring, var det ungefär lika många som 
uppnådde klinisk signifikant förbättring i föreliggande studie.  
 

Fairburn et al. (2009) kriterier. Föreliggande studies resultat visade att  
46.5 % av deltagarna i behandlingsgruppen nådde fullständig återhämtning i 
enlighet med EDE-Q och med Fairburn et al. (2009) kriterier. Vidare visade 
resultatet en signifikant skillnad mellan behandlingsgrupp (53.3 %) och 
kontrollgrupp (23.8 %) för de som fullföljde behandling alternativt de som 
inväntade behandling. Andelen kliniskt signifikant förbättrade i föreliggande studie 
överensstämmer väl med en tidigare studie (Poulsen et al., 2014) som rapporterat 
att CBT-E genererade klinisk signifikant förbättring hos 36.1 % av patienterna 
efter fem månader och 47.2 % vid uppföljning efter 24 månader. Dock är det 
viktigt att poängtera att gränsen för vad som ska betraktas som klinisk signifikant 
förbättring skiljer sig åt mellan Sverige (2.83) och Storbritannien (1.74). En annan 
studie (Byrne et al., 2011) visade att CBT-E för alla former av ätstörningar 
genererade klinisk signifikant förbättring för 42.4 % av deltagarna och för 66.7 % 
av de som fullföljde behandlingen. ITT-analysen är förenlig med föreliggande 
studies resultat, dock är andelen kliniskt signifikant förbättrade något högre bland 
de som fullföljde behandlingen i Byrne et al. (2011). Det bör dock poängteras att 
Byrne et al. (2011) använde LOCF för saknad data och andelen saknad data kan 
betraktas som stor (40 %), vilket innebär att jämförelse med denna studie bör 
tolkas med försiktighet. Vidare behandlades gruppen 20 till 40 veckor vilket är 
betydligt längre än i föreliggande studie. Fairburn et al. (2009) visade att CBT-E 
genererade klinisk signifikant förbättring hos 51.3 % av deltagarna, vilket kan 
betraktas ligga i linje med föreliggande studies resultat. Vidare visade Fairburn et 
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al. (2009) att 66.4 % av de som fullföljde behandlingen uppnådde klinisk 
signifikant förbättring i deras studie.  

 
Sammantaget visar resultatet att föreliggande studies resultat ligger i linje med 
tidigare forskning vad gäller andel kliniskt signifikant förbättrade (Byrne et al., 
2011; Fairburn et al., 2009; Ljótsson et al., 2007; Poulsen et al., 2014; Watson et 
al., 2012). 	  
	  
Avhopp	  
Tidigare studier (Carter & Fairburn, 1998; Grilo et al., 2005; Loeb et al., 2000) har 
genererat en avhoppsnivå på 12 % till 32.5 % vid självhjälpsbehandling för 
hetsätningsstörning. Ghaderi och Scott (2003) rapporterade i sin studie för 
behandling av BN och hetsätningsstörning en avhoppsnivå på 42 %. Ljótsson et al. 
(2007) uppgav att 31 % avslutade deras behandling för BN och hetsätningsstörning 
i förtid. Vid självhjälpsbehandling med stöd för BN har avhoppsnivån legat mellan 
23.5 % och 29 % (Bailer et al., 2004; Carter et al., 2003; Palmer, Birchall, 
McGrain & Sullivan, 2002; Thiels et al., 1998). Carrard et al. (2011) rapporterar en 
avhoppsnivå på 16.2 % i en internetbehandling för hetsätningsstörning. Aardoom 
et al. (2013) visade i en systematisk genomgång att avhopp i internetbehandling för 
ätstörningar varierar mellan 5.3 % och 76.8 % vid eftermätning. Vidare minskade 
avhopp om någon form av ansikte-mot-ansikte-interaktion implementerades i 
behandlingen, samt om interventionen innefattade stöd/guidning (Aardoom et al., 
2013). Annan forskning har visat avhoppsnivå vad gäller behandling ansikte-mot-
ansikte för BN på 22.2 % (Poulsen et al., 2014), för alla ätstörningar på 40 % 
(Watson et al., 2012) och 47 % (Byrne et al., 2011). I snitt väljer lika många 
patienter med BN att avsluta behandling i förtid vid traditionell KBT som vid 
självhjälpsbehandling. Sammantaget kunde alltså föreliggande studie förväntas ha 
en avhoppsnivå från 5 %s till 76 %. Med hänsyn taget till att stöd inbegreps i 
behandlingen kunde avhoppet förväntas vara något lägre, dock innefattades ingen 
ansikte-mot-ansikte-interaktion vilket kunde tänkas påverka avhoppsnivån 
negativt. Den sammantagna avhoppsnivån i denna studie var 21.7 % vilket således 
kan betraktas som ligga i linje med tidigare studier. Andelen avhopp minskar 
resultatets interna validitet vilket innebär att tolkningen av vad behandlingen, 
kontrollerat för ovidkommande faktorer, ger för effekt är svårare att utröna. 	  
	  
Studien avsåg att inkludera så många som möjligt i behandling, oavsett komorbid 
problematik eller typ av ätstörningsproblem, för att öka resultatets 
generaliserbarhet, den externa validiteten. Detta kan ha inneburit en risk med 
hänsyn till avhopp i jämförelse med om inkluderingen varit mer strikt. 
Bortfallsanalysen visade dock att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 
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grupperna bortsett från att avhopparna i större utsträckning uppfyllde kriterierna 
för agorafobi än de som fullföljde behandlingen. Det är möjligt att agorafobi 
försvårar sjukdomstillståndet och potentiellt utgör ett hinder för behandlingen. Det 
betraktas dock som mindre troligt med hänsyn taget till att många andra deltagare 
upplevde annan komorbid problematik. Huruvida agorafobi kan påverka risken för 
avhopp är dock endast spekulativt. 	  
	  
Negativa effekter av behandling respektive väntetid	  
Resultatet visade att 17.2 % i behandlingsgruppen och 19.0 % i kontrollgruppen 
rapporterade upplevda negativa effekter till följd av behandlingen respektive 
väntetiden. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna återfanns vilket således 
kan tolkas som att upplevelsen av negativa effekter inte ökar av att genomgå 
behandlingen, men att den heller inte minskar. Rozental et al. (2015) uppgav att  
9.3 % upplevde negativa effekter av internetbehandling, mätt med samma 
skattningsformulär, vilket är färre än i föreliggande studie. Frågorna i formuläret är 
öppna och deltagarna får själva avgöra om de upplevt negativa effekter vilket kan 
tänkas påverka validiteten och reliabiliteten i skattningen. Att så många upplever 
negativa effekter av behandlingen är ändock värt att notera och det är viktigt att 
utröna vad som skapar dessa negativa effekter för att förbättra framtida och 
föreliggande behandlingsmetod. Exempel på negativa effekter som 
behandlingsgruppen upplevde var att symptom initialt blev värre samt att fokus 
kring mat och kropp blev större. De flesta som rapporterade negativa effekter i 
kontrollgruppen beskrev sämre mående och att ätstörningsproblematiken blev 
värre. 	  
	  
Det är viktigt att ta hänsyn till att de negativa effekterna kan se olika ut beroende 
på om de är till följd av behandling eller väntetid vilket försvårar jämförelsen dem 
emellan. Det är svårt att veta huruvida biverkningar rörde direkta effekter i 
samband med behandling/väntetid och inte långsiktiga konsekvenser. Vidare är det 
tänkbart att eventuella negativa effekter kan vara möjliga att hantera om de klingar 
av och om de långsiktigt medför positiva konsekvenser vilket kan tänkas vara fallet 
vid behandling i jämförelse med väntetid. 	  
	  

Metoddiskussion	  
Urval	  
I föreliggande studie anmälde samtliga deltagare själva sitt intresse för att 
medverka utifrån den information som publicerats i olika sammanhang och på 
olika platser. Förhoppningen låg i att så många som möjligt skulle nås av 
informationen, dock fanns ingen kontroll över antalet personer som faktiskt nåddes 
av den. Därmed finns inte heller någon kunskap om huruvida de ansökande skiljde 
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sig på något sätt från populationen och inte någon information om vilken källa som 
rekrytering skett via varpå inga slutsatser kan dras kring detta. En skillnad kan vara 
att patienter i den reguljära sjukvården inte alltid “anmäler” sig själva till 
behandling utan exempelvis remitteras. Anmälan till föreliggande studie utgjordes 
uteslutande av självanmälan vilket kan tänkas försvåra generaliserbarheten. 	  
 
På grund av högt söktryck stängdes anmälan till studien och samtliga personer som 
anmält sig samt inte uppfyllde exklusionkriterierna valdes ut för vidare 
telefonintervju. Att intervjua via telefon anses som en adekvat metod vid forskning 
(Muskens et al., 2014) samtidigt som den observation som möjliggörs vid fysiskt 
möte mellan behandlare och patient kan tänkas underlätta exempelvis 
diagnostisering. Den gedigna rekryteringsprocessen och inkluderingen bestod 
följaktligen i omfattande screening, via hemsidan och över telefon, och därefter 
fattades beslut på behandlingskonferens med erfaren psykolog med stor kunskap 
och erfarenhet på området. Detta antas minska risken att inklusion respektive 
exklusion uppstått på felaktigt vis. 	  
	  
Med ett stort deltagarantal minskar risken att felaktigt behålla en nollhypotes, att 
begå ett typ II-fel, och powern ökar. En powerberäkning utfördes innan studien 
initierades för att undersöka hur många deltagare som behövdes för att uppnå hög 
power. Målsättningen var att inkludera 100 deltagare i studien, 50 i varje 
betingelse. Denna målsättning nästintill uppnåddes, 46 deltagare randomiserades 
till kontroll- respektive behandlingsgrupp och andelen bortfall var också något 
större än förväntat. Detta ökar risken för att begå typ II-fel och medför även en risk 
för minskad power, vilket innebär att möjligheten att fånga upp en 
mellangruppsskillnad som faktiskt föreligger minskar. Antalet deltagare i studien 
(N = 73) kan ändock betraktas som tillfredsställande. Detta problem förelåg inte 
vid ITT-analysen då data imputerades vid bortfall. Vad gäller kön var kvinnor 
överrepresenterade (96.7%) vilket på ett sätt var väntat utifrån att det finns teorier 
kring att kvinnor i större utsträckning söker vård vid ätstörningsproblem (Swanson 
et al., 2011).  Det har dock visats att andelen män med någon typ av ätstörning 
utgör 10 % av alla med någon form av ätstörning (Wade et al., 2006) varför det 
vore önskvärt att inkludera fler män för att öka generaliserbarheten till 
patientgruppen, även om det inte influerar den effekt behandlingen uppvisar. 
Huruvida urvalet var representativt är svårt att säga, dock talar genomsnittsåldern 
(29.14 år) och åldersspannet (mellan 18 och 64 år) såväl som det nationella intaget 
till studiens fördel. Generaliserbarheten för studien torde öka med anledning av att 
studien är rikstäckande. Dock fanns, som tidigare nämnts, ingen kontroll kring 
vilka som faktiskt nåddes av informationen varför det inte går att fastslå att 
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exempelvis mindre städer nåddes i samma utsträckning som större. Därtill fanns 
ingen kontroll över den geografiska spridningen bland deltagarna. 	  
	  
Den externa validiteten torde även öka i och med att urvalsgruppen innefattar flera 
olika ätstörningsdiagnoser och dessutom deltagare med ätstörning UNS vilket ökar 
studiens relevans för klinisk verksamhet och implementering. Syftet med studien 
var att i enlighet med ett transdiagnostiskt perspektiv undersöka behandlingen för 
flera ätstörningsdiagnoser vilket tidigare uppmuntrats (Fairburn & Harrison, 2003). 
Dock står det transdiagnostiska perspektivet på området inte helt oemotsagt då 
vissa menar att det är problematiskt att tolka resultaten med utgångspunkt i att 
patientgruppen är diversifierad (Birmingham et al., 2009). En styrka som ökar den 
externa validiteten är att studien inkluderar de flesta komorbida tillstånd, vilket är 
centralt för att avspegla den kliniska verkligheten (Rothwell, 2005) och att det inte 
fanns något gränsvärde för symptomgrad vid inkludering. Dock exkluderades AN 
med anledning av påtagliga risker vilket kan tänkas påverka den externa validiteten 
negativt då en betydande del av ätstörningspatientgruppen utgörs av AN-patienter. 
Likaledes prioriterades patientsäkerheten då ansökande bedömdes vara i behov av 
mer omfattande vård, exempelvis vid psykos.	  
 
Procedur och material 	  
Mätinstrumenten som använts i föreliggande studie är välanvända i tidigare 
psykologisk forskning och har uppvisat goda psykometriska egenskaper. Olika 
skattningsinstrument användes i syfte att fånga olika aspekter av deltagarnas 
problematik och svårigheter och på så sätt få en helhetsbild. Att deltagarna själva 
rapporterar sina symptom och besvär medför risk för bristande objektivitet, vilket 
särskilt visats vara problematiskt vid självskattning av hetsätning (Fairburn & 
Beglin, 1994). Klinikerskattning användes som mätinstrument vid bedömning av 
inklusion vilket anses fördelaktigt. Dock användes ingen klinikerskattning vid för- 
respektive eftermätning vilket kan ses som en begränsning i studien eftersom det 
kan medföra risk för underrapportering och/eller överrapportering av symptom. 
Exempelvis gäller detta självskattningsfrågorna kring biverkningar, där deltagaren 
själv är den som avgör vad som utgör en negativ effekt och hur denna definieras 
(Rozental et al., 2015). Onlineadministrationen av mätinstrumenten antas vara 
likvärdig med pappersadministration (Luce et al., 2007). 	  
 
Utöver avhopp respektive öppna frågor i vissa frågeformulär, som nämnts tidigare, 
finns andra aspekter som kan ha inverkat negativt på den interna validiteten, det 
vill säga med vilken säkerhet resultaten på utfallsmåtten förändras som följd av 
behandlingen och inte andra faktorer. Att föreliggande studie var randomiserad och 
kontrollerad antas minska risken för att den interna validiteten hotas. 
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Randomiseringen antas underlätta inverkan på utfallet av ovidkommande 
påverkansfaktorer såsom olika demografiska variabler, försämrade omständigheter 
i deltagarens liv eller att de spontant förbättrats eller återhämtats. Annan samtidig 
behandling beaktades inför inklusion i behandlingen eftersom även detta kan 
påverka den interna validiteten. Flera i kontrollgruppen och några få i 
behandlingsgruppen fick behandling under väntetiden respektive behandlingstiden, 
där behandlingen antingen bestod i stödkontakt eller medicinering. Denna kontakt 
uppstod under behandlings- respektive väntetid och av etiska skäl kunde denna 
kontakt inte nekas. De deltagare som stod under medicinsk behandling bedömdes 
vara stabila på den aktuella medicinen respektive den aktuella dosen. 	  
	  
En fördel med denna studie var att två olika instrument användes för att mäta 
ätstörningspatologi, där de olika betraktas fånga upp olika aspekter av 
ätstörningsproblematik. BSQ lämpas väl att fånga upp psykopatologi i just gruppen 
ätstörningspatienter (Anderson, Lundgren, Sharpio & Paulosky, 2004) och därmed 
betraktas det lämpligt att använda som ett primärt utfallsmått i föreliggande studie. 
En annan aspekt kopplat till eftermätning är vad formulären avser mäta, 
validiteten. EDE-Q avser mäta de senaste 28 dagarna vilket fångar hur 
behandlingsgruppen mått under sista delen av behandlingen. Detta kan innebära 
missvisande resultat då deltagarna inte skattar sitt mående efter behandling utan 
under behandling. Det är tänkbart att de mår bättre ju längre de kommer i 
behandlingen och således skulle detta påverka resultatet negativt för 
behandlingsgruppen. Uppföljning av föreliggande studies resultat är således av 
största vikt. Ett alternativt mätinstrument som hade varit relevant att inkludera är 
den klinikerskattade intervjun EDE eftersom ett tillägg av detta instrument 
potentiellt hade ökat validiteten. Detta instrument valdes bort då det potentiellt sett 
hade hindrat rekryteringsprocessen och reducerat anonymiteten.	  
	  
Två utfallsmått för livskvalitet, SWLS och QOLI, användes för att mäta olika 
aspekter av konstruktet. Resultatet visade att dessa genererade olika utfall för 
respektive grupp. En nackdel med att använda dessa instrument är att många andra 
ätstörningsstudier inte har använt dessa vilket försvårar jämförelser. Detta är även 
en generell brist vad gäller övriga sekundära utfallsmått såsom PHQ-9 och GAD-7. 
Vad gäller livskvalitet finns andra instrument som mäter livskvalitet i relation till 
kroppen (exempelvis IWQOL-Lite). Dessa hade varit intressanta att undersöka då 
dessa potentiellt hade kunna genererat inom- och mellangruppsskillander. Dock 
var ett syfte med studien att undersöka om behandlingen kunde påverka generell 
livskvalitet och således valdes föreliggande utfallsmått. En annan brist med PHQ-9 
är att skattningsformulärets frågor kan tänkas fånga upp ätstörningssymptom och 
inte bara depressionssymptom vilket innebär att mätinstrumentet potentiellt inte 
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mäter det som det avser att mäta. Dock kan detta vara en generell brist vad gäller 
att mäta depressionssymptom då dessa speglar ätstörningssymptom snarare än 
faktisk depression. Veckomätningar av PHQ-9 fyllde också syftet att följa 
deltagarnas mående under behandling respektive väntetid vilket motiverade valet 
av formulär då detta relativt lättadministrerat. 	  
	  
Design	  	  
Studiens design var en behandlingsgrupp med aktiv intervention respektive en 
kontrollgrupp utan aktiv intervention. Detta torde öka den interna validiteten i och 
med att det ökar sannolikheten för att den förbättring som behandlingsgruppen 
uppvisade kan härledas till själva behandlingen. Detta ökar möjligheten att uttala 
sig om att det är interventionen i sig som ger effekt. Dessutom möjliggjorde 
randomisering till behandling- respektive kontrollgrupp att eventuella skillnader 
bland deltagarna fördelades jämnt mellan grupperna.  
	  
Bristen på extern validitet är vanligen en kritik mot psykologisk 
behandlingsforskning (Krause & Howard, 1999). Föreliggande studie ämnade råda 
bot på detta genom att inkludera flera diagnoser, vilket antas avspegla den kliniska 
verkligheten på ett bättre sätt, men också genom att utöver completersanalyser 
även genomföra ITT-analyser på behandlingsresultaten. Utifrån att ITT-analyser 
inte innebär kontroll över data medförs risk att inte fånga upp eventuella 
behandlingseffekter som faktiskt föreligger (Whitney, 2001). Därför gjordes 
completersanalyser men också en bedömning kring klinisk signifikant förbättring 
hos deltagarna. På detta sätt kan individuella förbättringar av behandlingen fångas 
upp utan att maskeras av effektstorlekar och andra statistiska mått. Utifrån denna 
design kan såväl behandlingens effektivitet på gruppnivå som effekten av 
behandlingen hos de fullföljande deltagarna respektive kliniskt relevanta 
förbättringar presenteras. 	  
	  
Behandlingen	  
När deltagarna meddelades om att de inkluderats i studien påmindes de om att de 
skulle bli randomiserade till två olika grupper, varav en skulle påbörja 
behandlingen inom en snar framtid och den andra skulle vänta på behandling i nio 
veckor. Det är tänkbart att informationen om vilken grupp deltagaren tilldelats kan 
påverka mående hos deltagarna, såväl i behandlings- som kontrollgruppen. Detta 
kanske framförallt vid eftermätning då behandlingsgruppen fyllde i formulär efter 
avslutad behandling och kontrollgruppen fyllde i formulär innan de påbörjade sin 
behandling. Det är tänkbart att kontrollgruppens eftermätningsresultat kan ha 
påverkats i positiv riktning med hänsyn till att de snart skulle påbörja sin 
behandling, vilket möjligtvis kan ha inneburit en symptomlindring i sig. Å andra 
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sidan kan behandlingsgruppen påverkats av att de precis avslutat sin behandling 
vilket också kan tänkas inneburit symptomlindring med hänsyn till att de var 
färdiga med någonting som kan betraktas som påfrestande. Det är också möjligt att 
behandlingsgruppen skulle uppleva symptomökning då de inte längre skulle 
befinna sig i behandling och således möjligtvis uppleva en osäkerhet inför 
framtiden. En vidare fundering är huruvida deltagarna i kontrollbetingelsen 
påverkats av vetskapen om att de skulle få behandling längre fram.	  
	  
Föreliggande behandling pågick endast under åtta veckor till skillnad från 
traditionell behandling som pågick under exempelvis 20-40 veckor och även andra 
internetbehandlingar för ätstörningar som varit betydligt längre (Carrard et al., 
2011; Ljótsson et al., 2007). Detta utgör en potentiell begränsning för att 
deltagarna skulle ha tid att tillgodogöra sig behandlingen och därtill att eventuella 
effekter av behandlingen inte fångas upp av mätinstrumenten. Denna begränsning 
gäller framförallt EDE-Q som innefattar frågor där deltagaren ombedes uppskatta 
sitt mående respektive vissa beteenden de senaste 28 dagarna. Att pröva effekten 
av en kortare behandling fyller syftet att undersöka om en kortare behandling kan 
ge likvärdiga resultat som en längre behandling. Det är dock troligt att 
eftermätningen inte kommer att nå sin fullständiga potential med hänsyn taget till 
att deltagarna inte hunnit förändra sina vanor i så stor utsträckning som i övriga 
behandlingar. Dock kan det vara troligt att deltagarna, om de fortsätter i samma 
spår efter behandling, kan uppnå sin potential vid uppföljning. På så sätt kan 
behandlingen bli mer tids- och kostnadseffektiv. Resultatet visades dock ligga i 
linje med flera tidigare studier (Aardoom et al., 2013) som pågick under längre tid. 
Således är det tänkbart att den viktigaste förändringen sker relativt snabbt, vilket 
annan forskning även visat (Wilson et al., 2002), och att längre behandling inte ger 
någon ytterligare effekt. Komparativa studier som jämför denna form av iKBT 
med traditionell KBT behövs för att utröna detta. 	  
	  
Behandlingen innefattade i flera moduler många övningar och mycket text. Det är 
tänkbart att det krävs mycket motivation för att tillgodogöra sig all information 
respektive övningar i behandlingen. Detta ämnades bemötas genom att inkludera 
motiverande arbete redan i första modulen. Dessutom varvades läsningen med 
filmer respektive ljudfiler för att erbjuda flera källor för inlärning. 
Forskningsmetodoligiskt kan föreliggande studie kritiseras i och med att ingen 
kontroll finns över hur stor del av materialet deltagarna tagit del av, bortsett från 
den indikation som gavs i och med ifyllnad av övningarna. Detta är icke desto 
mindre en del av individanpassningen, att individen själv varit med och bestämt i 
vilken utsträckning materialet och behandlaren utnyttjas. Dessutom fanns 
kunskapstest med som indikator för vilken kunskap deltagarna tillägnat sig under 
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behandlingen, och utifrån resultat som presenteras av Hjort och Svanberg Wärn 
(2015) kan tänkas att deltagarna på gruppnivå tagit del av materialet på ett 
fördelaktigt sätt eftersom de presterar bättre vid eftermätning än vid förmätning 
vad gäller kunskap. Tidigare forskning (Ghaderi & Scott, 2003) har visat att det är 
viktigare att arbeta aktivt i behandlingen än att göra färdigt allt som behandlingen 
innefattar. Därför var ett syfte med studien att möta individen där hen var och 
anpassa arbetet för att öka fullföljandet istället för att uppmuntra att exempelvis 
samtliga övningar skulle genomföras. 	  
	  
Det är tänkbart att deltagarna, trots individanpassningen, upplevde att det var för 
mycket material att ta in vilket kan tänkas bidra till det föreliggande bortfallet i 
studien. Därtill är det tänkbart att behandlingen hade snabb effekt och att det är en 
bidragande faktor till det stora bortfallet. Detta ligger i linje med tidigare forskning 
som visat att en betydande förbättring hos ätstörningspatienter sker inom den första 
tredjedelen av behandling (Wilson, Fairburn, Agras, Walsh & Kraemer, 2002) och 
dessutom uppgav flera deltagare som valde att avsluta behandlingen i förtid att de 
gjorde detta just med anledning av att de mådde bättre. 	  
	  

Omfattning och karaktär av stöd och kommunikation. Behandlarnas roll i 
kontakten med deltagarna var att följa deras arbete och svara på frågor och 
funderingar samt uppmuntra arbete och ansträngning. Vid behov och efterfrågan av 
mer hjälp och stöd individanpassades kontakten och vissa deltagare fick 
vägledning över telefon. Eftersom forskning (Loeb et al., 2000) visat att stöd vid 
internetbehandling är fördelaktigt framför självhjälp utan stöd fanns ett syfte att 
erbjuda stöd till deltagarna. Det kan vidare diskuteras hur utformningen av stöd 
och omfattningen av stödet kan optimeras. Det är tänkbart att alla som behövde 
stöd inte fångades upp av behandlarna. Dock skulle mer omfattande arbete från 
behandlarnas sida kring att fånga upp dessa inte nödvändigtvis innebära att 
behandlingen skulle ge ökat resultat hos deltagarna (Ghaderi & Scott, 2003). 
Därtill skulle kostnadseffektiviteten av denna administrationsform behöva 
omvärderas om behandlarna skulle behöva avsätta avsevärt mer tid till att 
identifiera deltagare som potentiellt behöver mer stöd. Ett alternativ skulle kunna 
vara att använda internetbehandling som första steg i en stepped care-modell varpå 
de som behövde vidare stöd vid behandlingsavslut erbjuds detta då (Crow et al., 
2013). Analyser av kontakten mellan deltagare respektive behandlare ligger 
utanför ramen för föreliggande uppsats.  
	  
Statistisk analys	  
Veckomätningarna har inte använts vid de statistiska analyserna eftersom 
studerande av behandlingsprocessen ligger utanför föreliggande uppsats syfte och 
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omfattning. Utifrån de frågeställningar som presenterades i början av uppsatsen 
betraktades för- och eftermätning vara lämpligast som grund för statistisk analys 
kring behandlingens effektivitet. 	  
	  
Att använda ANCOVA för att undersöka medelvärdesskillnader mellan olika 
grupper har kritiserats för att inte ta hänsyn till bortfall på ett tillfredställande sätt 
(Field, 2013) men anses ändå vara ett pålitligt sätt att analysera utifrån ändamålet 
(van Breukelen, 2006). ANCOVA användes i föreliggande studie som analysmetod 
för de som fullföljt behandlingen, för en completersanalys och regression vid ITT-
analys för att kunna erhålla de poolade estimaten. 	  
	  
ITT-analys utfördes för att undersöka behandlingens effectiveness, det vill säga hur 
effektiv behandlingen är för alla som genomgår den, i syfte att möjliggöra 
generalisering till populationen. ITT-analys används för att inkludera samtliga 
randomiserade deltagare i de statistiska beräkningarna (Ten Have et al., 2008). För 
att hantera bortfall, och efterföljande minskning av power och påverkan på 
resultaten som kan ske vid completersanalys, användes MI, multipel imputation, 
som anses vara en önskvärd metod för att hantera bortfall (Salim et al., 2008). Det 
finns andra sätt att hantera bortfall såsom Last Observation Carried Forward 
(LOCF). Denna metod valdes bort då den behäftats med omfattande brister och 
innebär att det sist observerade värdet för en deltagare beräknas som 
eftermätningsvärde när detta saknas (Field, 2013). LOCF motiveras inte för 
beräkningar i och med det stora bortfallet i studien samt med utgångspunkt i att 
föreliggande uppsats gör statistiska analyser utifrån endast två mättillfällen, för- 
och eftermätningstillfällena. Ett alternativ till MI hade varit Maximum Likelihood 
(ML). Båda dessa motiverades av Salim et al. (2008) när principerna för MAR 
uppfylls. Att utföra båda dessa analyser låg utanför denna uppsats omfattning och 
således valdes MI som analysmetod för föreliggande studies resultat. ITT-analysen 
med MI genomfördes på alla utfallsmått och visade på skillnader i jämförelse med 
completersanalysen vad gäller SWLS, QOLI och PHQ-9 vilket belyser att det är 
skillnad mellan de som genomgår hela behandlingen och den beräkning som utförs 
för alla som randomiserades. Bortfallet i föreliggande studie anses vara stort men 
samtidigt ligga i linje med tidigare forskning på området (t.ex. Aardom et al., 
2013). Dessutom anses det inte påverka tillförlitligheten på ett sådant sätt att 
studien alls skulle sakna informationsvärde (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, 2014). 	  
	  

Implikationer för klinisk verksamhet och framtida forskning 	  
Föreliggande studie är av betydelse för att belysa att internetadministrerad 
psykologisk behandling vid ätstörningsproblematik kan vara effektiv som 
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intervention. Resultaten i studien gör att interventionen bör tas på allvar. Utöver att 
utveckla de behandlingsmetoder som används inom vården idag skulle en 
internetadministrerad behandling kunna komplettera befintlig vård genom att 
kunna erbjudas som ett alternativ till etablerad vård eller tidigt stadie i stegvis vård. 
Denna behandlingsmetod skulle kunna bidra till att förkorta befintliga vårdköer. 
Dessutom är det tidsmässigt och geografiskt fördelaktigt att administrera vården 
via internet i och med det för närvarande fria vårdvalet i Sverige. En ytterligare 
anledning är att de som är i behov av behandling faktiskt nås av den, och när de 
gör det ska det vara en effektiv behandling. Dessutom kan denna behandling 
potentiellt vara ett värdefullt alternativ för dem som traditionell psykologisk 
behandling inte varit hjälpsamt för. 	  
	  
Därtill behöver psykologisk behandling utvecklas och anpassas i takt med den 
tekniska utvecklingen. Ett antal deltagare rapporterade exempelvis svårigheter med 
navigering på hemsidan i mobiltelefon och surfplatta vilket belyser behovet av att 
utveckla användarvänligheten ur teknisk synvinkel. Materialet skapades för att 
vara interaktivt på hemsidan, så att både deltagaren och behandlaren kunde följa 
deltagarens arbete. Detta möjliggjorde omedelbar återkoppling på övningar om 
deltagaren önskade och underlättade därmed även behandlarens arbete i att 
individualisera behandlingen och hjälpa den enskilde. Individualiseringen blir även 
tydlig i och med att individen själv kunde välja när och var hen skulle ta del av 
materialet. Därtill ämnades den relativt stora mängd text som deltagarna 
förväntades tillägna sig balanseras upp med andra sätt att presentera material, 
såsom i video- respektive ljudfiler. Det finns dock utrymme för förbättringar kring 
presentationen av materialet i behandlingen och möjligen kan detta framöver än 
mer individanpassas utefter den enskilde deltagarens önskemål. Andra reaktioner 
på behandlingen har varit att det varit lättare att öppna sig och dela med sig av sina 
innersta tankar och känslor i detta forum än i sedvanlig psykologisk behandling.  
	  
Vissa deltagare tillade att de önskade mer stöd i behandlingskontakten men även 
att de var väl medvetna om att de kunde be om mer stöd och hjälp och att de själva 
valde att inte göra detta. Utsträckningen av stöd ämnades individanpassas men 
vidare forskning uppmuntras kring hur individerna än mer kan uppleva att de får 
adekvat stöd och hjälp. Det är viktigt att individerna får tillräckligt mycket stöd, 
men icke desto mindre är det viktigt att utforma en behandling som passar dem 
som behöver och efterfrågar mindre stöd. Detta är även viktigt ur resurs- och 
kostnadseffektivitetssynpunkt. 	  
	  
Vi uppmuntrar långtidsuppföljningsstudier för att se hur deltagarna mår, hur 
symptom och livskvalitet förändras över tid. Förslagsvis kan detta göras vid sex 
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månader respektive ett år och uppmuntras innefatta såväl kvantitativa som 
kvalitativa mätningar kring exempelvis upplevelse av behandlingen, likt den i 
eftermätningen. Dessutom är inte fokus i ACT att reducera symptom, utan snarare 
att leva ett meningsfullt liv utifrån vad som är viktigt för den enskilde individen, 
varför skattningar på exempelvis livskvalitet, mätt med SWLS och QOLI, vore 
intressant att undersöka över tid. Det skulle vidare vara intressant att undersöka 
vilka ACT-delar som potentiellt har effekt och modifiera behandlingen därefter. 	  
	  
Det ligger utanför föreliggande uppsats ramar att pröva olika komponenters bidrag 
till behandlingseffekten, så kallad processforskning. För att minska risken att 
patienterna genomgår behandling med ineffektiva, verkningslösa eller till och med 
skadliga komponenter är det centralt med forskning kring processer och 
prediktorer. Eftersom Wilson et al. (2002) menar att den största 
behandlingseffekten åstadkoms i början av behandlingen är detta centralt. En 
förändring som vore intressant att pröva i en studie är att deltagaren skulle få 
tillgång till nästa del/fler övningar när denne slutfört den tidigare. På detta sätt 
kunde eventuellt upplevelsen av att det var övermäktigt studiematerial minskas. 	  
	  
Eftersom denna studie riktas till att individualisera utefter komorbida tillstånd vore 
det intressant att pröva huruvida det är någon skillnad mellan de olika 
inriktningarna. Exempelvis som tidigare nämndes kring att deltagarna som valt 
skräddarsytt för oro och ångest eventuellt upplevde mer initial ångest. Ytterligare 
en aspekt som bör undersökas är om det föreligger några skillnader i utfall mellan 
BN respektive ätstörning UNS, samma sak gäller för de olika skräddarsydda 
inriktningarna. Att undersöka skillnaderna mellan inriktningarna respektive 
diagnoserna utfördes inte i föreliggande studie med anledning av för små urval. 
Det vore även intressant att undersöka prediktorer för att kunna individualisera 
behandlingen ytterligare; om kunskap finns kring vad som predicerar utfall kan 
exempelvis deltagare som inte gynnas av behandlingen fångas upp tidigt. Generellt 
vore det önskvärt att identifiera de som inte hjälps av behandlingen och vad som 
kan utvecklas för att hjälpa dessa. Därtill uppmuntras vidare forskning kring 
negativa effekter, något som SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 
2013) framhållit är av vikt för att öka nyanseringen av psykologisk behandling 
samt vara fördelaktigt ur patientsäkerhetssynpunkt.	  
	  
Först och främst behöver de resultat som föreliggande studie erhållit replikeras för 
att fastställa validering av data. Replikationsstudier efterfrågas i större skala, gärna 
även longitudinella sådana. Även studier för andra behandlingsformer efterfrågas 
och därefter jämförelsestudier med iKBT. Föreliggande studie har använt DSM-IV 
men det vore önskvärt att framöver använda DSM-5 i studier, utifrån att DSM-5 
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används och med hänsyn taget till att flera deltagare med ätstörning UNS i 
föreliggande studie potentiellt skulle uppfylla kriterierna för BN. Ytterligare en 
aspekt som vore av värde att undersöka vad gäller diagnoser är andra komorbida 
diagnoser än de som innefattas av M.I.N.I. och därmed inte heller undersöktes. Ett 
exempel på komorbid problematik som är vanlig vid ätstörningar, och som inte 
lyftes i föreliggande studie, är emotionellt instabil personlighetsstörning (Crow & 
Brandenburg, 2011). Även studier där deltagarna inte endast är självanmälda 
respektive studier med större andel män vore att önska eftersom detta torde 
avspegla den kliniska verkligheten bättre. Hur denna behandlingsform fungerar för 
barn och ungdomar är ett vidare forskningsområde, speciellt beaktande att debuten 
kring ätstörningsproblematik tenderar att vara tidig (Fairburn, 2011). 
	  
Slutligen behöver vidare forskning fokuseras till hur förmedlingen av behandling 
till gruppen ätstörningspatienter kan optimeras på bästa sätt och även vilka 
komponenter som innehållsmässigt bidrar till behandlingens effektivitet. Att 
föreliggande studie kombinerade BT och ACT samt att behandlingen 
skräddarsyddes utefter individens behov var ett steg i rätt riktning. 
Uppsatsförfattarna uppmuntrar vidare forskning och implementering i 
reguljärvården. 	  
	  

Slutsatser	  
Sammantaget visar resultatet av föreliggande studie att internetadministrerad 
psykologisk behandling baserad på BT med inslag av ACT är effektivt för att 
minska ätstörningssymptom. Behandlingen resulterade i signifikant reduktion av 
ätstörningssymptom och mellan 31.3-46.5 %, beroende på vilka kriterier som 
avses, blev s signifikant förbättrade. Behandlingen verkade dock inte, vid mätning 
direkt efter behandlingen, ge resultat gällande livskvalitet, generell ångest eller 
depression. Resultaten indikerar att såväl utformningen som innehållet i 
behandlingen är lovande för framtida forskning och kliniskt bruk.   
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