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Sammanfattning 
 

Emetofobi innebär en intensiv rädsla för att kräkas. Fobin 
medför stort lidande för patienten, men forskningen om 
behandling av emetofobi är mycket begränsad. Syftet med 
denna studie var att undersöka om gruppbehandling med 
kognitiv beteendeterapi kunde minska graden av emetofobiska 
symptom. Tre grupper med totalt 23 patienter behandlades, två 
på våren (n = 14) och en på hösten (n = 9). Behandlingen bestod 
av 10 sessioner à 2,5 timmar. Patienterna hade signifikant lägre 
grad av emetofobiska symptom vid behandlingsavslut än vid 
behandlingsstart. Vid behandlingsavslut var 44 % kliniskt 
signifikant förbättrade vad gäller emetofobiska symptom, och 
vid tremånadersuppföljning hade 61 % av patienterna uppnått 
kliniskt signifikant förbättring. Resultaten bör tolkas med stor 
försiktighet då undersökningen saknade kontrollgrupp och 
bestod av ett litet antal patienter. En längre uppföljning som 
kunde visa om behandlingseffekten bestod över tid hade varit 
önskvärd, men rymdes inte inom ramen för denna studie. 

 

Emetofobi, eller kräkfobi, klassificeras som en specifik fobi men faller i diagnosmanualen 
DSM–IV (APA, 2002) under kategorin “annan form”. Enligt Veale (2009) är emetofobi en 
lätt diagnos att ställa när en patient beskriver rädsla för att kräkas. De viktigaste kriterierna 
som ska uppfyllas för att emetofobidiagnos ska ställas återfinns i tabell 1. I tabellen (översatt 
efter Veale, 2009) har de kursiverade orden om kräkning fått ersätta de generella ordalagen i 
DSM–IV. 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Författarna vill rikta ett stort tack till Johan Åhlén för generöst stöd och mycket uppmuntran under hela 
behandlings- och uppsatsarbetet. 
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Tabell 1. Diagnoskriterier för emetofobi enligt DSM–IV (APA (2002), efter Veale (2009)). 
 

1. En uttalad och bestående rädsla som är överdriven eller orimlig och som framkallas av att personen 
ställs inför, eller förväntar sig att ställas inför kräk, kräkning eller stimuli relaterade till kräk eller 
kräkningar. 

2. Exponering för kräkning eller stimuli associerade till kräkning utlöser så gott som alltid en omedelbar 
ångestreaktion som kan ta formen av en situationellt betingad eller situationellt predisponerad 
panikattack. 

3. Insikt om att rädslan för kräkning är överdriven eller orimlig. 
4. Fobiska situationer relaterade till kräkning undviks helt alternativt uthärdas under intensiv ångest eller 

plåga. 
5. Antingen stör undvikandet, de ångestladdade förväntningarna eller plågan i samband med exponering 

för kräkning eller stimuli associerade med kräkning i betydande grad ett normalt fungerande i vardagen, 
i yrkeslivet (eller i studier), i sociala aktiviteter eller relationer, eller så lider personen påtagligt av att ha 
fobin. 

 
 
Emetofobi innebär alltså intensiv rädsla för att må illa, kräkas, och/eller att se andra som 
kräks. De flesta är i huvudsak rädda för att börja kräkas själva (Boschen, 2007) och bara ett 
fåtal är enbart rädda för att andra ska kräkas (Veale, 2009). Den kunskap som finns tyder på 
att emetofobi debuterar i tidig ålder, har ett kroniskt förlopp, och att det är ovanligt med 
remission under såväl kortare som längre perioder (Lipsitz, Fyer, Paterniti & Klein, 2001; 
Veale & Lambrou, 2006).  
 
Emetofobi leder generellt till stort lidande och betydande funktionsnedsättning för den 
drabbade individen. Av den forskning som gjorts (van Hout & Bouman, 2011; Hunter & 
Antony, 2009; Lipsitz et al., 2001; van Overveld, de Jong, Peters, van Hout & Bouman, 2008) 
framgår att emetofobi leder till inskränkningar i arbetsliv, familjeliv och i social samvaro. När 
emetofobipatienter av Veale och Lambrou (2006) ombads skatta i vilken grad de undvek olika 
saker, visade det sig att de undvek många olika situationer och aktiviteter på grund av sin 
emetofobi. Bland de vanligaste situationerna och sakerna de undvek fanns berusade 
människor, åkattraktioner på nöjesfält, sjuka personer, båtar, utlandssemestrar, flygresor, 
alkoholintag, folksamlingar, kollektiva transportmedel, sallad från barer eller bufféer, 
sjukhusbesök (för att hälsa på andra), pubar, restaurangbesök och offentliga toaletter. Man 
fann inga signifikanta skillnader i undvikanden om patienterna var ensamma eller i sällskap 
med andra. Dessutom rapporterade 49 % av personerna med emetofobi (n = 94) att de hade 
undvikit att skaffa barn på grund av sin fobi, och 5,3 % uppgav att de hade avslutat en 
graviditet på grund av sin emetofobi (Veale & Lambrou, 2006). 
 
Emetofobipatienter rapporterar, förutom att de undviker många saker, hög grad av ångest och 
illamående. En klinisk grupp av emetofobipatienter (n = 100) visade signifikant högre grad av 
ångest än en klinisk grupp av panikpatienter (n = 28) (Veale & Lambrou, 2006). 
Emetofobipatienter visade sig i samma studie må illa signifikant oftare än panikpatienter. Av 
emetofobipatienterna rapporterade 51 % att de mådde illa dagligen, medan samma siffra för 
panikpatienterna var 22 %. Emetofobipatienternas illamående satt också i signifikant längre: 
78 % av emetofobipatienterna respektive 41 % av panikpatienterna rapporterade att de mådde 
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illa mer är en timme om dagen (Veale & Lambrou, 2006.). Personer med kliniskt 
diagnostiserad emetofobi har också visat sig rapportera symptom på depression, OCD och 
paniksyndrom i högre utsträckning än både personer med enbart självrapporterad emetofobi 
och personer utan emetofobi (van Hout & Bouman, 2011). 
 
Prevalens  
Prevalensen av emetofobi är fortfarande oklar. I prevalensstudier av psykiatriska diagnoser 
har man ofta frågat om specifik fobi, och ibland även dess undergrupper, men eftersom 
emetofobi inte är en egen undergrupp finns mycket lite data att tillgå. För specifik fobi i 
allmänhet (med alla undergrupper, och alltså ”annan form” där emetofobi ingår inkluderad) 
har 12-månadersprevalensen uppskattats till så högt som 7-13 % i amerikanska studier (se 
Veale, 2009 för en genomgång). I en svensk undersökning av 704 personer fann man att 
punktprevalensen för specifik fobi var 26,5 % för kvinnor och 12,4 % för män (Fredriksson, 
Annas, Fisher & Wik, 1996). I en studie av Becker, Rinck, Türke, Kause, Renée-Goodwin, 
Neumer & Margraf (2007) frågade man specifikt om emetofobi och fann en livstidsprevalens 
på 0,2 % och en punktprevalens på 0,1 %. Andra har föreslagit betydligt högre siffror för 
rädsla för att kräkas (och alltså inte nödvändigtvis diagnostiserad emetofobi): 3,1 % för män 
och 6 % för kvinnor (Philips, 1985). 
 
Majoriteten av de som drabbas av emetofobi har rapporterats vara unga kvinnor. I en 
internetstudie (van Overveld et al., 2008) deltog 138 självdiagnostiserade emetofobipatienter 
varav 88 % var kvinnor med en medelålder på 25,4 år. I en annan internetstudie (Lipsitz et al., 
2001) var 89 % kvinnor med medelålder på 31,4 år. van Hout och Bouman (2011) fann att 
emetofobi var fyra gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Flera forskare har framfört tesen 
att emetofobi på grund av okunskap från klinikers sida har underdiagnostiserats, och att 
emetofobipatienter istället har föreslagits lida av social fobi eller agorafobi (Lipsitz et al. 
2001; Veale & Lambrou, 2006; van Overveld et al., 2008). Fall av emetofobi kan också ha 
presenterats som paniksyndrom eller som anorexia (Veale, 2009). I olika undersökningar har 
framkommit att det finns en betydande överlappning mellan emetofobi, hälsoångest och 
tvångssyndrom och det är också troligt att många patienter har fått en annan primär diagnos 
än emetofobi (Veale, 2009). 
 
Uppkomst av emetofobi 
Boschen (2007) menar att det är mycket troligt att emetofobipatienter, liksom personer med 
andra ångestsyndrom, har en högre ångestkänslighet (anxiety vulnerability) än 
normalpopulationen. Han tänker sig vidare att emetofobipatienter i högre utsträckning än 
andra har en benägenhet att somatisera ångesten i form av gastrointestinala symptom 
(Boschen, 2007). Bland de personer som söker vård för sina gastrointestinala symptom är 
livstidsprevalensen för depression eller ångestsjukdomar 80-90 %, och ångest har befunnits 
vara den största riskfaktorn för att drabbas av illamående (Tangen Haug, Mykletun & Dahl, 
2002). 
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Patientens inlärningshistoria. 
Personer som har emetofobi kan ofta minnas en eller flera utlösande obehagliga situationer 
där de själva eller andra har kräkts. Man tänker sig att patienten lärt in rädslan genom 
klassiska inlärningsprinciper – respondent och operant betingning (Boschen, 2007). Man kan 
tänka sig både att patienten via association lärt sig att kräkning leder till obehag (t ex känsla 
av kvävning eller skam) och genom sitt handlande lärt sig vilka konsekvenser som kommer av 
undvikande respektive närmande. Inte sällan har emetofobin börjat efter en fysisk sjukdom 
(Lipsitz et al., 2001). Extrem ångest kan hos vissa personer, och särskilt hos barn, leda till 
kräkning (Veale, 2009). Denna aversiva upplevelse kan komma att associeras med känslan av 
att kvävas och dödsrädsla, och skulle kunna vara en bidragande faktor till uppkomsten av 
emetofobi.  
 

Upplevelsemässigt undvikande. 
Senare forskning betonar den roll som upplevelsemässigt undvikande (experiential 
avoidance) spelar för uppkomsten och vidmakthållandet av ångestsyndrom (Hayes, Strosahl, 
Wilson, Bissett, Pistorello & Toarmino, 2004). Upplevelsemässigt undvikande innebär 
undvikande av obehagliga inre upplevelser såsom skrämmande tankar, ångest och kroppsliga 
förnimmelser. Motsatsen till upplevelsemässigt undvikande är acceptans. Acceptans 
definieras av Hayes (1994) som ett ”medvetet övergivande av en förändringsagenda vad 
gäller inre upplevelser, och en öppenhet för att uppleva tankar och känslor som de är” 
(författarnas översättning). Veale (2009) beskriver att upplevelsemässigt undvikande hos 
personer med emetofobi kan gestaltas genom att de använder eufemismer som “att må dåligt” 
istället för att nämna orden illamående eller kräkning, och att de gärna distraherar sig mentalt 
i försök att undvika tankar på fobiska stimulus. 
 
Vidmakthållande av emetofobi 
Boschens modell för förståelse av emetofobi (2007) kombinerar kognitiva, beteendemässiga 
och fysiologiska komponenter och han delar in det emetofobiska förloppet i tre faser: de 
predisponerande faktorerna, den akuta och den vidmakthållande. Boschen menar att när 
personer som är extra känsliga för ångest (och som är extra benägna att somatisera ångesten – 
se ovan) utsätts för ökad stress kommer de, i högre utsträckning än andra, att tolka helt 
normala gastrointestinala signaler som hotande, och som tecken på att kräkning är nära 
förestående. Tanken på att ha kunnat bli smittad ökar ångesten och när ångesten ökar så ökar 
också intensiteten av de fysiska symptomen, vilket tolkas som ytterligare tecken på att 
kräkning kommer att ske, vilket ökar ångesten, och så vidare (Boschen, 2007). Denna spiral 
av kognitioner, ångest och gastrointestinala symptom kallar Boschen för den akuta fasen, och 
den genomlevs under stark ångest och obehag. 
 
Mellan de episoder av stark ångest som Boschen kallar den akuta fasen, kommer individen att 
fortsätta att oroa sig för kräkning och ändra sitt beteende för att försöka undvika kräkning, och 
på så sätt också försöka undvika ångest. Denna vidmakthållandefas karakteriseras enligt 
Boschen av två beteendemönster: hypervigilans och undvikandebeteenden. Hypervigilans 
gentemot magen och matsmältningssystemet leder till att alla de signaler som normalt 
förekommer vid matsmältning medvetandegörs, och dessa signaler (som hos 
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normalpopulationen går obemärkta förbi) räcker för att emetofobipatienten ska tolka det som 
att hon kommer börja kräkas. Det andra mönstret i vidmakthållandefasen är 
undvikandebeteendet, som Boschen (2007) påpekar liknar det agorafobiska undvikandet vid 
paniksyndrom. Individen som utvecklat en rädsla för att kräkas kommer att börja undvika 
stimuli som bedöms öka risken för kräkning: personen slutar äta viss mat, slutar vistas på 
platser där många människor samlas, slutar åka båt och buss, undviker graviditet, med mera. 
Detta medför att patientens liv begränsas mer och mer, och att möjligheten att rädslan ska 
släckas ut genom upprepad exponering minskar. 
 
Veale (2009) vidareutvecklade listan av beteenden som patienten ägnar sig åt i 
vidmakthållandefasen. Förutom de av Boschen beskrivna hypervigilans (gällande inre 
signaler) och undvikande (av yttre hot) lade han till upplevelsemässigt undvikande, 
hypervigilans gentemot omgivningen, oro och mentalt planerande (av t ex flyktvägar) och 
säkerhetsbeteenden. Både Boschen (2007) och Veale (2009) menar att dessa beteenden får 
den oönskade konsekvensen att frekvensen av tankar på kräkning och symptom på illamående 
ökar, samtidigt som hotet om kräkning ständigt hindras från att avfärdas. På samma sätt 
hindrar säkerhetsbeteenden patienten från att se att katastrofen kanske inte inträffar. 
Säkerhetsbeteenden (som handsprit, kräkpåsar och kolsyrat vatten) förstärks genom att de 
verkar fungera (patienten kräktes ju inte!), samtidigt som de gör att patienten fortsätter att 
fokusera på rädslan, och dessutom, som sagt, aldrig kan avfärda hotet om katastrofen. 
 
I figur 1 illustreras schematiskt hur Boschen (2007) och Veale (2009) tänker sig att 
emetofobin vidmakthålls. Som beskrivs ovan tänker man sig att tolkningar av 
gastrointestinala signaler leder till ökad ångest, vilket leder till ökat illamående, vilket 
genererar mer kognitioner om sjukdom, etc. Figuren illustrerar också hur hypervigilans av 
kroppen leder till att de gastrointestinala symptomen uppmärksammas ännu mer, hur 
säkerhetsbeteenden leder till ökad upptagenhet av att ”hotet” och hur undvikandebeteenden 
ökar ångesten inför att utsättas för det hotfulla stimuluset. 
 

 
Figur 1. Schematisk modell för hur hypervigilans, säkerhets- och undvikandebeteenden bidrar till 
vidmakthållande av emetofobi.  
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Komponenter i KBT-behandling för emetofobi  
Till skillnad från de övriga ångestsyndromen är forskningen kring emetofobi och dess 
behandling mycket begränsad – inte en enda kontrollerad studie finns publicerad. Kliniker 
anser generellt att emetofobi är svårbehandlat; man menar att patienterna ofta avbryter 
behandlingen, eller svarar dåligt på den (Veale, 2009; Veale & Lambrou, 2006). Många 
studier visar på goda behandlingsresultat för KBT vid olika ångestsyndrom, inklusive de 
specifika fobierna (Olatunji, Cisler & Deacon, 2010). Det finns en handfull fallstudier som 
visar lovande resultat för KBT-behandling också av emetofobi (Hunter & Antony, 2009, 
Graziano, Callueng & Geffken, 2010), samt en studie där totalt 8 patienter behandlades enligt 
Veales (2009) modell för emetofobi (Veale, Ellison, Boschen, Costa, Whelan, Muccio & 
Henry, 2012).   
 
 Exponering. 
Den evidensbaserade behandlingen för flertalet övriga specifika fobier är gradvis exponering 
in vivo, en metod inom KBT. Veale (2009) rekommenderar att exponeringsbehandlingen 
riktar sig mot både inre stimuli (tankar på kräkning, minnen av tidigare obehagliga 
upplevelser, fysiska upplevelser relaterade till kräkning) och yttre stimuli (t ex lukt av kräk). 
Både Boschen (2007) och Veale (2009) varnar dock för att försöka framkalla kräkning: dels 
kan det vara obehagligt för terapeuten att agera exponeringsobjekt och då kräkas och dels 
väldigt svårt att övertala patienten att ställa upp på en sådan behandling. Det skulle också 
kunna leda till att patienten blir ännu mer beslutsam att aldrig mer kräkas, och åtminstone 
teoretiskt skulle det kunna leda till elektrolytobalans. 
 
För att kunna göra en relevant exponeringsbehandling rekommenderar Veale (2009) att man 
tillsammans med patienten går igenom vad hon vill med sitt liv, och på så sätt tydliggör vad 
emetofobin kostar i det långa loppet. Han föreslår vidare att man arbetar med exponering 
utifrån en hierarki byggd på positiva mål som handlar om just vad patienten vill kunna göra i 
sitt liv – vilket ganska naturligt leder till exponering för situationer som patienten tidigare 
undvikit i den vidmakthållande fasen, snarare än exponering i den akuta.  
 

Ångesttolerans och acceptans. 
Veale (2009) förespråkar i viss mån ett acceptansbaserat perspektiv på 
exponeringsbehandling. Han menar att man ska klargöra för patienten att ångest och rädsla 
kommer att komma, både under exponeringsbehandlingen och efteråt, men att detta hör till 
livet och är omöjligt att helt bli av med. Att vänja sig vid att stå ut med ångest kan leda till 
ökad livskvalitet och att emetofobin på sikt blir mindre handikappande. Veale (2009) föreslår 
också att man i en emetofobibehandling kan använda metaforer hämtade från Acceptance and 
Commitment Therapy, ACT (t ex “mannen i hålet”, se Hayes, Strosahl & Wilson, 1999) för att 
påvisa hur patientens tidigare försök att bekämpa sin ångest bara lett till mera kamp, och inte 
till att patienten levt det liv hon vill leva. I exponeringsterapi kan en acceptansstrategi också 
innebära att man under exponeringen medvetet upplever, håller sig kvar i, och undersöker de 
tankar och känslor som kommer, utan att försöka dämpa eller fly från dem. Craske, Kircanski, 
Zelikowsky, Mystkowski, Chowdhury & Baker (2008) har i sin forskning visat att det inte 
nödvändigtvis är graden av ångestsänkning man uppnår under exponeringen som 
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predisponerar utfallet. Istället menar man att det handlar om att lära in nya beteenden och 
alltså att lära patienten att välja vad hon vill göra, även under ångest. Att normalisera ångest 
och acceptera dess existens snarare än att försöka dämpa den, framstår i ljuset av denna 
forskning allt mer som ett verksamt alternativ för behandling. 
 

Psykoedukation och exponering för inre signaler. 
Inre “triggers” har beskrivits som viktiga i uppkomsten och vidmakthållandet av emetofobi 
(Lipsitz et al., 2001 och Veale & Lambrou, 2006). Många emetofobipatienter (liksom andra 
ångestpatienter) plågas svårt av upplevelsen av kroppsliga reaktioner på rädsla: bland annat 
hjärtklappning, kallsvettning, overklighetskänslor, darrningar, muntorrhet, och – kanske mest 
framträdande för emetofobipatienter – illamående. Att emetofobipatienter dessutom ofta 
tolkar helt normala gastrointestinala symptom som katastrofala leder som beskrivits ovan in i 
en ond cirkel av ökad ångest och ökade symptom. Hunter & Antony (2009) beskriver att 
psykoedukation kring dessa naturliga rädsloresponser utgjorde en vändpunkt vid terapi med 
en emetofobisk kvinna. De menar vidare att eftersom rädslan för inre symptom hos 
emetofobipatienter ofta liknar den som ses hos personer med paniksyndrom, kan det vara 
meningsfullt att använda de tekniker för exponering för inre signaler som visat sig effektiva i 
behandlingen av paniksyndrom (Hunter & Antony, 2009). 

 
Säkerhetsbeteenden och säkerhetssignaler. 

Med säkerhetsbeteenden och -signaler avses en sak, en person eller ett beteende som inverkar 
lugnande på patienten. Säkerhetssignaler för en emetofobipatient kan vara närvaron av en 
annan person (t ex en familjemedlem eller terapeuten), en vattenflaska, ångestdämpande 
medicin eller en kräkpåse, medan säkerhetsbeteenden kan vara att tugga tuggummi eller att 
dricka kolsyrad läsk. Ofta tillmäts säkerhetssignalerna och -beteendena stor vikt i patientens 
liv, och ju längre emetofobin utvecklas desto mindre benägen är hon att utsätta sig för en 
fobisk situation utan att få ha med sig vattenflaska/ tuggummi/ kräkpåse etc. 
 
Säkerhetsbeteendena och -signalerna gör att patienten visserligen upplever mindre ångest i 
exponeringssituationen, men inte heller får någon upplevelse av att helt och fullt ha utsatt sig 
för den fobiska situationen. Situationen befästs som farlig, trots att patienten inte undvikit 
den. Craske et al. (2008) menar att användandet av säkerhetsbeteenden och -signaler också 
försvårar den inhibitoriska inlärningen – inlärningen av nya responser i samband med det 
fobiska stimuluset. Använder man sig av säkerhetssignaler och -beteenden i behandlingen 
minskar alltså chansen att man lär sig att det fobiska stimuluset inte nödvändigtvis leder till 
katastrof. Effekten av exponeringsbehandlingen kan på så sätt helt eller delvis förtas. 
Emetofobipatienter tror ofta att de kräks mindre än andra tack vare sina säkerhets- och 
undvikandebeteenden (Veale, 2009), men man har inte funnit några skillnader i frekvens av 
kräkning mellan emetofobipatienter och normalpopulationen (Veale & Lambrou, 2006). 
 
Gruppbehandling inom psykiatrin 
Gruppbehandlingar är både kostnads- och tidseffektiva och används i stor utsträckning inom 
vården (Johnson, 2010). Det finns flera fördelar med att behandla patienter i grupp jämfört 
med individuell terapi. Patienter som deltar i en gruppbehandling upplever ofta att de får 
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uppmuntran och stöd från andra gruppdeltagare, och dessutom ges de en möjlighet att träffa 
andra med liknande problem. Detta kan dels försvaga känslan av att vara ensam med sina 
problem, och dels minska det eventuella stigma som en diagnos kan medföra (Johnson, 2010). 
I metastudier har det framkommit att gruppbehandling är lika effektiv som individuell 
behandling, och eftersom gruppbehandling i regel kräver mindre terapeuttid per patient än vad 
individualterapi gör ger gruppbehandling en lägre kostnad per individ (Bieling, McCabe & 
Antony, 2008). En annan inte försumbar fördel med gruppterapi är att fler patienter kan 
erbjudas behandling snabbare.  
 
Patienternas upplevelse av KBT-behandling för emetofobi 
I många av de otaliga forum där emetofobi diskuteras på internet (exempelvis 
www.nomorepanic.co.uk, www.terapisnack.com) avråder många personer från KBT, då deras 
erfarenhet är att behandlingen är starkt aversiv och att terapeuterna är hårda och oförstående. 
På andra liknande forum där man diskuterar social fobi (www.socialanxietysupport.com), 
paniksyndrom (www.healingwell.com) och tvångssyndrom (www.stuckinadoorway.org) 
beskrivs KBT däremot som en hjälpsam metod, och ofta som den enda metoden som 
verkligen fungerar.  Veale och Lambrou (2006) rapporterade att i ett sample av 100 
emetofobipatienter hade 20,3 % tidigare genomgått beteendeterapi och skattade den generellt 
som ineffektiv. 17,9 % hade genomgått kognitiv beteendeterapi och skattade att den haft 
moderat effekt. Dessa data samlades in som bakgrundsinformation, och närmare information 
om formen för, och patienternas upplevelser av dessa behandlingar, redovisas inte. 
 
Skalor för att mäta emetofobiska symptom 
Som en effekt av den begränsade mängd forskning som finns inom området emetofobi saknas 
det väl beprövade skalor för att skatta symptomen. Två skalor har dock nyligen visat sig 
besitta goda psykometriska egenskaper: Emetophobia Questionnaire, EmetQ (Boschen, Veale, 
Ellison & Redell, 2012), och Specific Phobia of Vomiting Inventory, SPOVI (Veale et al., 
2012). Ingen av dessa skalor har, så vitt vi känner till, tidigare översatts till svenska eller 
utvärderats psykometriskt i Sverige. 
 
Dessa båda skalor beskrivs närmare under rubriken ”material” i metodavsnittet längre fram. 
 
Bakgrunden till denna studie 
På Ångestenheten på Karolinska sjukhuset började man uppmärksamma att trots att det 
remitterades emetofobipatienter från vårdcentraler och öppenvårdsmottagningar hade man 
inte någon praxis för behandlingen av dessa patienter. Då det visade sig att det inte fanns 
något utvärderat behandlingsprotokoll att tillgå beslöt sig PTP-psykolog Johan Åhlén för att 
studera området inom ramen för sitt PTP-projekt, tillsammans med Jan Bergström på 
psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Författarna till denna uppsats kom i 
kontakt med studien via Jan Bergström, och kom med i projektet strax före det första 
förmätningstillfället, i mars 2011. 
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Syfte 
Det primära syftet med denna pilotstudie var att undersöka om KBT-behandling i grupp 
kunde minska graden av undvikande av fobiska situationer och mängd utförda 
säkerhetsbeteenden, samt minska graden av emetofobiska symptom hos personer med 
diagnostiserad emetofobi. De sekundära syftena var att undersöka hur behandlingen 
upplevdes av patienterna, samt att undersöka de psykometriska egenskaperna hos måtten 
EmetQ och SPOVI i svensk översättning. 
 
Frågeställningar 

1. Har patienter efter KBT-behandling lägre grad av undvikande, mätt med subskalorna 
”undvikande med kontroll” och ”undvikande utan kontroll” i EmetQ, än före? 

 
2. Har patienter efter KBT-behandling lägre grad av emetofobiska symptom mätt med 

EmetQ och SPOVI än före behandlingen? 
 

3. Hur mycket har patienterna förbättrats jämfört med före KBT-behandling, enligt 
psykiater-skattningsskalan Clinical Global Impression – Improvement (CGI–I)? 

 
4. Hur nöjda är patienterna med KBT-behandlingen, mätt med Client Satisfaction 

Questionnaire–8 (CSQ–8)? 
 

5. Vilka är de psykometriska egenskaperna för EmetQ och SPOVI, översatta till svenska 
av Lars-Göran Öst och Johan Åhlén? 
 

 
Metod 

 
Design 
Denna pilotstudie inbegrep ursprungligen endast en grupp, som skulle behandlas under våren. 
Då efterfrågan visade sig vara stor beslutades att utöka studien till att innefatta två grupper på 
våren och en på hösten. 
 
Fyra mättillfällen utgjorde inomgruppsdesignen (Within Subject Design – repeated measures): 
(1) förmätning fem veckor före behandlingsstart, (2) mätning precis före behandlingsstart, (3) 
mätning precis efter behandlingsavslut samt (4) mätning tre månader efter behandlingsavslut. 
Denna inomgruppsdesign möjliggjorde att patienterna i viss mån fungerade som sin egen 
kontroll, eftersom det fanns två mätpunkter före behandlingen att jämföra mätningarna efter 
behandlingen med. Den första behandlingen genomfördes april – juni, och den andra 
genomfördes oktober – december.  
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
För att inkluderas i studien skulle emetofobin vara primär, varpå följer att patienterna inte fick 
ha någon annan primär axel I-diagnos. För att inkluderas i studien fick inte heller svår 
depression eller suicidalitet föreligga. Patienterna fick inte heller ha något beroendetillstånd. 
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Procedur 
Studien genomfördes vid Ångestenheten vid Karolinska sjukhuset i Solna, som är en del av 
Psykiatri nordväst i Stockholms läns landsting. Patienterna rekryterades genom att ett brev 
med information om studien skickades till vårdcentraler och öppenpsykiatriska mottagningar i 
länet, med uppmaning att remittera potentiella deltagare till Ångestenheten. 
 
Ångestenhetens psykiatriker bedömde alla patienter som remitterades till studien med hjälp av 
Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (M.I.N.I.). Totalt bedömdes 28 patienter 
uppfylla inklusionskriterierna, och skickades vidare till psykolog. Psykologen bedömde att 
fyra av dessa hade en annan primär diagnos, och att de därför inte uppfyllde 
inklusionskriterierna. Av de 24 återstående avböjde en person, varför sammanlagt 23 patienter 
påbörjade behandling. Alla patienter som remitterades till Ångestenheten och som bedömdes 
uppfylla inklusionskriterierna inkluderades i studien. 
 
Demografi  
 
Tabell 2. Demografiska uppgifter för vår-, höst- respektive totalgrupp. 

    
Vårgrupp Höstgrupp Totalt 

    
(n = 14) (n = 9) (n = 23) 

              

Ålder, år. Medel (SD) 
  

31,4(7,5) 33,8 (9,3) 
 

32,3(8,1) 
Kön % kvinnor 

  
100 % 89 % 96 % 

Andel som har barn 
  

36 % 67 % 48 % 
Sysselsättning 

     
 

Arbete/Studier 
 

64 % 100 % 78 % 

 
Arbetslös 

  
21 % - 13 % 

 
Sjukskriven 

  
14 % - 9 % 

Tidigare psykologisk behandling för emetofobi 36 % 44 % 39 % 
Tidigare annan psykologisk behandling 

 
21 % 56 % 39 % 

Komorbida tillstånd 
     

 
Depression 

  
21 % 22 % 22 % 

 
Ångestsyndrom 

 
64 % 22 % 48 % 

 
(Paniksyndrom, OCD, GAD, Hälsoångest och Specifik fobi) 

 
 

Andra diagnoser 
 

7 % -  4 % 

 
(ADD och Aspbergers syndrom) 

   Pågående medicinering 
  

50 % 11 % 35 % 
Debutålder, år. Medel (SD) 

  
18,3 (9,6) 12,5 (4,1) 16,0 (8,4) 

Duration, år. Medel (SD) 
  

13,2 (10,4) 19,6 (10,1) 15,0 (10,6) 
              
 
Behandlingen 
Med utgångspunkt i Boschen (2007) och Veales (2009) konceptualiseringar av emetofobi tog 
Åhlén fram ett behandlingsprotokoll för en 10-sessioners gruppbehandling med KBT för 
emetofobi. Behandlingen hade två huvudsakliga fokus: minskning av undvikande- och 
säkerhetsbeteenden och ökning av ångesttolerans. Exponeringsbehandlingen utgick från mål 
som formulerades av patienterna själva, och som var positiva (inga “inte”) och mätbara. Det 
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var således inte en strategi i behandlingen att nödvändigtvis exponera för kräkning, kräks eller 
andra kräkliknande stimuli (t ex så kallad kräksoppa, se Veale, 2009). Behandlingen syftade 
till att öka patienternas möjligheter att göra det de ville i sina liv genom minskade 
undvikanden, och syftade inte primärt till att sänka patienternas ångest. 
 
Behandlingen bestod av 10 sessioner à 2,5 timmar. De första tre sessionerna ägnades åt 
psykoedukation kring ångest och illamående samt säkerhetsbeteenden och undvikanden och 
deras roll för vidmakthållande av emetofobi. Patienterna fick ställa upp kvantifierbara mål och 
göra en exponeringshierarki. Session fyra till nio användes till exponeringsbehandling. 
Patienterna delades inom varje grupp upp i mindre grupper, efter vilka situationer de hade i 
sina respektive hierarkier. Även inslag av exponering för inre signaler ingick. Den sista 
sessionen ägnades åt utformande av individuella vidmakthållandeprogram. Efter avslutad 
gruppbehandling fick varje patient ett enskilt samtal med psykolog där man ytterligare 
planerade för hur patienten skulle fortsätta att arbeta under de kommande tre månaderna. För 
en utförligare beskrivning av behandlingen, se appendix 1. 

 
Behandlare. 

Vid varje session deltog tre terapeuter. Som terapeuter under våren fungerade 
behandlingsansvarig Johan Åhlén, samt författarna, vilka båda vid tillfället var i slutet av sin 
steg 1-utbildning med KBT-inriktning. Under hösten hade Marianne Di Schiena ingen 
möjlighet att vara terapeut och ersattes därför av psykologkandidat Anna Holmberg.  
 
Material 

Emetophobia Questionnaire (EmetQ). 
EmetQ är ett självskattningsformulär, som avser mäta graden av rädsla för kräkning och 
kräks. Patienten tar ställning till påståenden och skattar dessa mellan 1 (håller inte alls med) 
och 5 (håller helt med). Cronbachs alfa för skalan har befunnits vara α = 0,82 och test-
retestreliabiliteten med en veckas mellanrum r = 0,76 (Boschen et al., 2012). EmetQ hade 
tidigare 21 items, men under arbetet med denna uppsats hann Boschen, skalans upphovsman, 
faktoranalysera skalan och reducerade den då till 13 items, vilka laddade i tre stabila faktorer: 
”undvikande med kontroll” (t ex mat, båtresor) som bestod av item 16-21, “undvikande utan 
kontroll” (t ex berusade människor) som bestod av item 2, 6, 7 och 8 samt “exposure 
expectancy” (t ex ”om jag ser en spya kan jag själv bli sjuk”) som bestod av item 3-5 
(Boschen et al., 2012).  
 
Skalan har översatts till svenska av Johan Åhlén och Lars-Göran Öst och har, så vitt vi känner 
till, inte tidigare använts i Sverige. Skalan i sin svenska översättning återfinns i appendix 2.  
Observera att endast item 2-8 och 16-21 ur den ursprungliga skalan har använts i analyserna 
av data i denna uppsats. Dessa utgör tillsammans den nya, reducerade 13-itemsskalan.  
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Specific Phobia of Vomiting Inventory (SPOVI). 
SPOVI är ett 15-items självskattningsformulär som syftar till att mäta kognitiva och 
beteendemässiga processer vid emetofobi. Deltagarna ombeds besvara hur deras rädsla för att 
kräkas påverkat dem den senaste veckan. Formuläret besvaras genom att kryssa i en 
femgradig likert-skala där 0 innebär “inte alls” och 4 betyder “hela tiden”. Skalans 
psykometriska egenskaper har utvärderats i endast en studie (Veale et al., 2012), och befanns 
då vara goda: Cronbachs alfa var α = 0,91 och test-retestreliabiliteten med en veckas 
mellanrum var r = 0,85. Skalan har översatts till svenska av Johan Åhlén och Lars-Göran Öst 
och har, så vitt vi känner till, inte tidigare använts i svenska förhållanden. Skalan i sin svenska 
översättning återfinns i appendix 2. 
 

Beck Anxiety Inventory (BAI). 
Beck Anxiety Inventory (BAI) är ett självskattningsformulär för att mäta ångestsymptom. BAI 
är en 21-items skala med hög intern reliabilitet (Cronbachs alfa är α = 0,92). Skalan är 
framtagen för att mäta ångestsymptom som minimalt överlappar med depressionssymptom 
och har visat sig besitta god diskriminativ validitet. Test-retestreliabiliteten har uppmätts till r 
= 0,75 (Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988). 
 

Client Satisfaction Questionnaire – 8 (CSQ–8). 
CSQ–8 är en självskattningsskala för att mäta kundnöjdhet och som används av kliniker och 
myndigheter över hela världen. Frågorna i skalan berör hur nöjd en patient eller kund är med 
erhållen behandling eller service. Svaren ges på en skala mellan 1 och 4 där högre 
siffervärden indikerar större tillfredställelse med behandlingen eller servicen. Skalan har visat 
sig ha mycket god intern reliabilitet, med Cronbachs alfa som varierar mellan α = 0,83 och 
0,93 (Attkisson & Greenfield, 1999). 
   

Clinical Global Impression – Improvement (CGI–I). 
Skalan Clinical Global Impression – Improvement (CGI–I) är en skala mellan 1 och 7 som en 
kliniker, i detta fall en av Ångestenhetens psykiatriker, använder för att bedöma i hur hög grad 
patienten förbättrats jämfört med en baslinjebedömning. Skalstegen är som följer: 1 – väldigt 
mycket förbättrad, 2 – mycket förbättrad, 3 – minimalt förbättrad, 4 – oförändrad, 5 – 
minimalt försämrad, 6 – mycket försämrad, 7 – väldigt mycket försämrad (Guy, 1976). 
 

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale – Self Assessment (MADRS–S). 
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) är en skattningsskala framtagen för 
att mäta depressionssymptom, och utvecklad för att vara känslig för förändring av grad av 
depression. Skalan finns i två versioner: MADRS, som administreras av kliniker, och 
MADRS–S, som är en självskattningsskala. Självskattningsskalan MADRS–S består av 9 
items som mäter sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, 
initiativförmåga, känslomässigt engagemang, pessimism samt livslust. Skalan uppvisar goda 
korrelationer mellan klinikerskattning och självskattning (r = 0,83 - 0,93) (Svanborg & 
Åsberg, 2001). 
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Mättillfällen 
Samtliga självskattningsskalor förutom CSQ–8 administrerades vid fyra tillfällen: fem veckor 
före behandlingsstart, vid behandlingsstart, direkt efter avslutad behandling och tre månader 
efter avslutad behandling. Vid behandlingsavslut administrerades CSQ–8, som till skillnad 
från de andra formulären besvarades anonymt. CGI–I-bedömningen gjordes 3-5 månader efter 
behandlingsavslut. 12-månadersuppföljning för båda grupperna är planerad. 
 
Analys 
Alla statistiska analyser genomfördes med hjälp av IBM SPSS Statistics, version 19. För alla 
signifikansprövningar användes alfanivån 5 %.  

 
Skillnader mellan grupperna. 

För att försäkra oss om att det inte fanns några skillnader före behandlingsstart mellan grupp 1 
och 2, som båda behandlades på våren, gjordes oberoende t-tester för skalorna EmetQ, 
SPOVI, BAI och MADRS–S. 
 
På samma sätt genomfördes oberoende t-tester vid behandlingsstart för skalorna EmetQ, 
SPOVI, BAI och MADRS–S för att undersöka om det fanns några medelvärdesskillnader 
mellan den grupp av patienter som fick behandling på våren (grupp 1 och 2) och den grupp 
som fick behandling på hösten (grupp 3). 
 

Medelvärdesskillnader. 
För att undersöka om det fanns signifikanta skillnader i medelvärden vid de olika 
mättillfällena utfördes, för EmetQ respektive SPOVI, envägs beroende ANOVA samt 
uppföljande Fishers LSD post hoc-test. I de fall då kravet för sfäricitet (testat med Mauchlys 
test) inte uppfylldes användes Greenhouse-Geissers korrigering. Effektstorleken för 
upprepade mätningar, Cohens d, beräknades för att få en uppfattning om storleken på 
skillnaderna i medelvärden som uppmätts. Cohens d beräknades enligt formeln M1 - M2 / 
Spool. Effektstorlekar kring 0,2 betraktas som små, kring 0,5 som medelstora och 
effektstorlekar över 0,8 betraktas som stora (Cohen, 1992). Då föreliggande studie är en 
pilotstudie bedömdes det, trots att det inte är praxis, vara intressant att beräkna storlekar på 
alla effekter, inte bara de signifikanta.  

 
Kliniskt signifikant förändring. 

Att enbart använda medelvärdesskillnader som mått när man utvärderar klinisk behandling är 
inte oproblematiskt. Jacobson och Truax (1991) påpekar att signifikansprövningar av 
medelvärdesskillnader inte ger oss någon kunskap om hur olika patienter svarat på 
behandlingen, trots att detta kan vara väldigt intressant i den kliniska verkligheten. Vidare 
menar Jacobson och Truax (1991) att även om en effekt finns i statistisk mening behöver det 
inte betyda att den finns i klinisk mening. Vi kan genom att beräkna om 
medelvärdesskillnader är statistiskt signifikanta sluta oss till huruvida våra resultat bara är 
slumpmässiga eller inte, men för den sakens skull inte uttala oss om hur viktig, eller kliniskt 
signifikant, effekten av en behandling är. 
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Som komplement till beräkningar av medelvärdesskillnader användes i denna studie därför 
även metoden kliniskt signifikant förändring, som beräknas genom att kombinera följande 
mått: 

• Rörelse över cut off-gräns. För att en förbättring ska räknas som kliniskt 
signifikant måste patienten ha rört sig över en cut off-gräns. Cut off-gränsen 
bestämdes till punkten där normalfördelningskurvorna för en normalpopulation 
(Boschen et al., 2012) och vår emetofobipopulation skar varandra. Detta värde (c) 
beräknades med hjälp av formeln c = s0m1 + s1m0 / s0 + s1, där so och s1 är 
standardavvikelserna för normal- respektive emetofobipopulationerna, och m0 och 
m1 är medelvärdena för desamma (se Jacobson & Truax, 1991). Cut off-gränsen 
för kliniskt signifikant förbättring bestämdes med hjälp av denna formel till 23 
poäng på EmetQ. Detta innebär att patienten behöver ha skattat 23 poäng eller 
lägre på EmetQ för att räknas som kliniskt signifikant förbättrad. 

• Reliabel förändring enligt Reliable Change Index: Med Reliable Change Index 
(RCI) avser man mäta den förändring som skett för en enskild individ under 
behandlingen. RCI beräknas med formeln RCI = x2-x1 / Sdiff, dvs. patientens poäng 
vid eftermätning minus patientens poäng vid föremätning delat på Sdiff, som 
beskriver fördelningen av förändringspoäng som kunde väntas även om ingen 
förändring har skett. Sdiff beräknades till 5,03, varför formeln som användes blev 
x2-x1 /  5,03. Om förändringen är större än 1,96 (vilket motsvarar ett 95 % 
konfidensintervall) är det osannolikt att den bara beror på fluktuationer i 
mätningen på grund av ett osäkert mätinstrument (Jacobson & Truax, 1991). 

 
Psykometrisk prövning av EmetQ och SPOVI. 

För att undersöka validiteten hos de mindre väldokumenterade skalor som användes, EmetQ 
och SPOVI, beräknades Cronbachs alfa och test-retestreliabiliteten. Beräkningarna gjordes på 
hela gruppen om 23 kliniskt diagnostiserade emetofobipatienter. Test-retestreliabiliteten 
beräknades mellan förmätningen och behandlingsstart. Mellan dessa mätpunkter förflöt fem 
veckor utan intervention.  
 
Etiska överväganden  
Forskningsplanen skickades till Etikprövningsnämnden, som dock bedömde att studien 
utgjorde utvärdering av psykiatrisk behandling och därmed inte föll under etikprövningslagen. 
Den behövde alltså inte etikprövas.  
 
Alla patienter informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst 
under behandlingens gång hade möjlighet att avbryta. Deltagarna informerades också om att 
data från behandlingen skulle användas i en psykologexamensuppsats och att varje enskild 
patients identitet skulle skyddas. Alla formulär deltagarna fyllt i var kodade och förvarades 
inlåsta i journalskåp. Efter genomgången behandling erbjöds alla patienter enskilt samtal med 
respektive psykolog och psykiater, för att utreda om vidare behandlingsbehov förelåg.  
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Resultat 
 
Sammanfattning av resultaten 
Vi fann att: 

1. Patienterna hade lägre grad av undvikandebeteenden efter KBT-behandlingen än vad 
som observerades före behandlingen, mätt med subskalorna “undvikande med 
kontroll” och “undvikande utan kontroll” i EmetQ. För höstgruppen fortsatte denna 
förbättring även efter behandlingsavslutet. 

2. Patienterna hade lägre grad av emetofobiska symptom efter KBT-behandlingen än vad 
som observerades före behandlingen, mätt med EmetQ och SPOVI. Förbättringen 
fortsatte även efter behandlingsavslutet. Kliniskt signifikant förbättring (återställd eller 
förbättrad) hade uppnåtts av totalt 44 % av patienterna vid behandlingsavslut och av 
61 % vid tremånadersuppföljningen. Ingen hade blivit kliniskt signifikant försämrad. 

3. 85 % av patienterna som behandlades på våren bedömdes på skalan CGI–I av 
psykiater ha blivit mycket eller väldigt mycket förbättrade. 46 % av vårpatienterna 
bedömdes inte längre uppfylla diagnoskriterierna för emetofobi 3-5 månader efter 
behandlingsavslutet. 

4. Patienterna var lika nöjda med KBT-behandling för emetofobi som andra patienter 
varit med annan psykiatrisk vård och KBT-behandling i tidigare studier. 

5. Cronbachs alfa för EmetQ och SPOVI i svensk översättning av Lars-Göran Öst och 
Johan Åhlén beräknades till α = 0,80 respektive 0,88, och test-retestreliabiliteten 
(beräknad på mätningar med fem veckors mellanrum, utan intervention) beräknades 
till r = 0,78 för EmetQ och till r = 0,75 för SPOVI. 

 
Bortfall 
Tre patienter avbröt behandlingen i förtid, två under våren och en under hösten. Av dessa 
slutade en efter 2 sessioner, en efter 4 och en efter 5 sessioner. Patienten som avbröt efter 4 
sessioner gavs en ny chans att delta på hösten, varför hennes data togs bort helt från 
vårgruppen. Data från de patienter som avbröt efter 2 respektive 5 sessioner analyserades 
utifrån principen Last Observation Carried Forward (LOCF). Där patienten fyllt i flera svar, 
liksom om patienten kryssat mitt emellan två alternativ, användes det högre värdet. Enstaka 
uteblivna svar (färre än 10 % av ett formulär) ersattes av medelvärdet för det formuläret. De 
patienter som fullföljde behandlingen var närvarande i genomsnitt 9 gånger av 10 
(medianvärdet också 9 av 10). 
 
Av de 8 patienter som fullföljde behandlingen på hösten var endast 5 närvarande vid 
tremånadersuppföljningen. Ingen möjlighet fanns att invänta att övriga 3 patienters data skulle 
samlas in i efterhand, varför de i analyserna ersattes med det senaste uppmätta värdet (LOCF). 
Sammanlagt 4 av 9 patienters värden vid tremånadersuppföljningen är alltså antagna värden 
(för de 3 som var frånvarande och för den person som avbröt behandlingen i förtid). Ingen av 
patienterna som behandlades på hösten hade vid tidpunkten för uppsatsens författande hunnit 
bedömas av psykiater på skalan CGI–I. 
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Skillnader mellan behandlingsgrupperna 
Tabell 3. BAI och MADRS–S. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) vid mättillfälle 1-4 (förmätning, före 
behandlingsstart, efter behandling och vid tremånadersuppföljning för vårgruppen (n = 14), höstgruppen (n = 9) 
och för hela gruppen (n = 23). 
 
 
Mättillfälle 

 M (SD) 
1 

M (SD) 
2 

M (SD) 
3 

M (SD) 
4 
 

 
BAI 

     

 Vårgrupp 18,4 (10,1) 17,6 (10,3) 14,5 (7,7) 10,8 (9,0) 
 Höstgrupp 20,6 (13,4) 16,1 (9,0) 12,0 (8,4) 9,7 (9,7) 
 Totalt 19,2 (11,3) 17,0 (9,6) 13,5 (7,9) 10,3 (9,1) 
MADRS–S      
 Vårgrupp 14,7 (5,0) 10,8 (7,9) 9,6 (7,1) 8,4 (7,6) 
 Höstgrupp 13,4 (8,8) 12,6 (7,7) 14,8 (8,9) 10,1 (10,2) 
 Totalt 14,2 (6,6) 11,5 (7,7) 11,6 (8,1) 9,0 (8,6) 

 
 
T-tester visade att inga signifikanta medelvärdesskillnader förelåg mellan grupp 1 och 2 för 
någon av skalorna vid behandlingsstart (BAI: t12=0,28, p = 0,79; MADRS–S: t12 = 1,31, p = 
0,21; EmetQ: t12 = 0,26, p = 0,80; SPOVI: t12 = 0,56, p = 0,57). Dessa två grupper (som båda 
behandlades på våren) redovisas därför nedan sammanslagna till en ”vårgrupp”. Grupp 3 
kallas fortsättningsvis ”höstgrupp”. T-tester visade också att inga signifikanta 
medelvärdesskillnader förelåg mellan vårgruppen och höstgruppen för någon av skalorna vid 
behandlingsstart (BAI: t21 = 0,35, p = 0,73; MADRS–S: t21= -0,53, p = 0,60; EmetQ: t21 = 
0,47, p = 0,65; SPOVI: t21 = -0,50, p = 0,62).  
 
Minskning av undvikande 
Undvikande mättes med delskalorna “undvikande med kontroll” och “undvikande utan 
kontroll” i EmetQ. Under behandlingen gjordes ingen skillnad på dessa typer av undvikanden, 
varför de nedan redovisas sammanslagna.  
 
Tabell 4. EmetQ subskala ”undvikande med kontroll” och ”undvikande utan kontroll” sammanslagna. 
Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) vid mättillfälle 1-4 (förmätning, före behandlingsstart, efter 
behandling och tremånadersuppföljning) och beräknad effektstorlek, Cohens d (d) mellan tillfälle 2 och 3 
(behandling) samt mellan mättillfälle 3 och 4. Parenteser kring d-värdet indikerar att effektstyrkan gäller icke-
signifikant effekt. 
 
 
 

 
M (SD) 

 
M (SD) 

 
M (SD) 

 
M (SD) 

 
d 

 
d  

Mättillfälle 1 
 

2 3 4 2-3 3-4 

 
Vårgrupp 

 
23,9 (5,4) 

 
25,8 (5,3) 

 
18,8 (5,7) 

 
17,6 (7,9) 

 
1,27*** 

 
(0,17*) 

(n = 14) 
 
Höstgrupp 

 
 
25,3 (7,6) 

 
 
25,2 (7,2) 

 
 
21,3 (9,8) 

 
 
17,8 (9,8) 

 
 
0,45** 

 
 
0,36* 

(n = 9) 
 
Totalt 

 
 
24,4 (6,2) 

 
 
25,6 (5,9) 

 
 
19,8 (7,5) 

 
 
17,7 (8,5) 

 
 
0,86*** 

 
 
(0,25*) 

(n = 23) 
 

      

*** stor effekt **medelstor effekt *liten effekt 
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Figur 2. EmetQ, subskalorna ”undvikande med kontroll” och “undvikande utan kontroll” sammanslagna. 
Medelvärden för hela gruppen, vårgruppen och höstgruppen för mättillfällen vid förmätning (1), behandlingsstart 
(2), behandlingsavslut (3) och tremånadersuppföljning (4). 
 
En envägs beroende ANOVA för subskalorna ”undvikande med kontroll” och ”undvikande 
utan kontroll” sammanslagna för hela gruppen visade att det fanns signifikanta 
medelvärdesskillnader mellan de olika mättillfällena, F3,66 = 17,31, p < 0,001. Ett uppföljande 
Fishers LSD post hoc-test visade att medelvärdet efter behandlingen var signifikant lägre än 
vid behandlingsstart. Däremot fanns det inga signifikanta medelvärdesskillnader mellan 
förmätning och behandlingsstart eller för perioden mellan behandlingsslut och 
tremånadersuppföljning. För vårgruppen visade en envägs beroende ANOVA att det fanns 
signifikanta medelvärdesskillnader, F3,39 = 15,42, p < 0,001.  Fishers LSD post hoc-test visade 
signifikanta medelvärdesförbättringar mellan behandlingsstart och behandlingsavslut, men 
inte mellan förmätning och behandlingsstart eller under perioden mellan behandlingsavslut 
och tremånadersuppföljning. För höstgruppen visade en envägs oberoende ANOVA att det 
fanns signifikanta medelvärdesskillnader, F3,24 = 4,3, p < 0,049. Efterföljande Fishers LSD 
post hoc-test visade signifikanta medelvärdesförbättringar mellan behandlingsstart och 
behandlingsavslut, samt för perioden mellan behandlingsavslut och tremånadersuppföljning. 
Inga signifikanta medelvärdesskillnader uppmättes för höstgruppen mellan förmätning och 
behandlingsstart. 
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Minskning av emetofobiska symptom 
Den totala mängden emetofobiska symptom uppskattades med skalorna EmetQ och SPOVI. 
Förbättring av symptomen mättes också genom beräkning av kliniskt signifikant förändring 
för EmetQ enligt Jacobson och Truax (1991) och psykiaterbedömning på skalan CGI–I. 
 
Tabell 5. EmetQ, hela skalan. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) vid mättillfälle 1-4 (förmätning, före 
behandlingsstart, efter behandling och tremånadersuppföljning) och beräknad effektstorlek, Cohens d (d) mellan 
tillfälle 2 och 3 (behandling) samt mellan mättillfälle 3-4. 
 
 
 

 
M (SD) 

 
M (SD) 

 
M (SD) 

 
M (SD) 

 
d 

 
d  

Mättillfälle 1 
 

2 3 4 2-3 3-4 

 
Vårgrupp 
(n = 14) 

 
33,0 (8,5) 

 
35,1 (5,7) 

 
27,1 (8,0) 

 
23,7 (10,1) 

 
1,51*** 

 
0,37* 

 
Höstgrupp 
(n = 9) 

 
33,9 (10,1) 

 
33,7 (9,5) 

 
28,0 (12,5) 

 
24,1 (12,5) 

 
0,51** 

 
0,31* 

 
Totalt 
(n = 23) 
  

 
33,4 (8,9) 

 
34,6 (7,3) 

 
27,4 (9,7) 

 
23,9 (10,8) 

 
0,83*** 

 
0,34* 
 

*** stor effekt **medelstor effekt *liten effekt 
 

 

Figur 3. EmetQ, hela skalan. Medelvärden för hela gruppen, vårgruppen och höstgruppen för mättillfällen vid 
förmätning (1), behandlingsstart (2), behandlingsavslut (3) och tremånadersuppföljning (4). 

En envägs beroende ANOVA för EmetQ för hela gruppen visade att det fanns signifikanta 
medelvärdesskillnader mellan de olika mättillfällena, F3,66 = 24,59, p < 0,001. Uppföljande 
Fishers LSD post hoc-test visade att medelvärdena var signifikant lägre efter behandling än 
vid behandlingsstart. Dessutom fortsatte förbättringen under perioden mellan 
behandlingsavslut och tremånadersuppföljning. Inga signifikanta medelvärdesskillnader fanns 
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mellan förmätning och behandlingsstart. För vårgruppen visade en envägs beroende ANOVA 
att det fanns signifikanta medelvärdesskillnader, F3,39 = 21,1, p < 0,001. Efterföljande Fishers 
LSD post hoc-test visade att medelvärdet var signifikant lägre vid behandlingsavslut jämfört 
med vid behandlingsstart. Mellan förmätning och behandlingsstart blev vårgruppens 
medelvärden signifikant högre, medan de mellan behandlingsavslut och 
tremånadersuppföljning blev signifikant lägre. För endast höstgruppen visade en envägs 
beroende ANOVA att det fanns signifikanta medelvärdesskillnader, F3,24 = 5,86, p = 0,004.  
Post hoc-tester visade att medelvärdena var signifikant lägre vid behandlingsslut än vid 
behandlingsstart, samt att förbättringen fortsatte under perioden mellan behandlingsavslut och 
tremånadersuppföljning. Inga signifikanta medelvärdesskillnader uppmättes för höstgruppen 
mellan förmätning och behandlingsstart. 

Resultaten av beräkningar av kliniskt signifikant förändring delas in i fyra kategorier. 
Kategorierna är: återställd, recovered, som innebär att patienten dels rört sig över cut-
offgränsen och dels genomgått en reliabel förändring (Reliable Change enligt Reliable 
Change Index, se Jacobson & Truax (1991)); förbättrad, improved, som innebär att patienten 
reliabelt förbättrats enligt RCI men inte rört sig över cut-offgränsen; oförändrad, unchanged, 
som innebär att patienten varken rört sig över cut-offgränsen eller förändrats tillräckligt för att 
det ska anses som reliabelt enligt RCI, och försämrad, deteriorated, som innebär att patienten 
statistiskt signifikant försämrats enligt RCI. 
 
Vid behandlingsavslut för vårgruppen var 4 av 14 patienter återställda och ytterligare 3 av 14 
var förbättrade.  50 % hade alltså en positiv effekt (antingen återställd eller förbättrad) av 
behandlingen. Vid uppföljning var 7 av 14 återställda och 2 av 14 förbättrade, vilket innebär 
att 64 % av vårpatienterna även fortsättningsvis hade fått en positiv effekt av behandlingen. 
Efter behandlingsavslut för höstgruppen var 3 av 9 patienter återställda, vilket innebär att 33 
% av patienterna fått en positiv effekt av behandlingen. Övriga var oförändrade; ingen hade 
blivit försämrad. Vid tremånadersuppföljningen var 4 av 9 patienter återställda, och 1 av 9 
förbättrad. Av höstpatienterna såg alltså 55 % en positiv effekt tre månader efter 
behandlingsavslut. 
 
Om man slår samman de två grupperna hade alltså 10 av 23 patienter, eller 44 %, fått en 
positiv effekt (återställd eller förbättrad) varav 30 % var återställda vid behandlingsslut. Vid 
tremånadersuppföljningen hade 61 % av patienterna fått en positiv effekt av behandlingen, 
varav 48 % var återställda. Se appendix 3 för en mer detaljerad resultatredovisning av kliniskt 
signifikant förändring. 
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Tabell 6. SPOVI. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) vid mättillfälle 1-4 (förmätning, före 
behandlingsstart, efter behandling och tremånadersuppföljning) och beräknad effektstorlek, Cohens d (d) mellan 
tillfälle 2 och 3 (behandling) samt mellan mättillfälle 3 och 4. Parenteser kring d-värdet indikerar effektstyrka 
beräknad på icke-signifikant effekt. 
 
 
 

 
M (SD) 

 
M (SD) 

 
M (SD) 

 
M (SD) 

 
d 

 
d  

Mättillfälle 1 
 

2 3 4 2-3 3-4 

 
Vårgrupp 
(n = 14) 

 
32,1 (9,7) 

 
22,1 (12,1) 

 
14,0 (10,3) 

 
11,6 (8,8) 

 
0,72** 

 
(0,25*) 

 
Höstgrupp 

 
25,2 (13,0) 

 
24,8 (12,5) 

 
15,8 (9,0) 

 
14,0 (10,9) 

 
0,83*** 

 
(0,18*) 

(n = 9) 
 
Totalt 
(n = 23) 
 

 
 
29,4 (11,4) 

 
 
23,2 (12,0) 

 
 
14,7 (9,6) 

 
 
12,5 (9,5) 

 
 
0,78** 

 
 
0,23* 
 

*** stor effekt ** medelstor effekt * liten effekt 
 
 

 
Figur 4. SPOVI. Medelvärden för hela gruppen, vårgruppen och höstgruppen för mättillfällen vid förmätning (1), 
behandlingsstart (2), behandlingsavslut (3) och tremånadersuppföljning (4). 
 
En envägs beroende ANOVA för SPOVI för hela gruppen visade att det fanns signifikanta 
medelvärdesskillnader mellan de olika mättillfällena, F3,66 = 33,54, p < 0,001, uppföljande 
Fishers LSD post hoc-test visade att det fanns signifikanta medelvärdesskillnader mellan 
behandlingsstart och vid behandlingsavslut. Dessutom fanns det signifikanta 
medelvärdesskillnader mellan både förmätning och behandlingsstart, liksom mellan 
behandlingsavslut och tremånadersuppföljning. För vårgruppen visade en envägs beroende 
ANOVA att det fanns signifikanta medelvärdesskillnader, F3,39 = 44,95, p < 0,001. 
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Uppföljande Fishers LSD post hoc-test visade att det fanns signifikanta medelvärdesskillnader 
mellan behandlingsstart och vid mätning efter behandling, och att det dessutom fanns 
signifikanta medelvärdesskillnader mellan förmätning och behandlingsstart. Mellan 
behandlingsavslut och tremånadersuppföljning uppmättes inga signifikanta 
medelvärdesskillnader. För höstgruppen visade en envägs beroende ANOVA att det fanns 
signifikanta medelvärdesskillnader, F3,24 = 5,49, p = 0,03. Efterföljande Fishers LSD post hoc-
test visade att medelvärdet var signifikant lägre vid behandlingsavslut jämfört med vid 
behandlingsstart. Inga signifikanta medelvärdesskillnader uppmättes mellan förmätning och 
behandlingsstart eller mellan behandlingsavslut och tremånadersuppföljning. 
 
Clinical Global Impression – Improvement 
Psykiatrikerna vid ångestenheten bedömde att 6 av de 13 patienter som fullföljde 
behandlingen under våren inte längre uppfyllde diagnosen för emetofobi (vid uppföljande 
bedömning 3 till 5 månader efter behandlingsavslut). Av dessa bedömdes 3 som ”väldigt 
mycket förbättrade”, 2 som ”mycket förbättrade” och 1 som ”något förbättrad”. Av de 7 (av 
13) som vid uppföljning fortfarande uppfyllde diagnoskriterierna enligt DSM–IV bedömdes 6 
som ”mycket förbättrade” och 1 patient som ”något förbättrad”. Sammanlagt var det alltså 85 
% som bedömdes ha blivit mycket eller väldigt mycket förbättrade, och 46 % som vid 
uppföljning inte längre bedömdes uppfylla diagnoskriterierna för emetofobi. 
 
Hur behandlingen uppfattades av patienterna 
Patienterna i denna studie skattade i genomsnitt 27,33 poäng på CSQ–8 (av maximalt 32 
poäng) med standardavvikelsen 4,18. Vårgruppen skattade behandlingen lite högre än vad 
höstgruppen gjorde (M = 28,4, SD = 3,55 för våren, M = 25,62, SD = 4,81 för hösten). 
 
Skalornas reliabilitet 
Cronbachs alfa beräknades för EmetQ, 13 items, till α = 0,80 (n = 23). För SPOVI beräknades 
Cronbachs alfa till α = 0,88 (n = 23). Test-retestreliabiliteten uppskattades till r = 0,78 för 
EmetQ och till r = 0,75 för SPOVI, (n = 23, 5 veckor utan intervention). 
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Diskussion  
 

Behandlingen som gavs i denna studie var inriktad på att minska undvikande- och 
säkerhetsbeteenden och öka ångesttoleransen hos patienterna. Förhoppningen var att detta på 
längre sikt skulle göra patienterna mindre begränsade av sin emetofobi och ge dem möjlighet 
att i större utsträckning leva det liv de vill. Patienternas skattningar av undvikanden på 
subskalorna i EmetQ visar att de efter behandlingen hade signifikant mindre undvikanden än 
före behandlingen. Att minska undvikanden genom exponeringsbehandling verkar alltså vara 
genomförbart. Det verkar också som om en behandling som är fokuserad på att minska 
undvikanden också minskar emetofobiska symptom i allmänhet.  
 
Metodologiska tillkortakommanden 
En stor brist i denna studie var avsaknaden av kontrollgrupp och randomisering, och tyvärr 
rymdes inte ett sådant upplägg inom ramen för detta projekt. Utan kontrollgrupp, och utan 
randomisering, blir det omöjligt att utesluta alternativa förklaringar till att patienterna efter 
behandlingen uppvisade minskade undvikanden och minskade emetofobiska symptom.  
 
Uppskattningsvis hälften av patienterna i denna studie presenterade en klinisk bild där 
sommarmånaderna upplevdes som lättare, medan vintern medförde stora undvikanden och 
hög ångest. Flera patienter beskrev att det börjar bli värre under hösten för att vara mycket 
jobbigt under vintern ända fram till mars-april. De berättade att de följer 
Smittskyddsinstitutets prognoser över vinterkräksjukans spridning, och ju fler fall som 
rapporteras, desto fler situationer undviker de och desto fler säkerhetsbeteenden använder de. 
Denna cykel av minskning och ökning av symptom borde medföra att skattningarna spontant 
skulle pendla under året, och skulle kunna förklara att vårgruppen blev förbättrad redan före 
behandlingsstart (mätt med SPOVI). Enligt denna cykel borde höstgruppen ha rapporterat en 
försämring mellan förmätning och behandlingsstart, men någon sådan kunde inte ses i dessa 
data. Analysen i denna studie bygger på data från 14 patienter som behandlades under våren 
och 9 som behandlades under hösten, och trots att denna design förvisso medger jämförelse 
mellan de olika grupperna är det inte tillräckligt: eftersom ingen kontrollgrupp fanns är det 
omöjligt att utesluta att årstiden stod för en del av förbättringen som vårgruppen upplevde. 
Genom att iaktta höstgruppens förbättring, och kanske framförallt att höstgruppen inte 
upplevde någon försämring, kan man dock dra försiktiga slutsatser om att behandlingen 
verkar ha haft effekt. 
 
Samplet i denna studie är så litet att data inte håller tillräckligt god kvalitet för att några 
långtgående slutsatser ska kunna dras på statistisk grund. De resultat som variansanalyserna 
ger bör alltså beaktas med stor försiktighet. Tyvärr var det inom den givna tids- och 
resursramen inte möjligt att inkludera fler patienter: alla patienter som remitterades till 
Ångestenheten och som uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades. Inför en ny studie skulle 
man behöva rekrytera patienter genom andra forum (t ex via internet, som också gjorts av 
bland andra Veale et al. (2012), Boschen et al. (2012) och Lipsitz et al. (2001)). I denna studie 
kontrollerades inte heller för patienternas behandlingshistoria: en del hade genomgått 
behandling tidigare, och vissa hade eller hade haft psykofarmakologisk behandling. Inte heller 
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kontrollerades för deras komorbida axel II- eller sekundära axel I-diagnoser. I en framtida 
studie bör även dessa variabler hållas under kontroll. 
 
En annan metod för att få mer pålitliga data hade varit att använda en längre baslinje. I denna 
studie fanns endast utrymme för en mätning fem veckor före behandlingsstart, och eftersom 
det rörde sig om en gruppbehandling fanns ingen möjlighet att vänta med behandlingsstart 
tills baslinjen stabiliserats. Samtidigt som en längre baslinje förvisso kan ge en tydligare bild 
av populationens normaltillstånd så skulle denna metod inte tagit studien runt problemet med 
möjligheten att årstiden inverkar på symptomen. Om emetofobi är så årstidsberoende som 
våra observationer gör gällande skulle vårgruppen sannolikt under baslinjen, även om den 
varit längre, inte stabiliserats utan fortsatt att förbättras, på samma sätt som höstpatienterna 
sannolikt skulle ha fortsatt att försämras. 
 
Vid tremånadersuppföljningen av höstgruppen var endast 5 av de 8 patienter som fullföljt 
behandlingen närvarande. Detta innebär en ytterligare begränsning av möjligheterna att dra 
slutsatser ur data. Det är svårt att avgöra om metoden LOCF i detta fall är generös eller 
sträng; antingen skulle dessa patienter, liksom 4 av de 5 som faktiskt fyllde i uppföljningen, 
ha fortsatt att förbättras, och då är metoden sträng. Eller så kan man tänka sig att dessa 
patienter inte alls fått nytta av behandlingen, och kanske till och med försämrats. I detta 
scenario blir LOCF en alltför generös metod.  

Skalorna. 
I de få studier av emetofobi som publicerats har man använt sig av olika skalor för att mäta 
emetofobi, vilket gör det svårt att jämföra resultaten från de olika studierna med varandra. De 
två skalor för att mäta emetofobiska symptom som använts i denna studie har bara prövats i 
mycket begränsad utsträckning (Boschen et al., 2012; Veale et al., 2012), och har aldrig 
tidigare använts i Sverige. Detta medför att det är svårt att uppskatta hur vår population 
emetofobipatienter förhåller sig till andra emetofobipopulationer, och hur 
emetofobipopulationer förhåller sig till normalpopulationen mätt med dessa skalor.  
 
Både EmetQ och SPOVI har förvisso visat goda psykometriska egenskaper, och de verkar 
inte skilja sig nämnvärt i denna studie jämfört med de som genomförts av Veale et al. (2012) 
och Boschen et al. (2012). Innan de är bättre beprövade medför det dock en osäkerhet att 
uttala sig om behandlingsresultatet baserat på dessa skalor. Ett exempel som verkar tyda på att 
skalorna inte är utbytbara utan i viss mån mäter olika saker, är det som händer för vårgruppen 
mellan förmätningen och behandlingsstart: de blir signifikant förbättrade enligt SPOVI, 
samtidigt som de blir signifikant försämrade enligt EmetQ. Detta motsägelsefulla resultat 
måste, som alla resultat i denna studie, beaktas med försiktighet då de bygger på data från ett 
så litet sample, samtidigt som det indikerar att skalorna skull behöva undersökas ytterligare. 
Nästa steg för den psykometriska prövningen av skalorna i en svensk kontext skulle vara att 
undersöka dem baserat på en större emetofobipatientpopulation och en normalpopulation.  
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Alla mått som redovisas i denna studie, utom CGI–I som skattas av en psykiatriker, bygger på 
självskattningar. Detta kan man tänka sig medför en risk att patienterna skattar sina symptom 
något högre före behandlingen, eftersom de då är angelägna att få delta i studien. Dessutom 
kan man tänka sig att det finns en risk att patienterna skattar lite för lågt efter behandlingen, 
då de är nöjda med sin behandlare och därför gärna vill ge en bra skattning (Lars-Göran Öst, 
muntlig kommunikation 2011-09-12). 

 
Brist på ”blinda” bedömare. 

Ångestenhetens psykiater gjorde mycket positiva bedömningar av patienternas förbättringar: 
85 % bedömdes ha förbättrats mycket eller väldigt mycket vid uppföljning jämfört med före 
behandlingen. Dock bör man vid värderingen av denna bedömning beakta att psykiatrikerna 
inte varit på något sätt blinda för behandlingen, utan tvärtom följde studiens resultat med stort 
intresse. Vid en framtida studie med kontrollgrupper bör de bedömande psykiatrikerna vara 
blinda för behandlingsbetingelsen. 

 
Kliniskt signifikant förändring. 

Det finns olika sätt att räkna ut cut off-gränsen för kliniskt signifikant förändring beroende på 
om det finns tillgång till data för en normpopulation eller inte samt om 
normalfördelningskurvan för frisk- och sjukpopulationen överlappar varandra. Då tillgång till 
australiensisk/brittisk normalpopulationsdata fanns, och i och med att patientgruppens 
normalfördelningskurva överlappade denna normalpopulations, beräknades cut off-gränsen 
till punkten där kurvorna skär varandra. Detta är enligt Jacobson och Truax (1991) det mest 
korrekta sättet att beräkna cut off-gränsen. De andra sätten för att beräkna cut off-värdet blir 
antingen strängare, som i de fall normalfördelningskurvorna inte överlappar, eller mer liberalt, 
som i de fall tillgång till normalpopulationsdata inte finns. Önskvärt skulle dock varit att 
kunna utgå från en svensk normalpopulation vid beräkningar av cut off-gränsen, men några 
sådana data finns idag inte. 
 
Common factors 
I denna typ av studie, där behandlingen består av många komponenter, går det heller inte att 
veta exakt vad som haft effekt. Det är kanske inte så långsökt att tänka sig att det som brukar 
kallas common factors (Lambert, Bergin & Garfield, 2004) påverkade behandlingsresultatet: 
en upplevelse av att inte vara ensam med problemen, att bli tagen på allvar, uppmärksamhet 
från terapeuter, och så vidare. Det går inte att utesluta att åtminstone delar av effekten berodde 
på dessa faktorer. 
 
Vidmakthållande och uppföljning 
Stor vikt lades vid att poängtera för patienterna att behandlingsarbetet inte tog slut efter att 
gruppbehandlingen avslutats, utan att patienterna var tvungna att själva fortsätta jobba på egen 
hand. Förutom det individuella vidmakthållandeprogram som patienterna utformade under de 
sista gruppsessionerna, fick alla patienter i samband med behandlingsavslutet också ett enskilt 
samtal med psykolog. De fick då hjälp att gå igenom sitt vidmakthållandeprogram och sin 
plan för hur de skulle fortsätta arbeta på egen hand. 
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Tremånadersuppföljningen indikerar att behandlingsresultaten vidmakthålls och att 
patienterna dessutom fortsätter att förbättras efter behandlingsavslutet. Vårgruppen avslutades 
precis före midsommar, och de tre månader som gick mellan avslut och uppföljning var alltså 
de tre månader som av vissa emetofobipatienter upplevs som lättare. För att avgöra om 
behandlingsresultatet verkligen står sig kommer det att vara nödvändigt att undersöka hur 
patienterna skattar sina symptom efter vintern. För höstgruppen indikerar resultaten av 
tremånadersuppföljningen att behandlingseffekten bestått över vintern. För båda grupperna 
gäller dock att mer tid behöver förflyta för att man ska kunna avgöra om behandlingen haft 
bestående effekt. 
 
Vid tillfället för tremånadersuppföljningen träffades grupperna igen. Efter att alla patienter 
fyllt i formulärsamlingen gavs en kort repetition av behandlingen, och deltagarna fick 
möjlighet att diskutera tillsammans med terapeuterna vad som varit svårt och vad som 
fortfarande oroade dem inför kommande svåra situationer. Detta utgjorde alltså en form av 
boostersession. Effekten av boostersessioner är dock inte helt utredd, men en nyligen 
genomförd metastudie av 49 studier visade att behandlingar som inbegrep boostersessioner 
generellt hade större effekt (RaeHyuck, Gearing & Schwalbe, 2012). 
 
Patienterna i denna studie hade generellt högre grad av depressionssymptom än 
normalpopulationen (Snaith, Harrop, Newby & Teale, 1986; Svanberg & Åsberg, 1995). Man 
skulle kunna spekulera kring huruvida det beror på en upplevelse att vara begränsad i livet på 
grund av undvikanden och ångest. Om så är fallet skulle man kunna förvänta en minskning av 
depressionssymptom vid långtidsuppföljning, förutsatt att behandlingsresultaten med 
minskade undvikanden vidmakthålls.  
 
Gruppbehandling jämfört med individuell behandling 
Som nämns i inledningen har man sett flera fördelar med gruppbehandling. Flera av de 
patienter som behandlades i denna studie tyckte att det var positivt att träffa andra med 
liknande problem, då de tidigare hade trott att de var ensamma om sina problem. I den ena 
gruppen startade deltagarna på eget initiativ en sluten facebookgrupp för att kunna hålla 
kontakt efter behandlingen och stötta varandra i att fortsätta att exponera och att inte falla 
tillbaka i säkerhetsbeteenden. Vår erfarenhet var också att gruppdeltagarna hade olika svårt att 
komma på vilka undvikanden och säkerhetsbeteenden de hade, och genom att höra andra 
berätta underlättades upptäckten av egna beteenden. Vid exponering var det också många 
gånger en fördel att arbeta i grupp. Deltagarna kunde då uppmuntra varandra att våga, samt 
fungera som stöd för varandra när exponeringen var krävande. 
 
Det finns också negativa aspekter av att behandla patienter i grupp. Trots att grupperna var 
relativt homogena medför modellen svårighet att individanpassa behandlingen. Om en patient 
är frånvarande en eller flera sessioner kan det också bli svårt för denna att komma ikapp de 
andra. Ytterligare en problematisk aspekt är att andra personer kan vara starkt aversiva (om de 
varit magsjuka, eller om de har barn som är sjuka, etc.). Detta kan förvisso ses som extra 
exponeringsmöjligheter, men exponeringen som uppstår i gruppen blir då varken graderad 
eller kontrollerad. Särskilt om en patient blir sjuk eller har sjuka barn i början av 



 26 

behandlingen innan patienterna helt förstått principerna för exponeringsbehandling kan man 
tänka sig att gruppformatet har en negativ inverkan på behandlingsresultatet. I värsta fall 
skulle man kunna tänka sig att rädslan för att bli smittad av de andra patienterna blir så stark 
att patienten väljer att avbryta behandlingen. 
 
Patienternas upplevelse av behandlingen 
De patienter som behandlades i denna studie skattade behandlingen på liknande sätt på måttet 
CSQ–8 som andra patienter skattat inom psykiatrisk vård. Medelvärdet för skattningar på 
CSQ–8 inom psykiatrisk vård (ospecificerad behandling) har uppmätts till 27,1 poäng, 
standardavvikelse 4,0 (Attkisson & Greenfield, 1999). För KBT-behandlingar för social fobi, 
ångest och depression i Sverige har CSQ–8 skattats i genomsnitt mellan 27,7 och 28,6 poäng 
(Dirok, 2011; Lööf & Rosendahl, 2010). Vi fann alltså inga belägg för att KBT-behandling 
för emetofobi skulle vara ovanligt aversiv. Man kan tänka sig att andra varianter av KBT för 
emetofobi, som varit mer inriktade på exponering i den akuta fasen, upplevts som mer 
aversiva av patienten. Detta kan också ses som ett tungt vägande skäl att fokusera 
behandlingen till vidmakthållandefasen (till skillnad från den akuta fasen), eftersom det måste 
anses negativt om patienten upplever behandlingen som mer aversiv än nödvändigt. 
 
Som nämns i inledningen talas det på emetofobiforum på internet illa om KBT som 
behandlingsmetod, medan KBT på andra forum ofta rekommenderas varmt. Inte osannolikt 
hänger dessa skilda upplevelser ihop med en möjlig kunskapsbrist bland kliniker rörande 
behandling med KBT för emetofobi, och kanske indikerar detta också att man haft fel fokus 
när man koncentrerat sig på exponering i den akuta fasen. Patienter på dessa internetforum 
vittnar inte sällan om att de “tvingats” av terapeuten att utsätta sig för kräk och att de därefter 
aldrig gått tillbaka till terapin.  
 
Behandling av emetofobi i primärvården eller psykiatrin? 
Den kunskap som finns tillgänglig, vilket nämns i inledningen, tyder på att emetofobi 
debuterar tidigt, har ett kroniskt förlopp, leder till betydande lidande och att remission är 
ovanligt (Lipsitz et al., 2001; Veale & Lambrou, 2006). Detta överensstämmer inte med de 
riktlinjer Socialstyrelsen ger för behandling av specifika fobier, där det står att en specifik fobi 
karakteriseras av “lindriga men varaktiga symptom, risk för begränsningar i det dagliga livet, 
livskvaliteten kan påverkas tillfälligt”. Socialstyrelsen bedömer svårighetsgraden för specifik 
fobi som låg till måttlig (Socialstyrelsen, 2010). I det regionala vårdprogrammet för 
ångestsjukdomar 2011 för Stockholms läns landsting (Medicinskt kunskapscentrum) framgår 
att en patient som söker hjälp för specifik fobi inom primärvården kan hänvisas till 
privatpraktiserande KBT-terapeuter eller till utbildningsinstitutioner som 
psykoterapimottagningen vid Stockholms universitet. Det står vidare att patienter med mer 
komplexa fobier och samtidig psykiatrisk problematik bör remitteras till psykiatrisk 
mottagning för utredning och behandling (Medicinskt kunskapscentrum, 2011).  
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Dessa beskrivningar av specifik fobi stämmer dåligt överens med den bild av emetofobi som 
ges både i litteraturen (van Hout & Bouman, 2011; Lipsitz et al., 2001; Veale, 2009; Veale & 
Lambrou, 2006) och i denna studie. Personerna med emetofobi i denna studie skattar generellt 
lika hög grad av ångestsymptom som patienter med OCD och GAD, och betydligt högre än 
patienter med orm- och spindelfobi (Carlbring, 2005). Detta skulle kunna indikera att lidandet 
generellt är större vid emetofobi än vid de övriga specifika fobierna. Möjligen borde man 
därför förtydliga riktlinjerna för var och hur behandling av emetofobi bör bedrivas, så att 
emetofobipatienter kan få specialiserad vård på psykiatriska mottagningar.  
 
Förslag för framtida forskning 
Veale (2009) föreslår att emetofobipatienter som uteslutande är rädda för att andra personer 
ska kräkas (oftast på patienten) bör räknas som en undergrupp till emetofobi eller till och med 
som en egen specifik fobi. Denna grupp menar han är mycket liten (i vår studie rörde det sig 
om 4,3 %, en patient) och mer lättbehandlad än den övriga patientgruppen. Vår erfarenhet är 
att många av de säkerhetsbeteenden och undvikandebeteenden som denna patient ägnade sig 
åt gjorde att även hon hade nytta av behandlingen. I en större studie skulle det dock, som 
Veale också föreslår, vara intressant att skilja ut denna patientgrupp eftersom de i princip 
saknar de inre, gastrointestinala symptom som spelar en framträdande roll i problembilden 
hos andra emetofobipatienter. Det är inte heller otänkbart att skilja ur även andra 
undergrupper, t ex efter vilka undvikanden som dominerar, eller efter känslighet för 
gastrointestinala signaler, komorbida tillstånd, etc. 
 
Som nämns ovan anser vi det behövas en randomiserad, kontrollerad studie för att med större 
säkerhet kunna avgöra effekten av denna behandling. Oavsett när på året en sådan studie 
skulle äga rum skulle det vara avgörande att ha med en kontrollgrupp. Vår erfarenhet var, som 
också nämns ovan, att det kan medföra vissa svårigheter för behandlingen att behandla under 
“kräksjukesäsongen”, samtidigt som det finns en risk att de patienter som har mindre 
symptom på sommaren hinner glömma mycket om de avslutar behandlingen på våren. Därför 
vill vi föreslå en behandling som påbörjas när det fortfarande är lågsäsong för 
vinterkräksjukan och som avslutas precis före vintern. På så sätt skulle patienterna ha sina 
färdigheter i färskt minne, samtidigt som behandlingen inte behöver störas för mycket av 
vinterkräksjuka barn och andra svårkontrollerade aversiva stimuli. För att kunna avgöra 
effekten av behandling skulle också en långtidsuppföljning behöva göras, inte minst för att 
avgöra hur behandlingsresultaten står sig över vintern då många emetofobipatienter verkar ha 
det som svårast. 
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Avslutande diskussion 
Som nämnts ovan är emetofobi en tämligen outforskad diagnos som tidigare har ansetts 
svårbehandlad. Många emetofobipatienter kan ha fått en annan ångestdiagnos och därmed inte 
fått tillgång till rätt behandling. Den behandling som personer med emetofobi tidigare har fått 
– som ofta krävt framkallande av kräkning hos patienten eller terapeuten – har upplevts som 
aversiv av patienten. Inga kontrollerade studier av behandling av emetofobi finns publicerade. 
Patienterna upplevde inte behandlingen i föreliggande studie som aversiv. Hela 91,6 % av 
patienterna fullföljde terapin och patienterna var närvarande i genomsnitt 9 av 10 sessioner, 
och de skattade sin upplevelse av behandlingen på liknande sätt som andra patienter skattat 
andra KBT-behandlingar. Detta talar för att exponering i vidmakthållandefasen är en mer 
framkomlig väg än exponering i den akuta fasen. En grundförutsättning för en lyckad terapi är 
ju att patienten kommer till sessionerna och genomför uppgifterna. 
 
Trots de metodologiska bristerna i denna studie bör påpekas att det är den hittills största som 
genomförts med kliniskt diagnostiserade emetofobipatienter. Tidigare publicerade 
undersökningar av emetofobi har i huvudsak varit fallstudier: det finns endast en studie där 
flera patienter behandlats (sammanlagt 8 patienter, Veale et al., 2012). Samtliga 23 patienter i 
vår studie hade bedömts av psykiater och psykolog och uppfyllde kriterierna för emetofobi 
enligt DSM–IV. 
 
Denna studie var begränsad på flera sätt, men som pilotstudie betraktad har den ändå tjänat ett 
viktigt syfte. Studien är en möjlig indikation på att KBT i grupp med fokus på att minska 
undvikande- och säkerhetsbeteenden och att öka ångesttolerans kan vara en effektiv 
behandlingsmetod för emetofobi. 
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Appendix 
Appendix 1. Behandlingen 

Behandlingen bestod av tio sessioner i grupp under tio veckor och varje session varade i 2 - 
2,5 timmar. Under våren hade den första gruppen tid klockan 13 – 15.30 och den andra 
gruppen klockan 16 – 18.30. Under hösten träffades gruppen klockan 15 – 17.30.  
 
Session 1: Deltagarna och terapeuterna får presentera sig för varandra, och regler för 

gruppen gås igenom.  Psykoedukation ges om emetofobi, ångest, illamående och 
kräkning, samt för hur man tänker sig att ångest och illamående hänger ihop. 
Information om man inom KBT ser på tankar, fysiologi, känslor och beteende 
och hur de samverkar. Genomgång av hur man formulerar mål och vad mål är 
bra för. 
Hemuppgift: att läsa psykoedukationen och att formulera individuella mål. 

Session 2: Undervisning om automatiska tankar och övning i att identifiera dessa i 
samband med ångest. Psykoedukation om säkerhets- och undvikandebeteenden 
samt hypervigilans av kroppen, och vilken roll dessa beteenden spelar för 
vidmakthållandet av emetofobi. 
Hemuppgift: att arbeta med modellen för att identifiera undvikanden, 
säkerhetsbeteenden och fokus på kroppen. 

Session 3:  Repetition av modellen för hur emetofobi vidmakthålls. Metaforen “mannen i 
hålet” används för att påvisa hur patienternas kontrollstrategier hittills varit 
fruktlösa. Principerna för exponeringsbehandling förklaras och patienterna 
börjar arbeta med en exponeringshierarki. 
Hemuppgift: Arbeta med hierarkin 

Session 4: Exponering i grupp. Patienterna delas in i tre grupper efter vad de har på sin 
hierarki, t ex åka kollektivtrafik, smutsa ned händerna, äta mat från restaurang 
eller mat som någon annan lagat hemma, titta på film där någon kräks, åka båt, 
vistas på “smutsiga” platser såsom på akutmottagning och dåliga restauranger, 
gå på offentliga toaletter, dricka läsk, äta skaldjur och kyckling, etc. 
Hemuppgift: att fortsätta exponera (uppgifter utformas individuellt) 

Session 5: Undervisning om vad beteendeexperiment är och hur man kan utforma sådana. 
Information om överexponering. Exponering i grupper. 
Hemuppgift: som föregående session. 

Session 6 - 8:Exponering i smågrupper (se session 4). 
Session 9: Exponering i smågrupper utan terapeut (patienterna får agera terapeuter åt 

varandra). Undervisning om vidmakthållande av behandlingsresultat. Individuell 
planering för vidmakthållande och för hur svåra framtida situationer ska tacklas. 
Hemuppgift: exponering och att skriva en behandlingssammanfattning. Arbeta 
med en “åtgärdsplan” – ett vidmakthållandeprogram. 

Session 10: Diskussion om bakslag och återfall. Fortsatt arbete med de individuella 
vidmakthållandeprogrammen. 
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Appendix 2. EmetQ och SPOVI i svensk översättning av Lars-Göran Öst och Johan Åhlén 
 
EmetQ  

 

EmetQ&

Boschen&&&Riedel&(2005)&

Detta frågeformulär avser att mäta svårighetsgraden av rädsla för kräkning eller spyor. Var 
god och läs varje påstående noggrant och svara genom att ringa in den siffra (1-5) som bäst 
passar för respektive påstående. Försök att svara på så många frågor du kan utan att   

använda dig av svarsalternativet ”Osäker/vet ej” (3) 
 

1 2 3 4 5 
Håller absolut inte 

med 
Håller inte 

med 
Osäker/ 
Vet ej 

Håller med Håller med 
fullständigt 

 
 
Namn:________________________________________________Datum_______________ 
! ! ! ! ! ! !
1 Jag märker att det vänder sig i magen när jag 

kommer i kontakt med spyor 
1 2 3 4 5 

2 Jag märker andra fysiska ångestsymptom (som 
hjärtklappning, svettningar, darrningar eller  
skakningar) när jag kommer i kontakt med spyor 

1 2 3 4 5 

3 Att vara i kontakt med spyor kan orsaka  
illamående och/eller sjukdom 

1 2 3 4 5 

4 Om jag ser en spya kan jag själv bli sjuk 
 

1 2 3 4 5 

5 Om jag känner lukten av en spya kan jag bli sjuk 
 

1 2 3 4 5 

6 Jag undviker platser där andra kan tänkas kräkas 
 

1 2 3 4 5 

7 Jag undviker vuxna som troligen kommer att kräkas 
 

1 2 3 4 5 

8 Jag undviker barn som troligen kommer att kräkas 
 

1 2 3 4 5 

9 Min oro kring att kräkas ökar när jag har ångest 1 2 3 4 5 
 

10  Jag märker att jag blir orolig i magen när jag har ångest 1 2 3 4 5 
 

11 Jag får ångest när jag känner mig illamående 
 

1 2 3 4 5 

12 Det är farligt att vara illamående 
 

1 2 3 4 5 

13 Jag oroar mig när jag mår illa att jag kan komma  
att kräkas 

1 2 3 4 5 

14 Jag undviker att äta fågel, t.ex. kyckling eftersom   
jag kan kräkas av det 

1 2 3 4 5 

15 Jag undviker platser som fiskmarknader eftersom  
jag kan kräkas 

1 2 3 4 5 

16 Jag undviker snabba åkattraktioner på nöjesfält 
eftersom jag kan kräkas 

1 2 3 4 5 

17 Jag undviker båtresor eftersom jag kan bli 
illamående eller kräkas 

1 2 3 4 5 

18 Jag undviker att flyga eftersom jag kan bli 
illamående eller kräkas 

1 2 3 4 5 

19 Jag undviker andra transportmedel eftersom jag 
kan bli illamående eller kräkas 

1 2 3 4 5 

20 Jag undviker platser utan tillgång till sjukvård 
eftersom jag kan bli illamående eller kräkas 

1 2 3 4 5 

21 Jag undviker platser där det inte finns toaletter 
om jag blir illamående eller kräks 

1 2 3 4 5 

&
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SPOVI  

 

  

Specific Phobia of Vomiting Inventory 
 

Var god kryssa i den ruta som bäst beskriver hur din rädsla för att kräkas har påverkat 
dig DEN SENASTE VECKAN, INKLUSIVE IDAG. 
 
Namn:    Datum:   
 
 Inte 

alls 
Lite 
grann 

Ofta Mycket Hela 
tiden 

1.  Jag har oroat mig över att jag eller andra 
ska kräkas 

     

2. Mitt liv hr handikappats på grund av min 
rädsla för att kräkas 

     

3. Jag har undvikit vuxna eller barn på grund 
av min rädsla för att kräkas 

     

4. Jag har undvikit situationer eller aktiviteter 
på grund av min rädsla för att kräkas 

     

5. Jag har försökt hitta orsaker som förklarar 
varför jag är illamående 

     

6. Jag har undvikit saker som andra personer 
har rört vid på grund av min rädsla för att 
kräkas 

     

7. Jag har fokuserat på om jag mår illa eller 
kommer kräkas, snarare än på min omgivning 

     

8. Jag har tittat på andra för att se om de 
verkar sjuka och kräks 

     

9. Om jag tror att jag ska kräkas gör jag något 
för att hindra att jag kräks 

     

10. Jag har försökt undvika eller kontrollera 
tankar eller bilder om kräkning 

     

11. Jag har begränsat mängden eller vilken 
sorts mat jag äter eller alkohol jag dricker på 
grund av min rädsla för att kräkas 

     

12. Jag har känt mig illamående 
 

     

13. Jag har tänkt på hur jag ska hindra mig 
själv eller andra från att kräkas 

     

14. Jag har sökt försäkran om att jag eller 
andra inte kommer att bli sjuka och kräkas 

     

15. Jag har flytt från situationer för att jag är 
rädd att jag eller andra kan komma att kräkas 

     

 
Totalt 

     

 
Copyright of D. Veale 2008 
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Appendix 3. Kliniskt signifikant förbättring per patient 
 
     

 
*Last Observation Carried Forward 
 
Mättillfällen: 

(1) Förmätning 
(2) Vid behandlingsstart 
(3) Efter behandlingsavslut 
(4) Tre månader efter behandlingsavslut (uppföljning) 

 

 
Patient 

 
Passerat Cut-
off vid avslut 
JA/NEJ 

 
Reliable 
change mellan 
mättillfälle 2 
och 3 
JA/NEJ 

 
Status vid 
avslut 

 
Passerat Cut-off 
vid uppföljning 
JA/NEJ 

 
Reliable change 
mellan 
mättillfälle 2 
och 4 
JA/NEJ 

 
Status vid 
uppföljning 
efter 3 mån 

 
1 

 
JA 

 
JA 

 
Återställd 

 
JA 

 
JA 

 
Återställd 

2 NEJ NEJ Oförändrad NEJ NEJ Oförändrad 

3 NEJ NEJ Oförändrad JA JA Återställd 

4 JA JA Återställd JA NEJ Oförändrad 

5 NEJ NEJ Oförändrad NEJ NEJ Oförändrad 

6 NEJ NEJ Oförändrad JA JA Återställd 

7 NEJ JA Förbättrad JA JA Återställd 

8 NEJ JA Förbättrad NEJ JA Förbättrad 

9 JA JA Återställd JA JA Återställd 

10 JA NEJ Oförändrad JA JA Återställd 

11 NEJ NEJ Oförändrad* NEJ NEJ Oförändrad* 

12 NEJ NEJ Oförändrad NEJ NEJ Oförändrad 

13 NEJ JA Förbättrad NEJ JA Förbättrad 

14 JA JA Återställd JA JA Återställd 

15 JA JA Återställd JA JA Återställd * 

16 NEJ NEJ Oförändrad NEJ NEJ Oförändrad* 

17 NEJ NEJ Oförändrad JA JA Återställd 

18 JA JA Återställd JA JA Återställd 

19 NEJ NEJ Oförändrad* NEJ NEJ Oförändrad* 

20 NEJ NEJ Oförändrad NEJ JA Förbättrad 

21 NEJ NEJ Oförändrad NEJ NEJ Oförändrad 

22 
23 

JA 
NEJ 

JA 
NEJ 

Återställd 
Oförändrad 

JA 
NEJ 

JA 
NEJ 

Återställd 
Oförändrad* 

       


