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Tack 

Ett stort tack till mina handledare Andreas Birgegård och Markus Jansson-Fröjmark,  
för era kloka kommentarer. 

Pandora Hultqvist, 
april 2016 
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”DET HANDLAR INTE OM MAT UTAN OM KÄNSLOR”  
Elsa-Britta Nordlund (ca 1970)  

– könsskillnader i emotionsreglering bland ätstörda patienter. 

Pandora Hultqvist 

Ätstörningar är allvarliga sjukdomar och forskning visar att emotions-
reglering kan spela en viktig roll i både uppkomst och vidmakthållan-
de av dem.  Ätstörningar är vanligare hos kvinnor än män och det är 
färre män som söker hjälp för sin ätstörning, vilket också återspeglas i 
forskningen som i hög utsträckning utgått från kvinnor. Den här upp-
satsen studerar könsskillnader i emotionsreglering bland ätstörda pati-
enter genom en tvärsnittsstudie på en klinisk population. Data för den 
här studien har samlats från databasen Stepwise, där självskattnings-
formuläret DERS ingår som en valbar del. När det gäller emotionsreg-
lering fanns det inga könsskillnader för patienter med ätstörning och 
inte heller i någon av de specifika aspekterna av emotionsreglering 
fann studien någon signifikant markör. Svagheter i denna studie har 
uppstått beroende på att såväl utformningen av kriterierna i DSM-IV 
som självskattningsformulären troligen inte är anpassade för män. 
Framtida forskning behöver därför använda sig av mer könsneutrala 
och objektiva mätinstrument. 

Att ätstörningar är allvarliga sjukdomar med livshotande fysiska och psykologiska 
komplikationer råder det idag en bred konsensus om (Ätstörningar – kliniska riktlinjer 
för utredning och behandling, 2015). Forskare är också överens om att ätstörningar är 
komplicerade fenomen där en stor uppsättning faktorer, av olika karaktär och på olika 
nivåer, samspelar och leder till den varierande kliniska bild som patienterna uppvisar. 
De menar vidare att det i det kliniska arbetet med patienter ofta visar sig att det inte 
finns en specifik metod eller teori som räcker till för att åtgärda alla patienters behov 
(Clinton & Norring, 2009). 

Ätstörningar är vanligare hos kvinnor än män (Woodside et al., 2001) – förhållandet är 
cirka 10:1 i vuxen ålder. Det är också färre män som söker hjälp för sin ätstörning (Ät-
störningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling, 2015). Även forskningen 
speglar detta förhållande: ätstörningar bland män är otillräckligt kartlagda och mer 
forskning behövs för att kunna formulera ett teoretiskt ramverk för deras störda ätbete-
ende (Ambwani et al., 2014).  

Studier visar att det finns signifikanta relationer mellan ätstörningssymtom och bristfäl-
lig emotionsreglering (Monell, Högdahl, Forsén Mantilla & Birgegård, 2015). Emotio-
nell reglering är den process genom vilken individer påverkar vilka känslor de har, när 
de har dem samt hur de upplever och uttrycker dem (Gross, 1998). Då det saknas större 
förståelse för uppkomst och utvecklandet av ätstörningar, finns det inte heller så mycket 
forskning om emotionsregleringens betydelse för ätstörda män (Ambwani et al., 2014). 
Den här uppsatsen studerar därför könsskillnader i emotionsreglering bland ätstörda 
patienter. 
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Ätstörningar 
Ätstörningar har ett stort allmänintresse, förvirrar forskare och är en stor utmaning för 
kliniker. Ofta uppmärksammas ätstörningar i massmedia på ett sensationellt sätt. Orsa-
kerna till ätstörningar är mångfacetterade: de sociala, psykologiska och biologiska fak-
torerna verkar alla spela en betydande roll. Ätstörningar orsakar ett betydande fysiskt 
och psykosocialt lidande, samtidigt som är de svåra att behandla då många patienter 
dessutom aktivt motverkar all behandling (Fairburn & Harrison, 2003). De två huvud-
sakliga formerna av ätstörningar ur ett fenomenologiskt perspektiv är anorexia nervosa 
och bulimia nervosa (Ghaderi, 2006). 

Det är också vanligt att personer med ätstörning rör sig mellan de olika ätstörningsdia-
gnoserna: ätstörningen kan exempelvis börja med restriktivt ätande, vilket leder till 
hetsätning som i sin tur leder till en störning utan närmare specifikation (Fairburn, Coo-
per & Shafran, 2003).  

Det har därför varit viktigt att formulera en definition av själva termen ”ätstörning”. 
Fairburn och Walsh (2002) har föreslagit att med ”ätstörning avses en ihållande störning 
i ätbeteende eller viktkontrollerande beteende, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller 
psykosocialt fungerande. Störningen skall inte vara sekundär till någon känd allmän 
medicinsk åkomma (t.ex. en hypotalamisk tumör) eller någon annan psykiatrisk störning 
(t.ex. ångestsyndrom)” (översättning från Clinton & Norring, 2009).  

Idag används två diagnostiska system för ätstörningar, WHO:s International Classifica-
tion of Diseases, ICD-system (WHO, 2007), där nu ICD-10 används, samt det ameri-
kanska Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-systemet (Ameri-
can Psychiatric Association, 2015). Sedan 2013 finns en uppdaterad version av DSM, 
DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013, sedan 2015 i svensk översättning), 
där klassificeringen av ätstörningar är väsentligt förändrad jämfört med den tidigare ver-
sionen.  

I DSM-5 har ätstörningar rubriken ”Ätstörningar och födorelaterade syndrom”, med 
diagnoserna AN, BN, hetsätningsstörning, undvikande/restriktiv ätstörning, pica, idiss-
lande samt andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade syndrom och ospecifi-
cerad ätstörning eller födorelaterat syndrom. Jämfört med DSM-IV (American Psychiat-
ric Association, 2002) är DSM-5 också mer utvecklat för att vara könsneutralt (Ätstör-
ningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling, 2015).  

DSM-IV håller bara ihop de bantnings- och viktrelaterade ätstörningarna under samma 
rubrik, Ätstörningar, och hänvisar övriga störningar som involverar ätande till andra 
kategorier (Clinton & Norring, 2009). Enligt DSM-IV ingår två diagnoser i ätstörningar: 
AN och BN samt därutöver en grupp ätstörningar som benämns ”utan närmare specifi-
kation” (UNS). Under kategorin UNS nämns dock hetsätningsstörning, med hänvisning 
till föreslagna forskningskriterier i DSM-IV-TR Manual (American Psychiatric Associa-
tion, appendix B, 2002). I praktiken betraktades hetsätningsstörning därmed redan innan 
DSM-5 som en egen ätstörningsdiagnos. Tillståndet påminner om bulimia nervosa då 
den kliniska bilden präglas av hetsätning, med den skillnaden att patienter med hetsät-
ningsstörning inte använder sig av kompensatoriska strategier (som t.ex. överdrivet mo-
tionerande eller kräkningar) för att reglera vikten vilket leder till att dessa patienter ofta 
är mer eller mindre överviktiga (Clinton & Norring, 2009).  
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En kritik mot DSM-IV som är viktig att nämna är att en stor grupp av patienter som 
söker vård för ätstörningar (30-60 %) inte passar in i något av diagnoskriterierna för AN 
eller BN, utan hamnar i kategorin UNS (Fairburn & Walsh, 2002). Till denna kategori 
patienter kan då höra personer som uppfyller alla kriterier för AN, men t.ex. fortfarande 
har kvar sin menstruation, eller personer som uppfyller alla kategorier för BN, men t.ex. 
har en lägre frekvens i hetsätning/kräkning än i genomsnitt två gånger i veckan. Då pa-
tienter med diagnosen UNS nästan alltid utesluts ur vetenskapliga studier blir kunska-
pen om denna kategori därmed mycket begränsad (Clinton & Norring, 2009). Data för 
föreliggande arbete är hämtat från en databas där patienterna har diagnostiserats med 
DSM-IV och inkluderar även patienter med diagnosen UNS. 

Ätstörningar drabbar mellan fem och tio procent av den unga befolkningen (Treasure, 
2008). Diagnosen uppfattas av många som en störning som i första hand drabbar kvin-
nor. Den är också vanligare hos kvinnor än män – tio gånger fler kvinnor än män får en 
ätstörningsdiagnos i vuxen ålder och det gäller för både anorexia nervosa (AN) och bu-
limia nervosa (BN). Det är även relativt sett färre män som söker hjälp för sin ätstör-
ning, endast cirka 5 procent av patienterna vid specialistkliniker är män (Ätstörningar – 
kliniska riktlinjer för utredning och behandling, 2015). En konsekvens av detta är att 
ätstörningsdiagnoser i huvudsak har baserats på hur störningen visar sig hos kvinnor: 
”Sometimes this ends up being like trying to get a man to fit into women’s clothes” 
(Bulik, 2013, s. 18). 

Prevalensen – det vill säga det totala antalet fall, i proportion till hela populationen, som 
vid ett specifikt tillfälle eller under en specificerad period (t.ex. ett år eller en livstid) har 
sjukdomstillståndet i fråga (Clinton & Norring, 2009) – för ätstörningar är troligen hög-
re än tidigare uppskattats (Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behand-
ling, 2015), dock är de specifika formerna AN och BN tämligen ovanliga tillstånd (Clin-
ton & Norring, 2009). 

Hos patienter med ätstörning är psykiatrisk komorbiditet mycket vanligt (Ulfvebrand et 
al., 2015). De vanligaste komorbida symtomen är nedstämdhet (20-98 % av patienter 
med diagnosen ätstörning), ångeststörning (7-65 %, där tvångssyndrom och social fobi 
är vanligast) och substansberoende (6-55 %). De höga värdena i komorbiditet delas av 
både män och kvinnor med ätstörning (Ulfvebrand et al., 2015).  

Anorexia Nervosa. 
Det väsentliga kännetecknet för anorexia nervosa (AN) är låg vikt (BMI < 17,5), själv-
svält och en överdriven rädsla för att gå upp i vikt trots en undervikt (Wilson, 2003). 
Patienter med AN har en störd kroppsuppfattning och menstruationsbortfall (Ghaderi, 
2006) samt övervärderar ätande, kroppsform och vikt (Fairburn, Cooper & Shafran, 
2003). Majoriteten av studier om AN handlar antingen enbart om kvinnor eller inklude-
rar en mycket liten grupp män (Welch & Ghaderi, 2015). Prevalensen för AN bland 
unga kvinnor ligger mellan 0,2-0,4 % (Fairburn & Bohn, 2005). 

Diagnosen AN har i DSM-IV två undergrupper: med eller utan hetsätning/självrensning. 
AN utan hetsätning/självrensning innebär att patienten endast är i svält, medan AN med 
hetsätning/självrensning innebär att patienten hetsäter och använder sig av kompensato-
riskt beteende (självrensning) regelbundet. Den senare typen av AN har en sämre pro-
gnos (Clinton & Norring, 2009). Welch och Ghaderi (2015) skriver också att en över-
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väldigande majoritet av studier om patienter med ätstörningar visar en mycket högre 
mortalitet bland AN-patienter jämfört med patienter med andra ätstörningsdiagnoser, 
samtidigt som de menar att dödligheten i stort är hög bland alla patienter med ätstör-
ning. 

Långvarigt insjuknande i AN kan förändra patientens hela livssituation: de vanligaste 
konsekvenserna är ett plågsamt utanförskap, total avsaknad av sociala relationer, svå-
righeter att fungera i skola eller på arbete samt oförmåga att etablera ett eget familjeliv 
(Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling, 2015).  

Det är inte heller ovanligt att patienter med AN senare utvecklar BN (Fairburn, Cooper 
& Shafran, 2003), samtidigt som andra forskare har kommit fram till resultat som visar 
att AN och BN kan ha helt olika igångsättningsmekanismer (antecendenter). Vissa stu-
dier visar att ett anorektiskt syndrom uppstår i en kontext där en flicka – som redan är 
tunn – sätter upp starkt perfektionistiska ideal för sitt liv, medan å andra sidan negativa 
affekter är en betydande potentiell faktor för uppkomsten av BN (Tyrka et al., 2002). 

Som tidigare nämnts har det under arbetet med denna studie publicerats nya diagnoskri-
terier för ätstörningar i den reviderade DSM-5 (American Psychiatric Association, 
2015). De stora ändringarna i kriterierna för AN är att: 

• formuleringen i kriterium A i DSM-IV (American Psychiatric Association, 
2002), ”Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ål-
der och längd”, i DSM-5 istället lyder ”Otillräckligt energiintag i förhållande till 
behoven vilket medför en signifikant låg kroppsvikt med beaktande av ålder, 
kön, tillväxtkurva och kroppslig hälsa.” Begreppet ”signifikant låg kroppsvikt” 
definieras också i DSM-5, 

• formuleringen ”ett ihållande beteende som motverkar viktökning” läggs till i kri-
terium B, 

• formuleringen ”förnekar allvaret i den låga kroppsvikten” i kriterium C skärps 
till att lyda ”förnekar ihärdigt allvaret i den låga kroppsvikten”, 

• amenorré-kriteriet (kriterium D) försvinner helt, 
• kriterierna för specificering av AN med självsvält respektive hetsätning/själv-

rensning får en tydligare definition genom såväl tidsmässiga begränsningar (”de 
senaste tre månaderna”) som frekvensmässiga (”upprepade episoder”), 

• samt att definitioner av svårighetsgraden införs (Lindrig, Medelsvår, Svår, 
Mycket svår). 

Bulimia Nervosa. 
Bulimia nervosa (BN) är ett tillstånd som kännetecknas främst av återkommande episo-
der av hetsätning. Hetsätning definieras första gången i DSM-IV (American Psychiatric 
Association, 2002), där det står att ”(1) personen under en avgränsad tid … äter en vä-
sentligt större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och 
omständigheter samt att (2) personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet un-
der episoden ...” (s 196). Under en hetsätningsepisod konsumerar patienten oftast mat 
som hen annars undviker, bland annat mat som är mycket rik på kolhydrater, fett eller 
socker (Clinton & Norring, 2009). 

BN är en mer vanligt förekommande diagnos är AN. Förhållandet kvinnor-män skiljer 
sig dock inte från relationen för ätstörningar generellt – dvs. 10:1 (Klein & Walsh, 
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2004). Prevalensen för BN bland unga kvinnor tycks ligga mellan 1-2 % (Fairburn & 
Bohn, 2005).   

Diagnosen BN har i DSM-IV två undergrupper: med självrensning (kräkning eller lax-
ermedel) och utan självrensning (överdriven motion eller svält), i båda fallen för att inte 
gå upp i vikt. Enligt DSM-IV skall både hetsätning och kompensatorisk beteende före-
komma i genomsnitt minst två gånger i veckan under tre månader för att diagnosen BN 
skall kunna ställas. 

Kombinationen av hetsätning och kompensatoriskt beteende resulterar oftast i en relativt 
normal kroppsvikt. Patienter med BN har därmed vanligtvis en mer realistiskt kropps-
uppfattning, men är dock störda av sin bristande kontroll över sitt ätande och skäms för 
det vilket gör att de är mer mottagliga för behandling – även om det tar längre tid för 
dem att söka hjälp (Fairburn & Harrison, 2003). 

Hos patienter med ett långvarigt insjuknande i BN – där känslor av maktlöshet över att 
inte kunna ta kontroll över maten och upplevelser av äckel, skam och ångest är vanliga 
– förekommer ofta ett djupgående hemlighetsmakeri och en allvarlig social isolering, 
som i sin tur kan leda till självdestruktivitet och missbruk. Hetsätningen leder också ofta 
till ekonomiska svårigheter, då matkonsumtionen ökar kraftigt. Frekventa kräkningar 
och användning av laxermedel leder dessutom ofta till mag- och tarmproblem samt all-
varliga effekter på hjärtat. Långvariga och återkommande kräkningar bidrar också till 
omfattande frätskador på tänderna (Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och 
behandling, 2015). 

Som framhållits ovan har det publicerats nya diagnoskriterier för ätstörningar under 
arbetet med denna studie, i den nya DSM-5 (American Psychiatric Association, 2015). 
Ändringarna i kriterierna för BN begränsar sig dock till att: 

• frekvensen i kriterium C i DSM-IV (American Psychiatric Association, 2002) 
sänks från två gånger per vecka till en gång per vecka, under tre månader, 

• ovan beskrivna undergrupper (med eller utan självrensning) tas bort, 
• samt att definitioner av svårighetsgraden införs (Lindrig, Medelsvår, Svår, 

Mycket svår). 

Ätstörning utan närmare specifikation. 
Patienter med diagnosen ätstörning utan närmare specifikation (UNS) uppfyller många 
av kriterierna för antingen AN eller BN och många har lika allvarliga och långvariga 
symtom, men matchar inte diagnoskriterierna exakt. Till exempel kan patientens vikt 
vara precis ovanför den specificerade i diagnoskriterierna för AN eller så kan patienten 
utsätta sig för ett extremt restriktivt ätande, extremt motionerande, tillfälliga hetsät-
ningsepisoder och ändå ha en låg till normal vikt. Många patienter med UNS-diagnos 
har tidigare uppfyllt kriterierna för AN eller BN. Övervärdering av kroppsform och vikt 
är nästan alltid ett symtom, samtidigt som det för många är störst fokus på kontroll över 
ätandet (Fairburn & Harrison, 2003). Vad gäller prevalens för UNS saknas det säkra 
uppgifter, då diagnosen ofta exkluderas i forskningsstudier. Den uppskattas dock vara  
3-4 gånger så vanligt förekommande som AN och BN (Fairburn & Bohn, 2005). 

I DSM-IV (American Psychiatric Association, 2002) saknar ätstörning UNS inklusions-
kriterier och som tidigare nämnts är kunskaperna om ätstörning UNS mycket begränsa-
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de. Hetsätningsstörning, som alltså är en provisorisk diagnos under UNS-diagnosen i 
DSM-IV, inkluderas i DSM-5 (American Psychiatric Association, 2015) som en egen 
diagnos under Ätstörningar och födorelaterade syndrom. Många patienter (ca 50 %) 
som debuterar tidigt i en restriktiv ätstörning utvecklar efterhand hetsätningsstörning. 
Att ätstörningar direkt debuterar som hetsätningsstörning är inte vanligt, oftast före-
kommer en kortare eller längre episod av självsvält och viktnedgång innan hetsätning 
debuterar. Senare kan hetsätningssymtomen minska och patienten uppvisar symtom som 
mer påminner om ätstörning UNS (Clinton & Norring, 2009). Patienter med hetsät-
ningsstörning äter oftast i ensamhet, sent på nätterna eller i hemlighet och lider ofta av 
starka negativa känslor som skam och äckel (Ahrén-Moonga, 2009). Liksom patienter 
med AN och BN är dessa patienters tankar fulla av mat, vikt och figurbekymmer. Då 
det hos dessa patienter inte förekommer något regelbundet kompensatoriskt beteende 
och eftersom de oftast konsumerar mat med en hög andel kolhydrat och fett utvecklar de 
över tid en betydande övervikt, med sekundära komplikationer som högt blodtryck och 
diabetes (Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling, 2015). 

Som tidigare påpekats har nya diagnoskriterier för ätstörningar publicerats under arbetet 
med denna studie, i DSM-5. Ändringarna i kriterierna för UNS i DSM-IV är betydligt 
större än för AN och BN. De omfattar att: 

• hetsätningsstörning, pica, idisslande och undvikande/restriktiv ätstörning blivit 
helt egna diagnoser – som AN och BN, 

• begreppet UNS ersätts av ”andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade 
syndrom” (Other specified feeding and eating disorder – OSFED), 

• det är värt att framhålla dels att UNS 5 (tugga och spotta ut stora mängder mat) 
tagits bort och dels att nattligt ätande (Night eating syndrome – NES) tillkom-
mit, 

• samt att kategorin ”ospecificerad ätstörning eller födorelaterat syndrom” införts. 

Etiologi. 
När ätstörningar diskuteras ur ett etiologiskt perspektiv (se figur 1) är det viktigt att skil-
ja mellan predisponerande, utlösande och vidmakthållande faktorer (af Sandeberg & 
Bengtsson, 2014).  

 

Figur 1. Ätstörningar – riskfaktorer och multifaktoriell orsaksmodell för ätstörningar  
(af Sandberg & Bengtsson, 2014). 
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De predisponerade faktorerna är de faktorer som tidigt i livet orsakar sårbarhet hos indi-
viden, så som tidig personlighetsutveckling, familjemönster, kulturella värderingar och 
det genetiska arvet. Utlösande faktorer är det som anses vara triggande för igångsätt-
ningen av ätstörningen, faktorer som bantning, viktnedgång eller olika former av trau-
man. Vidmakthållande faktorer är oftast de psykologiska och biologiska faktorer som 
gör det svårt att bryta de onda cirklar som uppstår i en ätstörning, som t.ex. psykiska 
försvarsmekanismer, känsla av ångestlindring vid kräkning eller känsla av eufori vid 
svält (Clinton & Norring, 2009).  

Treasure (2008) menar att det finns en komplex interaktion mellan de familjära, biolo-
giska, sociala och kulturella faktorer som bidrar till att ätstörningar utvecklas. Ätstör-
ningar bland de närmast anhöriga ökar risken för att utveckla en egen ätstörning med tio 
gånger och tvillingstudier tyder på att detta kan bero på ärftliga faktorer. Andra psykiat-
riska sjukdomar som depression, generaliserat ångestsyndrom och tvångssyndrom är 
betydligt mindre överrepresenterade bland familjemedlemmar till ätstörningspatienter. 
Vidare visar forskning att tvångsmässiga karaktärsdrag, så som perfektionism eller rigi-
ditet i barndom, ökar risken för utvecklandet av ätstörningar (Anderluh et al., 2003). 
Samtidigt som låg vikt vid födelse ökar risken för utvecklandet av AN visar det sig att 
överdriven aptit, övervikt, mobbning för kroppsform eller vanvård (neglect) under barn-
dom, som t.ex. sexuella eller fysiska övergrepp, ökar risken för BN (Treasure, 2008). 

Flera studier, samt även modellen nedan (figur 2), beskriver svårigheter med emotions-
reglering som en ledtråd till ätstörningars uppkomst. Förmågan att kunna identifiera och 
beskriva sina emotioner är tydligt nedsatt bland kvinnor med ätstörningar (Monell, 
Högdahl, Forsén Mantilla & Birgegård, 2015) och negativa emotioner kan leda till ett 
stört ätbeteende hos både män och kvinnor (Brockmeyer et al., 2013).  

 

Figur 2. Treasures (2008) modell för riskfaktorer vid utvecklandet av ätstörningar. 
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Emotionsreglering 

Emotioner. 
Hur ska emotioner hanteras? Ska de uppmärksammas eller ignoreras? Ska de uppmunt-
ras eller dämpas? Varje kultur svarar på dessa frågor på olika sätt, dock finns det ett 
gemensamt tema: vi behöver ha en viss kontroll över våra emotioner (Gross, 1998).  

Ett sätt att beskriva emotioner är då individen ställs inför en situation som är relevant i 
förhållande till dennes målsättning, oavsett dess betydelse för andra. Emotioner kan 
vara medvetna och komplicerade eller omedvetna och enkla, de kan vara vitt spridda 
och allmängiltiga i en given kultur eller idiosynkratiska och mystiska för andra. Deras 
nyckelfunktion är att optimera våra sinnesintryck, beslutsfattande, reaktioner, sociala 
interaktioner och att öka våra episodiska minnen. Dock kan emotioner både skada och 
främja våra syften om de är av fel typ, intensitet eller duration för den givna situationen 
(Gross, 2014).  

En annan vanlig beskrivning av emotioner har att göra med deras mångfacetterade na-
tur. Generellt sett är emotioner fenomen som påverkas av våra erfarenheter, beteenden 
och fysiologiska reaktioner. Den praktiska erfarenheten av emotioner – eller hur det 
känns när vi upplever en emotion – är så tätt förknippad med vad vi menar med begrep-
pet emotion, att vi till vardags ofta använder termerna ”emotion” och ”känslor” så att de 
förväxlas med varandra. Men emotioner får oss inte bara att känna, utan också att agera. 
Dessa impulser att agera (eller att inte agera) inkluderar förändringar av ansiktsuttryck 
såväl som kroppsspråk, likaväl som situationsspecifika ageranden som ”freeze-fight-
flight” (Gross, 2014). 

Ytterligare en vanlig beskrivning av emotioner har att göra med deras flexibilitet.  Emo-
tioner har en förmåga att kunna avbryta en pågående respons och tvinga sig in i vårt 
medvetande, men de konkurrerar också med andra responser och är inte med automatik 
överlägsna varandra. Det är denna tredje aspekt som är den mest väsentliga för en ana-
lys av emotionsreglering, eftersom det är insikten om att vi i vissa situationer behöver 
hantera våra emotioner som möjliggör en reglering av våra emotioner (Gross, 2008). 

Reglering av emotioner. 
Emotionsreglering är en inlärd förmåga som hjälper individen att kunna känna igen och 
förstå sina känslor. Emotionsregleringen formas i interaktion med ”signifikanta andra” 
under individens uppväxt och är relaterad till både psykologiska faktorer som tempera-
ment och social interaktion i omvårdnadssituationer: ett barns emotionsregleringsför-
måga är beroende av förälderns respons på barnets emotionella behov (Thompson & 
Meyer, 2007). Med hjälp av emotionsreglering kan individen påverka upplevelsen av 
och sättet på vilket hen tar steg i linje med sina mål och värderingar (Gratz & Roemer, 
2004). Emotionsreglering och svårigheter med den studeras i relation till många psykiat-
riska problem. I den biosociala teorin, som bland annat dialektisk beteendeterapi (DBT) 
utgår ifrån, beskrivs uppkomst och vidmakthållande av svårigheter med emotionsre-
glering (Linehan, 1993). För att mäta svårigheter med emotionsreglering kan frågefor-
muläret DERS användas. Det är ett valbart självskattningsformulär som används av alla 
specialistenheter för ätstörning i Sverige, så också i denna studie. 
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Personer med svårigheter att reglera sina känslor på ett ändamålsenligt sätt antingen 
över- eller underreglerar sina känslor. De använder sig ofta av ineffektiva, dysfunktio-
nella copingstrategier som undvikande-/säkerhetsbeteenden, så som att kontrollera 
kroppsform och vikt eller användning av viktminskningsstrategier, något som är relate-
rat till högre grad av ätstörningssymtom (Hayaki, 2009). Det finns alltså en stark rela-
tion mellan ätstörningssymtom och graden av emotionsreglering (Brockmeyer et al., 
2014). Det behövs dock fortfarande mer longitudinell forskning som studerar ämnet och 
framförallt forskning som belyser emotionsregleringens betydelse bland ätstörda. 

Emotionsregering kan användas för att relatera till två olika fenomen: att reglera (något) 
med emotioner (hantering av personens omgivning och det som sker i omgivningen) 
eller att reglera just emotionen (hantera emotionen hos individen själv). Eftersom våra 
emotioner koordinerar våra beteenden vid viktiga händelser i vår omgivning, kan de 
även påverka våra beteenden. Emotionsreglering, regleringen av våra beteenden genom 
emotioner och våra emotioner går därför hand i hand. (Gross & Thompson, 2007).  

När det gäller reglering av emotioner finns två olika former: antecendent-fokuserad 
emotionsreglering, som innebär det vi eller andra gör innan en emotion startar vilket 
leder till att en given emotion inträffar, och respons-fokuserad emotionsreglering, som 
innebär att en redan triggad emotion leder till att minska eller öka själva responsen, till 
exempel när vi döljer känslor av sorg med ett falskt leende (Gross & Muñoz, 1995). 
Gross och Muñoz (1995) argumenterar för att emotionsreglering är nödvändig för psy-
kisk hälsa, dock menar de inte att en ökning av emotionsreglering ger mer psykiskt 
välmående utan att det är flexibiliteten i att kunna reglera sina emotioner i den befintliga 
miljön som skapar psykiskt välmående. När antecendent-fokuserad eller respons-
fokuserad emotionsreglering är rigid och oflexibel blir förmågan att lägga märke till och 
diskriminera bland olika emotioner äventyrad, vilket gör det svårt att välja hur emotio-
ner bäst kan varieras och uttryckas.  

Emotionsreglering och dess samband med psykisk ohälsa. 
För att kunna tillägna sig de förmågor som är nödvändiga för en framgångsrik emo-
tionsreglering krävs en mental mognad. I vuxen ålder är emotionsreglering nödvändig 
för att kunna fungera i vardagliga situationer, i såväl offentliga som privata samman-
hang. Emotionsreglering kan därför sägas vara en nödvändig förutsättning för psykisk 
hälsa och välbefinnande (Gross & Muñoz, 1995). 

Gross och Jazaieri (2014) menar att psykisk ohälsa medför problem med emotioners 
intensitet, duration, frekvens och typ. Problem med emotioners intensitet syftar antingen 
på en för kraftig eller en för svag reaktion, dvs. hyperreaktivitet (överreaktion) eller 
hyporeaktivitet (underreaktion), på en situation. Ett exempel på det förstnämnda är soci-
al fobi, som är en störning där en hög stressnivå utlöses av upplevelsen av att bli be-
dömd av andra. Många studier har visat att emotionerna hos patienter med social fobi 
har en högre intensitet än hos friska. Antisocial personlighetsstörning, som karaktärise-
ras av en vårdslös likgiltighet för såväl sig själv som andra, svårighet att anpassa sig, 
aggressivitet, irritation, impulsivitet, svekfullhet, oansvarigt beteende och brist på ånger 
eller dåligt samvete, är å andra sidan ett exempel på en störning där patienterna uppvisar 
en hyporeaktivitet när det gäller emotioners intensitet. Ett tredje exempel, där både hy-
perreaktivitet och hyporeaktivitet förekommer, är egentlig depression, som känneteck-
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nas av såväl ett överskott av negativa emotioner som ett underskott av positiva emotio-
ner (Gross & Jazaieri, 2014). 

Problem med emotioners duration syftar på antingen en för lång eller en för kort reak-
tion på en situation. Ett exempel på det förstnämnda är specifik fobi, t.ex. orm- eller 
spindelfobi, som karaktäriseras av just överdrivet långvariga negativa emotioner. Post-
traumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett exempel på motsatsen, eftersom det associeras 
med låg aktivitet i de delar av hjärnan som är knutna till emotioner vilket möjliggör en 
koppling till en minskning av varaktigheten av positiva emotioner. Emotionell instabil 
personlighetsstörning, å tredje sidan, innebär en ”känslomässig berg- och dalbana” av-
seende såväl lång- som kortvariga aggressiva reaktioner (Gross & Jazaieri, 2014). 

Många patienter med psykisk ohälsa upplever starka känslor alldeles för ofta eller allde-
les för sällan. Impulskontrollstörning, som karaktäriseras av återkommande och impul-
siva fysiska eller verbala aggressionsutbrott i genomsnitt två gånger i veckan under 
minst tre månader, är ett exempel på det förstnämnda. Dystemi, som kännetecknas av att 
ha upplevt nedstämdhet fler dagar än inte under minst två år, är ett exempel på det sena-
re. Patienter med autism (en störning som innebär ett underskott av social interaktion 
och kommunikation samt begränsade eller repetitiva beteenden, aktiviteter eller intres-
sen) uppvisar både en för låg frekvens av positiva empatiska beteenden – t.ex. när någon 
är glad eller kommer med goda nyheter – och en för hög frekvens – t.ex. som de vre-
desutbrott som är vanligt förekommande för patienter med autism (Gross & Jazaieri, 
2014). 

I ovanstående exempel rörande emotioners duration, intensitet och frekvens har typen 
av emotion ändå varit passande i förhållande till den aktuella situationen. För att illu-
strera problem med just typ av emotion kan schizofreni (som karaktäriseras av vanföre-
ställningar, hallucinationer, desorganiserat tal samt negativa och positiva symtom) an-
vändas: opassande emotionell respons kan förekomma under en social interaktion, som 
t.ex. att visa ilska i en situation där sorg är förväntad (Gross & Jazaieri, 2014). 

Många faktorer leder till svårighet med emotionsreglering, men de tre viktigaste är 
medvetenhet, mål och strategi. För att förändra en svårighet med emotionsreglering be-
hövs (a) medvetenhet om emotionen och i vilken kontext den uppträder, (b) insikt om 
ens kort- och långsiktiga mål, samt (c) eftertänksamma val och implementerande av 
strategier för att ta sig från ens nuvarande tillstånd till det önskvärda (Gross & Jazaieri, 
2014). 

Att vara medveten om sina emotioner kan underlätta vår dagliga tillvaro, men en för 
hög medvetenhet är inte alltid något bra. Som exempel på en störning där hypermedve-
tenhet om sina emotioner ingår kan paniksyndrom nämnas, medan patienter med buli-
mia nervosa i hög utsträckning kan vara ett exempel på motsatsen (Gross & Jazaieri, 
2014). 

Målinriktad emotionsreglering syftar på vad individen vill uppnå med den aktuella emo-
tionen. En välfungerande målinriktad emotionsreglering kräver en eftertänksam avväg-
ning mellan kort- och långsiktiga angelägenheter. Ett exempel på en diagnos som upp-
visar svårigheter med detta, vilket därmed leder till en dysfunktionell målinriktad emo-
tionsreglering, är bipolär I-syndrom (Gross & Jazaieri, 2014). 
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Strategier för emotionsreglering avser de olika sätt individen försöker uppnå sina mål 
på, med den aktuella emotionen. I många psykiatriska störningar ingår svårigheter med 
såväl val av strategi som implementerande av strategi för emotionsreglering (Jazaieri, 
Urry & Gross, 2013). Ett exempel på det förstnämnda är paniksyndrom med agorafobi, 
medan det sistnämnda kan exemplifieras med ADHD (Gross & Jazaieri, 2014). 

Emotionsreglering vid ätstörning. 
Det finns i huvudsak två teoretiska spår när det gäller emotionsreglering vid ätstörning-
ar, där den första teoribildningen söker kopplingar mellan ätstörningar och försämrad 
förmåga till emotionsreglering. Denna forskningsinriktning har visat att personer med 
ätstörningar har sämre förmågor relaterade till emotionsreglering än friska kontroll-
grupper. Hayaki (2009) visar i en tvärsnittsstudie om 115 kvinnor i normalpopulation att 
de med symtom på BN i större utsträckning använde sig av dysfunktionella strategier 
(känslomässigt undvikande, ruminerande, självskadebeteende) som reaktion på negativa 
händelser, kriser och nedstämdhet. Som en följd av detta använder de sig därmed mind-
re av andra mer konstruktiva strategier så som att distrahera sig, använda avslappnings-
metoder, anförtro andra eller mer rationellt se på negativa händelser i livet. I en meta-
studie granskade Aldao, Nolen-Hoeksema och Schweizer (2010) emotionsreglerings-
strategier hos olika patientgrupper, däribland patienter med ätstörningar. De granskade 
sammanlagt 114 undersökningar, varav 71 var tvärsnittsstudier, 18 var experimentella 
(jämförelsestudier) och 25 var longitudinella studier. Av dessa handlade 15 studier om 
ätstörningar, varav 13 var tvärsnittsstudier och 2 longitudinella. Respondentgrupperna i 
båda de longitudinella studierna var enbart kvinnor eller flickor. Av tvärsnittsstudierna 
hade 5 könsblandade respondentgrupper, samtliga bestående av studenter i normalpopu-
lation. Metastudien kom fram till att patienter med ätstörningar hade stora svårigheter 
med maladaptiva strategier (ruminerande), undvikande och undertryckande av känslor 
samt att de saknade problemlösningsstrategier och sällan använde sig av acceptans.  

Det andra spåret är mer inriktat på ätstörningsbeteendens funktionalitet. Fairburn, Coo-
per & Shaffran (2003) menar att ätstörningsbeteenden hos ätstörda patienter kan betrak-
tas som en destruktiv form av emotionsreglering. Dessa patienter har svårt för att an-
vända adaptiva coping-strategier för vissa emotionella lägen som ilska, ångest eller de-
pression och saknar ibland helt intolerans för alla intensiva känslolägen, alltså även mer 
positiva. Istället för att acceptera förändringar i känslolägen hamnar de i ”dysfunctional 
mood modulatory behaviour” (s. 517), med konsekvensen att deras medvetenhet för 
denna dysfunktionella humörförändring sjunker och leder till ett självskadebeteende för 
att snabbt avleda den initiala emotionen. Vid ätstörningar blir användning av hetsätning 
och självframkallande kräkningar (vid BN), hetsätning (vid hetsätningsstörning) eller 
extrem träning (vid AN) vanliga destruktiva emotionsregleringsmedel.  

Den mest spridda teorin om emotionsreglering i samband med ätstörningar publicerades 
1991. Författarna Heatherton och Baumeister menar att hetsätning är ett uttryck för en 
önskan att undvika den aversiva självbild och oro för hur de uppfattas av sin omgivning, 
som är karaktäristiskt för denna ätstörning. De aversiva självbilderna följs av känslo-
mässiga svårigheter, som ångest och depression. För att fly från dessa obehagliga till-
stånd begränsar individen sin kognitiva fokus till det som händer i stunden, som t.ex. att 
helt hänge sig åt att äta stora mängder mat och bara koncentrera sig på ätandet, och mis-
sar därmed mer konstruktiva erfarenheter när det gäller att hantera obehagliga känslor.  
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Könsskillnader i emotionsreglering. 
Könsskillnader i emotionsreglering har inte studerats i någon högre utsträckning, men i 
en studie från 2011 fann Aldao & Nolen-Hoeksema att sannolikheten för att kvinnor an-
vänder sig av emotionsregleringsstrategier är större än att män gör det: kvinnorna rap-
porterade i högre utsträckning än männen att de använde såväl maladaptiva som adapti-
va strategier för emotionsreglering. Det kan visa på en mer generell tendens hos kvinnor 
att vara både mer medvetna om och mer benägna att hantera sina emotioner än män.  

Syfte 
Eftersom varken könsskillnader hos ätstörda patienter eller könsskillnader inom emo-
tionsreglering tidigare studerats i någon högre utsträckning är syftet med denna under-
sökning att med hjälp av självskattningsformuläret Difficulties in Emotion Regulation 
Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004), som används i den initiala bedömningsfasen av 
samtliga specialistmottagningar för ätstörningar i Sverige, undersöka frågeställningen: 

• Finns det könsskillnader hos ätstörda patienter avseende emotionsreglering ge-
nerellt, med kontroll för BMI, ätstörningssymtom och psykiatriska syndrom, 
samt undersöka om det finns någon mer specifik aspekt av emotionsreglering 
som är en markör i detta avseende? 

Metod 

Undersökningen är en tvärsnittsstudie på en klinisk population. Data för den här studien 
har samlats från databasen Stepwise, där självskattningsformuläret Difficulties in Emo-
tion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004) ingår som en valbar del. 

Stepwise 
Stepwise är ett internetbaserat bedömnings- och datainsamlingsverktyg som är anpassat 
för att utvärdera klinisk ätstörningsvård. Även om Stepwise primärt är avsett för kvali-
tetssäkring, genereras också data som kan användas för empirisk forskning. Stepwise 
har tagits fram för att användas för alla ätstörningspatienter. Databasen omfattar alla 
åldrar. Patienter som i ett första skede verkar ha en ätstörning, men som i själva verket 
inte uppfyller kriterierna, exkluderas. De metoder som ingår i stepwise-systemet omfat-
tar – utöver en initial beräkning av Body Mass Index (BMI, se nedan) – bedömning av 
psykiatriska syndrom enligt DSM-IV axel 1 (CPRS-S-A), bedömning av ätstörningens 
svårighetsgrad, psykiatriska symtom, självbild, personlighetsstörning och global funk-
tionsskattning samt självskattning av ätstörningssymtom (EDE-Q) och grad av emo-
tionsreglering (DERS) som en valbar del (Birgegård, Björck & Clinton, 2010). 

BMI. 
Body Mass Index (BMI) är ett mått för att kontrollera om en patient är över- eller un-
derviktig. BMI beräknas genom formeln vikt/längd² (vikt i kg och längd i m). Resultatet 
av uträkningen visar om personen håller!sig inom det normalviktiga fältet eller är över- 
respektive underviktig (Fairburn, 1995).  

Enigt WHO (1995) motsvaras normal vikt av ett BMI mellan 18,5 och 24,99. Undervikt 
definieras som ett BMI under 18,5 (t.ex. har en kvinna som är 160 cm lång och väger 47 
kg ett BMI på 18,4) och övervikt vid ett BMI på eller över 25 (t.ex. har en man som är 
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183 cm lång och väger 84 kg ett BMI på 25,1). Obesity (fetma) innebär ett BMI-värde 
på eller över 30 (t.ex. en kvinna på 160 cm som väger ca 90 kg eller en man på 183 som 
väger ca 102 kg).  

CPRS-S-A. 
The Comprehensive Psychopathological Rating Scale-Self Assessment (CPRS-S-A; 
Svanborg & Åsberg, 1995) är en heltäckande sjukdomsspecifik självskattningsskala för 
bedömning av depression, ångest- och tvångssyndrom. I den här undersökningen an-
vänds depressionsdelen, eftersom det är ett vanligt problem relaterat till ätstörning och 
är av vikt då studiens respondenter bedöms med självskattningsskalor vilket kan påver-
kas av sinnestämning. Frågorna är sammansatta utifrån flera kända och väl validerade 
skalor och överensstämmelsen med expertskattningar är god (r = 0,80). Frågeformuläret 
som används i Stepwise består av 19 frågor och varje fråga har sju svarsalternativ, gra-
derade från 0 till 3 (där noll indikerar inga problem och tre svåra problem). Avsikten 
med skalan är att ge en detaljerad bild av hur patienternas nuvarande sinnestillstånd är: 
patienten ska gradera hur hen mått de senaste tre dygnen. Exempel på frågor är: Här vill 
vi att du tänker efter hur din uthållighet är och om du blir lättare trött än vanligt (figur 
3). Cronbach’s alpha för skalan är 0.88 för depression. CPRS-S-A har goda psykomet-
riska egenskaper (Ekeroth et al., 2013).  

 

Figur 3. Exempel på frågor i CPRS-S-A (Bodlund, 2006). 

EDE-Q. 
Eating Disorders Examination Questionnaire (EDE-Q; Fairburn & Beglin, 1994) är ett 
väl validerat självskattningsformulär på 36 frågor som används för att mäta grad av ät-
störning. Frågorna avser endast de senaste fyra veckorna. EDE-Q har visat på goda 
psykometriska egenskaper i flera studier (Carter, Steward & Fairburn, 2001; Fairburn & 
Cooper, 1987). EDE-Q består av fyra delskalor (samt en totalskala) som ger kliniskt 
relevant information om olika aspekter av stört ätbeteende och ätstörningar (Mond et al., 
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2004). Den sjugradiga likert-skalan går ifrån ”inga dagar” till ”varje dag” alternativt 
”inte alls” till ”märkbart”. De fyra delskalorna är: Återhållsamhet (som till exempel 
frågar om patienten varit restriktiv med näringsinnehåll eller mängd mat), Ätbekymmer 
(som handlar om upptagenhet av/skuldkänslor för tankar om att ha ätit mat), Figurbe-
kymmer (som handlar om patientens tankar om/missnöje med sin kropp) och Viktbe-
kymmer (som handlar om upptagenhet av vikt och huruvida patientens vikt påverkar 
hens syn på sig själv). Förutom de fyra delskalorna finns även en totalskala där totalpo-
ängen ger en samlad indikation på ätstörningens svårighetsgrad: hög poäng indikerar en 
högre grad av ätstörningsproblematik (Mond et al., 2004). Genomsnittlig Cronbach’s 
alpha för formuläret är .86 (Luce & Crowther, 1999). Testet har både god validitet 
(Fairburn & Begin, 1994) och god reliabilitet (Luce & Crowther, 1999). 

Den svenska versionen är översatt av Ghaderi och Scott (1999, 2000 & 2001, Uppsala 
universitet) och är normerad för Sverige enligt följande: Återhållsamhet 1.22 (M), 1.32 
(SD); Ätbekymmer 0.81 (M), 1.13 (SD); Figurbekymmer 2.40 (M), 1.71 (SD); Viktbe-
kymmer 1.78 (M), 1.52 (SD); Total 1.56 (M), 1.27 (SD) (Welch et al., 2011). 

DERS. 
Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004) är en själv-
skattningskala avsedd att mäta emotionella processer som innehåller 36 frågor. Den 
svenska översättning av DERS som används i Stepwise gjordes av Monell (2013) och 
har inkluderat flera oberoende två-språkiga översättare samt back-translation från 
svenska till engelska. Denna version innehåller endast 21 frågor.  

Respondenterna rangordnar sina svar på en femgradig skala: 1 = nästan aldrig, 2 = 
ibland, 3 = ca hälften av tiden, 4 = oftast och 5 = nästan alltid. Sex separata men sam-
manhängande subskalor samt en totalpoäng kan beräknas, men eftersom antalet frågor 
inom respektive delskala varierar används i denna studie ett medelvärde avseende såväl 
totalpoäng som delskalornas poäng. De varierar då mellan 1-5 och ett högre värde inne-
bär större svårighet med emotionsregleringsförmåga (Monell, 2013).  

De sex subskalorna är (Gratz & Roemer, 2004):  
1. Icke-acceptans av emotionell respons (Icke-acceptans), t.ex. ”När jag är upprörd 

får jag skuldkänslor för att jag känner så”. 
2. Svårighet med engagemang i målinriktat beteende (Mål), t.ex. ”När jag är upp-

rörd har jag svårt att få något arbete gjort”. 
3. Svårighet med impulskontroll (Impuls), t.ex. ”Jag upplever mina känslor som 

överväldigande och okontrollerbara”. 
4. Brist på känslomässig medvetenhet (Medvetenhet), t.ex. ”Jag är uppmärksam på 

mina känslor”. 
5. Begränsad tillgång till strategier för emotionsreglering (Strategier), t.ex. ”När 

jag är upprörd tror jag att jag kommer vara det länge”. 
6. Brist på känslomässig klarhet (Klarhet), t.ex. ”Jag har ingen aning om hur jag 

känner mig”. 

DERS har i originalform god validitet och reliabilitet (α = .85) (Gratz & Roemer, 2004). 
Normering med ursprunglig poängberäkning finns för USA. Då beräknas normerings-
värden enligt följande: Icke-acceptans 1.94; Mål 2.88; Impuls 1.80; Medvetenhet 2.39; 
Strategier 2.02; Klarhet 2.12; samt DERS total 2.19. 
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Deltagare och procedur 
Data om deltagare för den här undersökningen har registrerats i Stepwise från och med 
7 april 2014 till och med 21 januari 2016. Kriterier för att ingå i databasen är (1) remiss 
eller självanmälan, (2) diag-nostiserad ätstörning enligt DSM-IV (AN, BN, ätstörning 
utan närmare specifikation samt hetsätningsstörning) och (3) en avsikt att behandla pati-
enten (Birgegård, Björck & Clinton, 2010). 

Inklusionskriterier för denna studie har varit alla patienter över 18 år som uppfyllt krite-
rierna för någon av ätstörningsdiagnoserna (AN, BN samt UNS). I databasen fann vi 
2576 patienter som uppfyllde dessa kriterier, från dessa exkluderades patienter som inte 
gjort självskattning (156), patienter som saknade diagnos-data (7), patienter som inte 
uppfyllde kriterierna för en diagnos (197), patienter som fått en annan UNS-diagnos än 
ätstörning-UNS (47), patienter som hade diagnosen UNS 5 – som är UNS-diagnos för 
personer som vid upprepade tillfällen tuggar och spottar ut (men inte sväljer ned) stora 
mängder mat, vilken inte finns specificerad i DSM-5 (American Psychiatric Associa-
tion, 2015) – (43), samt patienter som tackat nej till att delta i forskning (59).  

Totalt bestod deltagarantalet för denna studie därmed av 2067 patienter. Av dessa var 
det 713 (34,5 %) patienter vars behandlare valt att använda självskattningsformuläret 
DERS.  

Statistisk analys. 
I den här studien användes statistikmodellen ANCOVA, som är en kovariansanalys. 
ANCOVA är en metod som används för att studera olika variablers effekt i närvaro av 
en kovariat som det kontrolleras för. Patienternas emotionsreglering undersöktes med 
ANCOVA för att mäta emotionsregleringen oavsett hur patienten mådde just den dagen 
hen svarade på formuläret. Kontroll för Body Mass Index (BMI) och grad av ätstör-
ningssymtom, genom Eating Disorders Examination Questionnaire (EDE-Q; Fairburn & 
Beglin, 1994), samt depression, med hjälp av The Comprehensive Psychopathological 
Rating Scale-Self Assessment (CPRS-S-A; Svanborg & Åsberg, 1995), har genomförts 
för att utesluta påverkan av ätstörningssymtom och sinnesstämning (depression). An-
ledningen till att just graden av depression kontrollerades är att sinnesstämningen kan 
påverka hur individer svarar på självskattningsfrågor. Sänkt sinnesstämning påverkar 
individens tankar om både sig själv, andra och framtiden på ett negativt sätt.    

Data för den här studien har analyserats med hjälp av IBM SPSS version 23 för Mac.  

Etiska överväganden. 
Alla patienter som deltar i en stepwise-intervju tillfrågas om deltagandet och får en 
skriftlig information om hur deras uppgifter kommer att användas i forskningssyfte. 
Deltagandet i forskning är helt frivilligt. Alla patienter som går med på att delta under-
tecknar ett skriftligt medgivande. All insamlad dokumentation är anonym och kan inte 
kopplas till en enskild patient (Birgegård, Björck & Clinton, 2010). 
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Resultat 

Bortfallsanalys. 
För att undersöka om fördelningen av diagnoser var olika mellan de som fått besvara 
DERS och de som inte gjort det utfördes ett chi-två (χ2)-test. Resultatet visade en signi-
fikant skillnad mellan grupperna (χ2 = 11.984, p = .002) när det gäller andelen patienter 
med AN: i gruppen som gjorde DERS var andelen patienter med AN signifikant större 
än i gruppen som inte gjorde DERS (tabell 1). I övriga variabler var stickprovet som 
gjort DERS representativt för svenska patienter som finns i Stepwise med diagnostyper-
na AN, BN eller UNS. 

Tabell 1. Andel patienter med ätstörning 
Diagnos AN BN UNS 
DERS-urval (n = 713) 20,3 % 29,6 % 50,1 % 
Ej DERS (n = 1354) 14,4 % 32,1 % 53,5 % 

 
T-test utfördes (tabell 2) för att se om det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna 
som fyllt i respektive inte fyllt i DERS avseende ålder, BMI, EDE-Q (graden av ätstör-
ning) och depression: alla t ≤ 1.135 och alla p ≥ .084, vilket inte tyder på någon signifi-
kant skillnad i dessa avseenden. 

Tabell 2. T-test avseende ålder, BMI, EDE-Q och depression (CPRS-S-A). 
 t p 

Ålder 1.135 .084 
BMI .878 .084 
EDE-Q .681 .171 
CPRS-S-A -1.329 .908 

 
Även avseende andelen kvinnor respektive män som fyllt i respektive inte fyllt i DERS 
(tabell 3) utfördes ett χ2-test för kontroll av signifikans, vilket inte visade någon signifi-
kant könsskillnad (χ2 = 0.161 och p > .05). 

Tabell 3. Andel kvinnor respektive män 
 Kvinnor Män 
DERS-urval (n = 713) 34,4 % 36,4 % 
Ej DERS (n = 1354) 65,6 % 63,6 % 

 

Könsskillnader. 
Analyser av könsskillnader (oberoende variabel) i DERS (beroendevariabel) gjordes 
med ANCOVA för att kontrollera för BMI samt grad av ätstörning respektive depres-
sion (kontrollvariabler, se tabell 4). Sju beroendevariabler testades: de olika delskalorna 
och till sist totalsumman i DERS. 
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Tabell 4. Medelvärden för BMI, EDE-Q och CPRS-S-A  

 BMI EDE-Q CPRS-S-A 
DERS-urval (n = 713) 22,3 3,87 11,1 
Ej DERS (n = 1354) 22,6 3,91 10,8 

 
När det gäller emotionsreglering visade ANCOVA-beräkningen (tabell 5) att det inte 
finns några könsskillnader för patienter med ätstörning, inte heller i någon av de speci-
fika aspekterna av emotionsreglering finns det något som är en signifikant markör: ef-
fektstorlekarna är små (alla ηp

2 ≤ .004). Effektstorlekar ges i partiell eta i kvadrat (ηp
2). 

De riktlinjer som finns för tolkning av effektstorlek är att .01 tolkas som liten effekt, 
.059 som medelstor och .138 som stor effekt. 
 
Tabell 5. Deskriptiv data för DERS (inkl. sub-skalor) bland kvinnor respektive män. 

 Kvinnor (n = 677) Män (n = 36)    

DERS M (SD) M (SD) F p ηp
2 

Icke-acceptans 2.74 (1.04) 2.48 (1.05) .61 .44 .001 
Mål 3.27 (1.07) 2.99 (1.10) 1.09 .30 .002 
Impuls 2.38 (1.01) 2.19 (1.04) .50 .48 .001 
Medvetenhet 3.08 (.85) 2.85 (.83) 1.68 .20 .002 
Strategier 2.66 (.95) 2.33 (.96) 1.95 .16 .003 
Klarhet 2.86 (.93) 2.49 (.81) 2.52 .11 .004 
Totalt 2.83 (.72) 2.55 (.71) 2.92 .088 .004 

 

Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka om det finns könsskillnader i graden av emotionsre-
glering bland patienter med ätstörning. Resultatet visar inga signifikanta skillnader mel-
lan mäns och kvinnors emotionsreglering hos ätstörda patienter: varken när det gäller 
emotionsreglering generellt eller i någon av de specifika aspekterna av emotionsre-
glering fann studien några könsskillnader för patienter med ätstörning. Denna studie 
indikerar alltså att emotionsregleringsstrategier hos ätstörda män och kvinnor inte behö-
ver hanteras olika i terapeutiska interventioner, så som ibland kan vara fallet i behand-
lingen av andra psykiatriska diagnoser. 

I denna undersökning fanns från början 2576 ätstörningspatienter registrerade i Stepwi-
se. Efter exkluderingsproceduren återstod 2067 patienter och av dessa hade behandlarna 
använt det valbara självskattningsformuläret för 713. Av dessa var 677 kvinnor och 36 
män, ett förhållande som stämmer bra överens med vad tidigare forskning har visat i 
fråga om skillnad mellan kvinnor och män avseende såväl prevalens som benägenhet att 
söka hjälp för ätstörningar (Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behand-
ling, 2015). Överrepresentationen av kvinnor i den här studien kan dock ha orsakat den 
signifikanta skillnaden avseende diagnosen AN mellan den grupp som svarat på DERS 
och den grupp som inte gjort det (se tabell 1). En annan hypotes är att en högre andel 
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eller ett större antal manliga respondenter eventuellt skulle ha kunnat påvisa större skill-
nader i resultatet. 

I studien finns ingen kontrollfunktion för hur länge patienterna varit sjuka i sin ätstör-
ning. Inte heller finns det någon kunskap om huruvida de tidigare fått psykologisk be-
handling och därmed stöd med emotionsregleringsstrategier. Emotionsreglering och 
svårigheter med att reglera emotioner är en komplex process och det finns därför in-
byggda problem med självskattningsformulär (t ex DERS) som avser att belysa känslo-
mässiga svårigheter. Individer som svarar på självskattningsformulär ska på ett adekvat 
sätt kunna svara för sina egna känslomässiga svårigheter, vilket kräver en hög medve-
tenhet om dessa då de speglar individens egna subjektiva tankar. Frågeformuläret DERS 
som används i Stepwise har varken validerats eller undersökts för reliabilitet. Då det 
inte heller tidigare använts i svenska populationer saknas också jämförelsedata (Monell, 
2013). En del av frågorna i DERS är enligt min mening svåra att förstå och forskare har 
också gått över till en kortare version med endast 16 frågor, som ändå anses täcka sam-
ma variabler.  

Frågeformuläret EDEQ, som har används i denna studie och mäter graden av ätstörning, 
är också ett självskattningsformulär. Enligt Fairburn och Beglin (1994) har användning 
av självskanningsformulär både för- och nackdelar: till exempel kan individer ha svårt 
att subjektivt bedöma huruvida deras självkänsla är påverkad av kroppsform och vikt 
eller för en person med hetsningsstörning att själv bedöma vad som menas med ”en stor 
mängd med mat”. Samtidigt kan fördelen vara att individer svarar ärligare på frågor om 
hetsätningsbeteenden eller om de använder sig av självframkallande kräkning. 

I tidigare forskning har relevansen av frågeformuläret EDEQ även när det gäller köns-
skillnader diskuterats, till exempel av Forsén-Mantilla, Bergsten och Birgegård (2014) i 
en studie av självkänsla och ätstörningssymtom. I studien undersökte de skillnader mel-
lan unga kvinnor och män i både normal samt klinisk population och de fann bland an-
nat en svagare association mellan ätstörningssymtom och självkänsla bland unga män i 
normalgruppen. En anledning till detta menar de kan vara att formuläret EDEQ inte 
fångar de specifika uttryck för kroppsuppfattning som är relevanta för män. De anser 
därför att speciellt designade ätstörningsspecifika instrument för män behövs. Inte heller 
Waaddegaard, Thoning och Petersson (2003) lyckades hitta allvarliga ätstörningsbete-
enden bland män med hjälp av formuläret EDEQ. Griffiths, Murray och Touyz (2013) 
menar att ätstörningsbeteende bland män mer är orsakat av antingen önskan att bli smal 
eller att få större muskler (vilket EDEQ inte mäter). Frågeformuläret, som alltså använts 
i denna undersökning, kan därför kanske egentligen anses vara mindre adekvat att an-
vända för att bedöma ätstörningssymtom bland män. 

Den här studien är också genomförd utgående från kriterierna för ätstörningsdiagnoser i 
DSM-IV, som till stor del är formulerade utifrån forskning på kvinnor och kvinnors 
förutsättningar, vilket kan leda till svårigheter med att diagnostisera män korrekt.  

Ovanstående svagheter i denna undersökning har uppstått på grund av bristfällig forsk-
ning om mäns ätstörningar, vilket avspeglas i utformningen av såväl kriterierna i DSM-
IV som de självskattningsformulär som oftast används (t.ex. EDE-Q och DERS). Fram-
tida forskning behöver därför använda sig av mer könsneutrala och objektiva mätin-
strument.  
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Resultatet i denna studie kan ändå sägas vara generaliserbart för patienter med ätstör-
ning som söker behandling, då det baseras på ett förhållandevis stort urval patienter re-
gistrerade på specialistkliniker för ätstörningar i hela Sverige. Som Aldao, Nolen-
Hoeksema och Schweizer (2010) i sin metastudie har visat saknas andra undersökningar 
utgående från könsblandade kliniska populationer, vilket tyvärr gör jämförelser med 
liknande studier svåra.  

Att belysa emotionsregleringens betydelse för ätstörda patienter skulle kunna leda till 
bättre förståelse för ätstörningars orsaker och ge mer vägledning i adekvata behand-
lingsmetoder. Denna studie har också väckt frågor om avsaknaden av experimentella 
och longitudinella studier som belyser, och därmed ger mer kunskap om, mäns ätstör-
ning. En annan fråga som uppstått är om det behövs en utveckling av dagens bedöm-
ningsinstrument för att på ett relevant sätt kunna mäta mäns ätstörningssymtom. 

När det gäller skillnader i emotionsreglering mellan män och kvinnor kom den här stu-
dien fram till att det är mycket små eller ringa skillnader. Svaret på frågan om män är 
från Mars och kvinnor är från Venus när det gäller emotionsreglering blir därmed ett 
nej. Mina funderingar för framtiden blir då att det kanske är viktigt att studera såväl 
likheter som skillnader mellan män och kvinnor, speciellt med tanke på att vi dessutom 
lever i ett samhälle där HBTQ-frågor och resonemang om ”det tredje könet” växer sig 
allt starkare. 
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