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Abstrakt 

 

Syfte: Undersökningens centrala frågeställning gällde om det föreligger skillnader 

mellan personer med hetsätningsstörning och personer med övriga ätstörningar 

beträffande ätstörningssymtom och intuitivt ätande samt BMI och ålder för 

insjuknande. 

 

Metod: 125 personer, alla under behandling vid Ätstörningscentrum i Helsingfors, 

fyllde i ett testbatteri omfattande bl.a. testen Intuitive Eating Scale och Eating 

Disorder Examination som båda innehöll ett flertal delskalor. 

 

Resultat: Personer med hetsätningsstörning hade ett signifikant högre BMI än 

personer med övriga ätstörningar. De som led av hetsätningsstörning fick signifikant 

högre värden på delskalan förbehållslös tillåtelse att äta i skalan för intuitivt ätande 

(IES-2), men signifikant lägre på tendens att äta som svar på fysiologiskt behov 

snarare än på känslor, tillit till kroppens hunger- och mättnadskänslor och i vilken 

mån maten man väljer att äta är i linje med kroppens behov. De som led av 

hetsätningsstörning fick signifikant högre värden på delskalan viktbekymmer i skalan 

för ätstörningssymtom (EDE-Q), medan personer som led av övriga ätstörningar 

fick högre medelvärden på delskalan restriktivt ätande. 

 

Konklusion: Betydande skillnader mellan de båda undersökningsgrupperna 

förekom. Resultaten kan vara av betydelse vid uppgörande av behandlingsprogram 

för hetsätningsstörning.  

 

Sökord: ätstörning, hetsätningsstörning, intuitivt ätande, restriktivt ätande, BMI 
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1 Introduktion 

1.1 Syfte  

Syftet med föreliggande avhandling är att undersöka hur personer med hetsätningsstörning 

skiljer sig från personer som lider av andra ätstörningar med hänsyn till ätstörningssymtom 

och intuitivt ätande. Undersökningen bygger på patientdata som samlats in på 

Ätstörningscentrum (Syömishäiriökeskus) i Helsingfors under perioden 2014 till 2017. 

 

1.2 Bakgrund 

Ätstörningar är allvarliga sjukdomar som kan försämra såväl kognitiv funktion som 

omdömesförmåga och känslomässig stabilitet märkbart. Ätstörningar inskränker livet för den 

som drabbas (Klump, Bulik, Kaye, Treasure, & Tyson, 2009). Ätstörningar uppvisar ett starkt 

samband med affektiva störningar, i synnerhet hos personer med mycket svåra ätstörningar. 

Psykiatrisk samsjuklighet (komorbiditet) leder till att personer med ätstörningar har en 

förhöjd risk att dö i förtid (Westmoreland, Krantz, & Mehler, 2016). Utöver mentala och 

psykosociala problem leder ätstörningar även till somatiska komplikationer och betydande 

kostnader för både den drabbade och samhället (Schaumberg et al., 2017). Till vanliga 

somatiska komplikationer hör störningar i omsättningen av neurotransmittorer, störningar i 

elektrolytbalansen, skador på tänderna, problem med matsmältningssystemet, nervsystemet, 

det kardiovaskulära och endokrina systemet och ämnesomsättningen (Mehler & Rylander, 

2015; Mitchell, 2016; Westmoreland et al., 2016). I värsta fall kan dessa symtom leda till 

kroniska följdsjukdomar eller bli livshotande (Westmoreland et al., 2016). 

 

1.3 Ätstörningscentrum 

Föreliggande studie bygger på patientdata från Ätstörningscentrum (Syömishäiriökeskus). 

Kliniken är Finlands första privata ätstörningsklinik och är verksam i Helsingfors, Finland. 

Ätstörningscentrum drivs ideellt av föreningen Elämän Nälkään r.y. och erbjuder både 

öppenvård och slutenvård. Öppenvård har erbjudits sedan klinikens start 2002, och sluten 

vård sedan 2004. De flesta av patienterna i öppenvård kommer från Helsingforsområdet och 

söker självmant behandling. Remisser till slutenvård kommer från alla delar av Finland. 

Patienterna i slutenvård lider i huvudsak av svår anorexi. Patienterna i öppenvård 

representerar hela spektrumet av olika kliniska och subkliniska ätstörningar. 

Ätstörningscentrum tar emot patienter från åldern tretton år och uppåt. (Ätstörningscentrum, 

n.d.) 
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1.4 Ätstörningar 

I den femte upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; 

American Psychiatric Association, 2013) ingår flera olika ätstörningsdiagnoser (feeding and 

eating disorders): pica, rumination disorder, avoidant/restrictive food intake disorder 

(ARFID), anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), binge-eating disorder 

(hetsätningsstörning, BED), other specified feeding or eating disorder (OSFED) samt 

unspecified feeding and eating disorder.  

Ätstörningar har en multifaktoriell etiologi. Biologiska faktorer (gener, hormoner, 

signalsubstanser, hjärnstruktur, kroppsbyggnad), psykologiska faktorer (personlighetsdrag, 

temperament, kognitiv förmåga, självkänsla, kroppsmissnöje, tanke- och beteendemönster, 

psykiatrisk samsjuklighet och dylikt) och miljömässiga faktorer (stressande upplevelser, 

psykologiska trauman, restriktivt ätande, sociala faktorer såsom mobbning, interpersonella 

problem, familjefaktorer och andra faktorer som påverkar individen utifrån) kan genom en 

komplex interaktion utgöra en risk för insjuknande i en ätstörning (Bakalar, Shank, Vannucci, 

Radin, & Tanofsky-Kraff, 2015). 

 

1.5 Hetsätningsstörning (BED) 

Hetsätningsstörning är en relativt ny diagnos, och den ätstörning man vet minst om. 

Hetsätningsstörning har i den fjärde upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994) gått under diagnosen Eating 

Disorders Not Otherwise Specified (EDNOS). I den femte upplagan av manualen, DSM-5, 

(American Psychiatric Association, 2013) har hetsätningsstörning tagits med som en separat 

ätstörningsdiagnos.  

De kriterier som man enligt DSM-5 måste uppfylla för att få diagnosen hetsätningsstörning 

är att man har minst en hetsätningsepisod per vecka under minst tre månader. En 

hetsätningsepisod innebär att man under en viss tid (exempelvis två timmar) äter en mängd 

mat som är signifikant större än vad en frisk person skulle äta under samma tidsrymd och 

under liknande omständigheter. Hetsätningsepisoden kännetecknas också av kontrollförlust 

avseende ätandet. Hetsätningsepisoden ska därutöver kännetecknas av minst tre av följande 

kriterier: 

 

- man äter mycket snabbare än normalt 

- man äter tills man är obehagligt mätt 
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- man äter stora mängder mat trots att man inte känner fysiologisk hunger 

- man äter ensam eftersom man skäms över den mängd mat man äter 

- man känner sig deprimerad, äcklad över sig själv eller har skuldkänslor efter 

hetsätningsepisoden. 

 

Utöver detta ska hetsätningen föra med sig påtaglig ångest. Återkommande kompensatoriskt 

beteende (kräkningar, överdrivet intag av laxerande eller vätskedrivande medel, överdrivet 

motionerande, svält) för att göra sig av med maten förekommer inte, och hetsätningen är inte 

enbart ett symtom på bulimia nervosa eller anorexia nervosa. (American Psychiatric 

Association, 2013).  

Hetsätningsstörning förekommer såväl hos normalviktiga som hos överviktiga och feta 

personer. Personer som söker behandling för hetsätningsstörning är dock ofta överviktiga, och 

diagnosen är allmänt taget förknippad med övervikt (Voon, 2015). Hos överviktiga personer 

är prevalensen för hetsätningsstörning högre än hos befolkningen som helhet (American 

Psychiatric Association, 2013). Hetsätningsstörning och övervikt är dock två skilda ting, och 

hetsätning är inte samma sak som överätande. De flesta personer som lider av övervikt 

hetsäter inte. I jämförelse med överviktiga som inte hetsäter lider de med hetsätningsstörning i 

högre grad av funktionsnedsättning, lägre livskvalitet och högre grad av psykiatrisk 

samsjuklighet (American Psychiatric Association, 2013). Det är viktigt att skilja mellan 

övervikt med hetsätningsstörning och övervikt utan hetsätningsstörning, eftersom de skiljer 

sig från varandra med hänsyn till fenomenologi, sjukdomsförlopp, grad av 

funktionsnedsättning och samsjuklighet (Voon, 2015).  

Hetsätningsstörning är i de flesta fall en långvarig sjukdom med återkommande skov, och i 

jämförelse med normalbefolkningen löper personer med hetsätningsstörning en dubbelt så 

stor risk att dö i förtid till följd av sjukdomen (Tarnanen, Suokas, & Vuorela, 2015). 

Medelåldern för insjuknande i hetsätningsstörning är i början av 20-årsåldern, och 

sjukdomstiden är i medeltal 4,3 år (Kessler et al., 2013). I en studie utförd i Tyskland fann 

man att mortaliteten för personer med hetsätningsstörning var 1,5 gånger den förväntade 

mortaliteten för friska individer med samma ålder och kön som de sjuka. För jämförelsens 

skull kan nämnas att mortaliteten för bulimia nervosa var 1,49 och för anorexia nervosa 5,35 

gånger högre än hos normalbefolkningen (Fichter & Quadflieg, 2015).  

Även om hetsätningsstörning är en relativt ny diagnos och den ätstörning som det finns 

minst forskning om, är hetsätningsstörning den vanligaste ätstörningen med en 

livstidsprevalens på mellan 1,4 och 3 % (Voon, 2015). Enligt American Psychiatric 
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Association (2013) är prevalensen bland kvinnor 1,6 % och män 0,8 % bland vuxna över 18 

år. Hos personer som söker vård för övervikt är prevalensen högre än hos befolkningen som 

helhet. Enligt Grilo (2002) lider uppskattningsvis 8 % av den sjukligt överviktiga 

befolkningen av hetsätningsstörning.  

En tvillingstudie utförd i Finland med kvinnor födda mellan 1975 och 1979 påvisade en 

livstidsprevalens på 0,7 % (Mustelin, Raevuori, Hoek, Kaprio, & Keski-Rahkonen, 2015). 

Enligt samma undersökning var incidensen för hetsätningsstörning bland kvinnor mellan 10 

och 24 års ålder 35 per 100 000 personer och år. Medelåldern för insjuknande var enligt 

denna studie 19 år.  

I en studie som undersökte psykiatrisk samsjuklighet vid hetsätningsstörning fann man att 

ungefär 74 % av deltagarna med hetsätningsstörning hade ytterligare psykiatrisk sjukdom 

någon gång under sin livstid. Av dessa led 54 % av typen förstämningssyndrom (egentlig 

depression, dystymi eller nedstämdhet), 37 % led av ångestsyndrom (panikångest, fobier, 

generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom) och 25 % led av 

missbruk eller beroende av droger eller alkohol. Ungefär 43 % led av psykiatrisk 

samsjuklighet vid undersökningstillfället. Hos dessa personer var olika förstämningssyndrom 

(26 %) och ångestsyndrom (25 %) vanligast. De som led av psykiatrisk samsjuklighet vid 

undersökningstillfället hade svårare ätstörningspatologi, lägre självkänsla och högre nivåer av 

depressivitet än de som någon gång under sin livstid lidit av andra psykiatriska problem 

(Grilo, White, & Masheb, 2009). I tvillingstudien av Mustelin et al. (2015) hade två av de 16 

kvinnor som uppfyllde kriterier för hetsätningsstörning tidigare lidit av andra ätstörningar. 

Sex av de 16 kvinnorna hade under sin livstid lidit av egentlig depression.  

 Stice, Agras, Telch, Halmi, Mitchell och Wilson (2001) hävdar att lätt restriktion (se vidare 

kapitel 1.6) eller viktminskningsförsök är vanligt hos personer med hetsätningsstörning och 

att bara en del av fallen lider av känslomässiga störningar. Hetsätningsstörning kan utgående 

från detta delas in i två undertyper: hetsätningsstörning med enbart restriktivt ätande och 

hetsätningsstörning med restriktivt ätande och negativ affekt (negativa känslor). Undertypen 

restriktion och negativ affekt utgör ungefär en tredjedel av de som är drabbade av 

hetsätningsstörning och verkar vara en svårare variant av hetsätningsstörning. I jämförelse 

med undertypen enbart restriktion uppvisar personer med restriktion och negativ affekt 

svårare ätstörningssymtom, högre grad av social missanpassning, sämre behandlingsresultat 

och högre samsjuklighet beträffande depression, ångeststörningar och personlighetsstörningar 

(Grilo, Masheb, & Wilson, 2001; Stice et al., 2001). 
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1.5.1 Hetsätningsstörning som en beroendesjukdom 

Begreppet matberoende (food addiction) är omdebatterat och forskningen på området är 

relativt ny och begränsad, även om ämnet tilldragit sig en del vetenskapligt intresse. Till 

skillnad från substansmissbrukssyndrom, som är en diagnos i DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013) är matberoende inte en erkänd diagnos, och det finns inga etablerade 

diagnoskriterier. The Yale Food Addiction Scale (YFAS) är hittills det enda mätinstrumentet 

för matberoende. YFAS är ett självrapporteringsformulär och utgår i den senaste versionen 

(YFAS 2.0) från diagnoskriterierna för substansmissbrukssyndrom enligt DSM-5 (Schulte & 

Gearhardt, 2017).  

 Även om matberoende inte är en vedertagen diagnos, finns det personer som själva uppger 

sig lida av matberoende. Enligt en studie kunde hetsätning klassificeras som missbruk enligt 

DSM-IV-kriterierna för substansmissbrukssyndrom hos majoriteten av deltagarna, varav alla 

hade en hetsätningsstörningsdiagnos. Många av deltagarna upplevde själva sin hetsätning som 

ett missbruk (Cassin & von Ranson, 2007). Hos de personer som själva kategoriserar sig som 

matberoende är upplevelsen av kontrollförlust beträffande mat och ätande den faktor som 

mest skiljer dem från personer som inte upplever sig lida av matberoende (Meadows, Nolan, 

& Higgs, 2017). Kontrollförlust beträffande ätandet är också ett av kriterierna för 

hetsätningsstörning enligt DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013).  

 Enligt Ziauddeen och Fletcher (2013) är de vetenskapliga beläggen för matberoende hos 

människor begränsade. Det råder också viss oenighet om ifall det är maten (substansen) eller 

ätandet (beteendet) som är problematiskt hos personer som upplever sig lida av matberoende. 

Hebebrand et al. (2014) menar att matberoende bättre kan beskrivas som ett 

beteendeberoende än som ett substansberoende, medan substansberoendemodellen ligger 

närmare sanningen enligt Schulte, Potenza och Gearhardt (2017). Enligt Finlayson (2017) är 

begreppet matberoende en medikalisering av normala överlevnadsdrifter och hur de tar sig 

uttryck i vår moderna miljö, och användningen av detta begrepp kan leda till implikationer för 

hur samhället ser på övervikt och vad som är normalt ätande. Även Salamone och Correa 

(2013) nämner att hetsätning sett ur ett evolutionsperspektiv har varit ett normalt och 

fördelaktigt beteende för människoartens fortlevnad. Till skillnad från andra 

beroendeframkallande substanser som alkohol och droger behöver vi mat för att överleva. 

 Många likheter mellan diagnoserna hetsätningsstörning och substansmissbrukssyndrom har 

kunnat observeras. Till dessa likheter hör bristande kontroll över konsumtionen, 

toleransökning (behov av större doser för att få samma effekt som förut), abstinenssymtom, 

aktivering av samma belöningssystem i hjärnan samt liknande adaptiva förändringar i centrala 
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nervsystemet till följd av långvarig överkonsumtion (Davis & Carter, 2009; Gearhardt, White, 

& Potenza, 2011). Fortsatt konsumtion trots negativa konsekvenser förekommer likaså hos 

både personer med hetsätningsstörning och personer med substansmissbrukssyndrom. Det 

faktum att personer med hetsätningsstörning, i likhet med personer med annan 

missbruksproblematik, använder mat som ett sätt att dämpa negativa känslor har också lyfts 

fram: hetsätning kan vara ett försök att bedöva och fly från negativa känslor som exempelvis 

mindervärdeskänslor, spänning, ångest, självhat, interpersonell stress, tristess samt negativa 

känslor relaterade till vikt, kroppsform och mat (American Psychiatric Association, 2013; 

Davis & Carter, 2009; Gearhardt, White, & Potenza, 2011; Heatherton & Baumeister, 1991). 

Personer med hetsätningsproblematik ägnar sig dessutom ofta åt andra former av 

flyktbeteenden såsom alkohol- och drogmissbruk utöver hetsätandet (Heatherton & 

Baumeister, 1991; Waters, Hill, & Waller, 2001).  

 Likheter i riskfaktorer för att insjukna har också kunnat konstateras diagnoserna emellan. 

Psykologiska, sociala och kulturella riskfaktorer såsom tidigare traumatiska upplevelser 

(Imperatori, Innamorati, Lamis, Farina, Pompili, Contardi, & Fabbricatore, 2016; Hardy, 

Fani, Jovanovic, & Michopoulos, 2018) och substansens tillgänglighet förekommer både hos 

personer med hetsätningsstörning och personer med substansmissbrukssyndrom. 

Psykobiologiska riskfaktorer som känsligt belöningssystem, impulsivitet och problem med 

känslohantering förekommer också inom båda diagnoserna. Både vid hetsätningsstörning och 

substansmissbrukssyndrom finns en förhöjd samsjuklighet med ångeststörningar, depression 

och posttraumatiskt stressyndrom (Davis & Carter, 2009; Gearhardt et al., 2011; Hardy et al., 

2018). 

 Välsmakande mat med högt energiinnehåll verkar i de kvantiteter som de finns tillgängliga 

idag kunna ha potential att missbrukas på ett liknande sätt som droger och alkohol (Spring, 

Schneider, Smith, Kendzor, Appelhans, Hedeker, & Pagoto, 2008). Överdriven och/eller 

långvarig konsumtion av processad mat har föreslagits kunna störa kroppens homeostatiska 

processer och leda till viktökning och störningar i hjärnans belönings- och mättnadssystem 

(Mitra, Gosnell, Schiöth, Grace, Klockars, Olszewski, & Levine, 2010; Volkow, Wang, 

Tomasi, & Baler, 2013). 

 Djurförsök har visat att råttor som matas med välsmakande mat innehållande mycket 

socker och fett börjar uppvisa hetsätningsbeteende, abstinensreaktioner när den välsmakande 

maten uteblir och dessutom liknande neurologiska förändringar som vid drogberoende, bland 

annat förändringar i hjärnans dopaminreceptorer (Johnson & Kenny, 2010). 
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 Schienle, Schäfer, Hermann och Vaitl (2009) fann att personer med hetsätningsstörning 

uppvisade avvikande hjärnaktivitet till följd av visuella stimuli i form av matbilder. 

Personerna med hetsätningsstörning uppvisade större aktivering i orbitofrontala cortex än 

kontrollgrupperna. Liknande resultat ses även i en studie av Gearhardt, Yokum, Orr, Stice, 

Corbin och Brownell (2011). Ökad aktivitet i orbitofrontala cortex har kunnat kopplas till ökat 

begär efter den problematiska substansen hos personer med substansmissbrukssyndrom 

(Volkow & Fowler, 2000).  

 Wang et al. (2011) konstaterade ökad frisättning av dopamin i striatum till följd av 

matstimuli hos personer med hetsätningsstörning, till skillnad från personer utan 

hetsätningsstörning. Ökad aktivitet i striatum har konstaterats ha ett samband även med 

substansberoende (Gerdeman, Partridge, Lupica, & Lovinger, 2003; Hyman & Malenka, 

2001).  

 Även om hetsätningsstörning och substansmissbrukssyndrom har många likheter 

sinsemellan, finns det också faktorer som skiljer dem åt. Hos personer med 

hetsätningsstörning förekommer i hög grad ångest kring och överdrivet fokus på kroppsform 

och vikt. För att uppfylla diagnoskriterierna för hetsätningsstörning krävs att en stor mängd 

mat intas under en avgränsad tidsperiod (American Psychiatric Association, 2013). Detta är 

inte är fallet vid substansmissbrukssyndrom. Därtill betonas själva substansen och dess 

beroendeframkallande egenskap i mycket högre grad när det gäller 

substansmissbrukssyndrom, och mer fokus ligger på total avhållsamhet från den 

problematiska substansen som en förutsättning för tillfrisknande, något som inte är möjligt 

när det gäller mat (Gearhardt et al., 2011). För vissa människor som lider av 

hetsätningsstörning kan restriktivt ätande och ångest över vikt och kroppsform vara de 

främsta upprätthållande mekanismerna för hetsätningen, vilket inte är fallet vid 

substansmissbrukssyndrom. För andra andra kan det visserligen vara neuroplastiska 

förändringar i hjärnan, orsakade av långvarig konsumtion av vissa sorters (processade) 

livsmedel, som driver på hetsätningen på samma sätt som inom substansmissbrukssyndrom 

(Mitra et al., 2010; Schulte, Grilo, & Gearhardt, 2016).  

 Davis, Curtis, Levitan, Carter, Kaplan och Kennedy (2011) fann att de som uppfyllde 

kriterierna för matberoende enligt YFAS ofta också led av hetsätningsstörning (72,2 % av 

personerna med hetsätningsstörning uppfyllde YFAS-kriterierna för matberoende), depression 

och adhd. De uppvisade dessutom mera impulsivitet och mera emotionell reaktivitet, större 

begär efter mat och större tendens att använda mat som lugnande medel jämfört med 

kontrollgruppen. I en annan studie med 81 patienter som genomgick behandling för 
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hetsätningsstörning uppfyllde 57 % kriterierna för matberoende enligt YFAS. Jämfört med de 

patienter som inte uppfyllde kriterierna för matberoende uppvisade patienterna med 

matberoende i högre grad depression, negativa känslor, emotionell instabilitet, störda 

ätbeteenden och lägre självkänsla. Någon signifikant skillnad i restriktivt ätande kunde 

däremot inte hittas grupperna emellan. Högre poäng på skalorna för matberoende visade sig 

vara kopplat till tätare hetsätningsepisoder, till skillnad från andra faktorer som exempelvis 

grad av ätstörningspatologi och negativa känslor. Utgående från dessa resultat konstaterar 

Gearhardt, White, Masheb, Morgan, Crosby och Grilo (2012) att matberoende kan vara en 

undertyp av hetsätningsstörning med svårare problematik. Davis (2017) föreslår att 

obehandlad hetsätningsstörning kan utvecklas till ett allvarligare syndrom över tid, på samma 

vis som långvarig alkoholkonsumtion kan leda till alkoholism. 

 Matberoende (enligt YFAS kriterier) och hetsätningsstörning har visat sig vara 

överlappande begrepp, men en del av de personer som uppfyller nämnda kriterier för 

matberoende har ingen ätstörning, och alla med hetsätningsstörning uppfyller inte kriterierna 

för matberoende. Det är därmed också möjligt att hetsätningsstörning och matberoende kan 

vara två separata tillstånd (Schulte & Gearhardt, 2017).  

 

1.5.2 Behandling av hetsätningsstörning 

Kognitiv beteendeterapi (KBT, en form av samtalsterapi) är den behandlingsform för 

hetsätningsstörning som det forskats mest kring och som hittills har mest vetenskapligt stöd 

(Wilson, Grilo, & Vitousek, 2007). För kognitiv beteendeterapi har man noterat märkbara 

förbättringar jämfört med kontrollgrupperna när det gäller hetsätning och alla andra 

undersökta faktorer, undantaget viktminskning. Förbättringarna har kvarstått vid 

ettårsuppföljning (Agras, Telch, Arnow, Eldredge, & Marnell, 1997; Wilfley et al., 2002).  

 Både kognitiv beteendeterapi och interpersonell psykoterapi (IPT, en form av 

samtalsterapi) har visat sig vara effektiva behandlingsformer för hetsätningsstörning, med 

resultat som kvarstår vid både ett- och tvåårsuppföljning. I jämförelse med beteendeinriktade 

viktminskningsinterventioner (behavioural weight loss) har interpersonell psykoterapi och 

KBT-baserad vägledd självhjälp uppvisat signifikant bättre resultat över tid (Agras et al., 

1997; Wilson, Wilfley, Agras, & Bryson, 2010). Wilfley et al. (2002) fann att över 70 % både 

av de patienter som genomgått kognitiv beteendeterapi och de som genomgått interpersonell 

psykoterapi uppnådde remission. Vid en ettårsuppföljning var ungefär 60 % fortfarande i 

remission. Hilbert, Bishop, Stein, Tanofsky-Kraff, Swenson, Welch och Wilfley (2012) fann 

att både interpersonell psykoterapi och kognitiv beteendeterapi var fungerande 
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behandlingsmetoder för personer med hetsätningsstörning, med en tillfriskningsfrekvens på 

52,0 % för kognitiv beteendeterapi och 76,7 % för interpersonell psykoterapi vid uppföljning 

fyra år efter avslutad behandling. 80 % av patienterna hade vid uppföljning delvis tillfrisknat 

och hade subkliniska hetsätningssymtom. 58 % av patienterna uppvisade kliniskt signifikant 

förbättring beträffande ätstörningspsykopatologi. Patienternas BMI (body mass index) var 

också stabilt under uppföljningsperioden, vilket tyder på att hetsätningen avtagit. Devlin, 

Goldfein, Petkova, Liu och Walsh (2007) fann att kognitiv beteendeterapi ledde till märkbar 

förbättring med avseende på hetsätning och de flesta andra undersökta variablerna förutom 

kroppsvikt. Medicinering (fluoxetin) hade ingen effekt på hetsätningen, men ledde till en 

minskning av depressiva symtom. Förbättringen kvarstod vid tvåårsuppföljning.  

 KBT-baserad vägledd självhjälp har visat sig vara till hjälp för att minska 

hetsätningsfrekvensen och andra ätstörningssymtom hos personer med hetsätningsstörning 

(Grilo & Masheb, 2005; Iacovino, Gredysa, Altman, & Wilfley, 2012; Ljotsson, Lundin, 

Mitsell, Carlbring, Ramklint, & Ghaderi, 2007). I Finland finns det internetbaserade 

självhjälpsprogrammet Irti ahminnasta tillgängligt för allmänheten på psykporten.fi 

(Mielenterveystalo, n.d.) Programmet bygger på boken med samma namn (Keski-Rahkonen, 

Meskanen, & Nalbantoglu, 2016). Därtill har försök med dialektisk beteendeterapi (DBT, en 

form av samtalsterapi) gett lovande resultat (Iacovino et al., 2012; Telch, Agras, & Linehan, 

2001).  

 Också övningar i medveten närvaro har visat sig kunna vara till nytta vid behandling av 

hetsätningsstörning. Hetsätningens frekvens och svårighetsgrad såväl som underliggande 

depression och ångest minskade till följd av meditationsövningar i en studie av Kristeller & 

Hallett (1999). Även yoga har visat sig kunna leda till minskad hetsätning och dessutom ökad 

fysisk aktivitet hos personer med hetsätningsstörning (McIver, O’Halloran, & McGartland, 

2009).  

 Ett antal metaanalyser över olika behandlingsformers effektivitet beträffande 

hetsätningsstörning har gjorts. En metaanalys på 45 studier fann måttligt stöd för effekten av 

kognitiv beteendeterapi och vägledd självhjälp som behandling för hetsätningsstörning. För 

interpersonell psykoterapi och medicinering var stödet litet (Ghaderi, Odeberg, Gustafsson, 

Råstam, Brolund, Pettersson, & Parling, 2018). Brownley, Berkman, Sedway, Lohr och Bulik 

(2007) analyserade 26 studier och kom fram till att effektiviteten av olika behandlingar för 

hetsätningsstörning var varierande. Kognitiv beteendeterapi visade sig minska hetsätning i 

upp till fyra månader efter avslutad behandling men ledde inte till viktminskning. 

Medicinering hade viss effekt på hetsätningen och kunde leda till viktminskning, men 



  Sarah Williamsson 

10 
 

effekten avtog ofta när medicineringen avbröts och medicineringen medförde dessutom 

skadliga biverkningar. För självhjälp bedömdes det vetenskapliga stödet vara begränsat. I 

motsats till Ghaderi et al. (2018) konstaterade Vocks, Tuschen Caffier, Pietrowsky, 

Rustenbach, Kersting och Herpertz (2010) i sin metaanalys att kognitiv beteendeterapi, både i 

form av terapi och strukturerad självhjälp, märkbart förbättrade hetsätningssymtomen och 

andra ätstörningssymtom hos personer med hetsätningsstörning. Medicinering och 

interventioner med fokus på viktminskning uppvisade inte lika goda resultat. En 

litteraturöversikt av Wonderlich, de Zwaan, Mitchell, Peterson och Crow (2003) kom fram till 

att både psykologiska behandlingar (kognitiv beteendeterapi, interpersonell psykoterapi, 

självhjälp, dialektisk beteendeterapi) och behandlingar inriktade på viktkontroll för 

hetsätningsstörning ledde till fortsatt avhållsamhet från hetsätning vid ettårsuppföljning för 

ungefär hälften av patienterna. Ingen av metoderna ledde till varaktig viktminskning. En 

metaanalys som jämförde behandlingar sinsemellan visade att kognitiv beteendeterapi var 

effektivare än beteendeinriktade viktminskningsinterventioner med avseende på minskat 

hetsätande. Beteendeinriktade viktminskningsinterventioner var effektivare med avseende på 

viktminskning, men enbart vid behandlingens slut: patienterna gick upp i vikt igen över tid. 

Lisdexamfetamin var mer effektivt än andra generationens antidepressiva mediciner. I övrigt 

hittades inga signifikanta skillnader behandlingarna emellan (Peat et al., 2017). Resultatet av 

en metaanalys som undersökte i vilken grad psykologisk eller beteendeinriktad behandling 

leder till att hetsätningen upphör visade att endast hälften av de patienter som genomgår 

behandling uppnått remission vid avslutad behandling och vid uppföljning (Linardon, 2018). 

 För många av behandlingarna, i synnerhet medicinering, finns det få uppföljningsstudier 

över längre tid (Ghaderi et al., 2018). De uppföljningsstudier som gjorts stöder psykologiska 

behandlingsmetoder för hetsätningsstörning (kognitiv beteendeterapi, interpersonell 

psykoterapi, dialektisk beteendeterapi).  

 Personer med hetsätningsstörning som tidigare haft anorexi eller bulimi och/eller som har 

högre grad av psykiatrisk samsjuklighet har visat sig vara mindre mottagliga för både 

traditionell kognitiv beteendeterapi och KBT-baserad vägledd självhjälp än personer utan 

annan ätstörningsbakgrund, och prognosen är sämre både på kort och lång sikt. De uppvisar 

också högre grad av psykiatrisk samsjuklighet och svårare ätstörningssymtom (Iacovino et al., 

2012; Utzinger, Mitchell, Cao, Crosby, Crow, Wonderlich, & Peterson, 2015). 

 Den forskning som finns beträffande beteendeinriktade viktminskningsinterventioner för 

personer med hetsätningsstörning visar att de resulterar i större viktminskning än kognitiv 

beteendeterapi till en början, men vid uppföljning tenderar patienterna att ha gått upp igen, i 
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vissa fall till en högre vikt än innan behandlingen. Kognitiv beteendeterapi ger dessutom 

bättre resultat vid behandling av hetsätning, ätstörningspatologi i allmänhet och andra faktorer 

kopplade till psykiskt välmående (Berkman et al., 2015; Nauta, Hospers, Kok & Jansen, 2000; 

Wilson et al., 2007; de Zwaan, Mitchell, Crosby, Mussell, Raymond, Specker & Seim, 2005). 

Interventioner som fokuserar på viktminskning, även när de är riktade till målgrupper som 

inte lider av störda ätbeteenden, har dessutom kritiserats för att vara ineffektiva och öka 

risken för försämrad hälsa över tid (Bacon & Aphramor, 2011; Mann, Tomiyama, Westling, 

Lew, Samuels, & Chatman, 2007; McEvedy, Sullivan-Mort, McLean, Pascoe, & Paxton, 

2017; Tylka, Annunziato, Burgard, Daníelsdóttir, Shuman, Davis, & Calogero, 2014). 

Hetsätningsstörning är inte samma sak som övervikt (American Psychiatric Association, 

2013; Voon, 2015), och en ätstörning botas inte enbart genom att nå normalvikt. Många 

personer med hetsätningsstörning söker hjälp på grund av övervikt och vill ha hjälp med att 

gå ner i vikt. Det vore trots detta viktigt att få ätstörningen under kontroll i första hand, 

eftersom en obehandlad hetsätningsstörning gör det mycket svårt att nå en hållbar 

viktminskning (de Zwaan, 2001). Enligt Davis (2017) kan nyttan med att fokusera på vikt i 

behandlingen av personer med hetsätningsstörning ifrågasättas, eftersom överdrivet fokus på 

viktminskning kan dra uppmärksamheten från grundproblematiken.  

 Vårdrekommendationerna för ätstörningar i Finland finns samlade i Käypä hoito - God 

medicinsk praxis (Finska Läkarföreningen Duodecim, 2014) och utgår från den forskning som 

gjorts på olika behandlingsformer. Målet med vården ska enligt rekommendationerna vara att 

få hetsätandet under kontroll, få ätandet att bli mer regelbundet, få slut på extrema 

bantningsförsök, minska på ätstörningssymtomen, få ett slut på symtom som hotar den fysiska 

hälsan, lindra de psykiska symtomen, stöda social förmåga, inlärnings- och arbetsförmåga 

samt förebygga återfall. Patientens egen motivation att tillfriskna och en förtroendefull 

vårdrelation betonas som viktiga faktorer för tillfrisknandet, och många olika terapiformer 

kan vara till hjälp. Medicinering rekommenderas inte som rutinvård för hetsätningsstörning. 

 På Ätstörningscentrum i Helsingfors (se vidare kapitel 1.7) planeras vården individuellt för 

varje patient. Att normalisera ätandet är en förutsättning för att tillfriskna, men ätstörningen 

ses som ett symtom på ett underliggande psykiskt illamående, och därför beaktas alla aspekter 

av patientens situation och livshistoria. På Ätstörningscentrum erbjuds därmed många olika 

tjänster: näringsterapi, psykoterapi, mottagning hos specialistläkare inom psykiatrin, 

fysioterapi och distanshandledning (genom videosamtal och applikationen MealLogger). 

Somatiska undersökningar sker i samarbete med privata läkarstationer. De vårdmodeller man 

utgår ifrån på Ätstörningscentrum är kognitiv psykoterapi, lösningsfokuserad psykoterapi, 
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medveten närvaro (mindfulness) och hakomi (kroppspsykoterapi som utgår från mindfulness). 

Vården är i regel intensiv i början så att patienten har tillräckligt med stöd för att ett 

tillfrisknande ska vara möjligt. Vartefter framsteg sker får patienten gradvis ta mer ansvar för 

sitt mående (Ätstörningscentrum, n.d.). 

 

1.6 Intuitivt ätande 

Intuitivt ätande är ett förhållningssätt till mat, ätande och vikt som kännetecknas av 

medvetenhet om och respekt för kroppens egna hunger- och mättnadssignaler och acceptans 

av den egna kroppen. Intuitivt ätande innebär att man utgår från kroppens signaler och behov 

när man väljer vad, när och hur mycket man äter, inte från regler, yttre signaler eller försök att 

dämpa känslor. Att äta intuitivt innebär också att man tillåter sig att njuta av maten, även om 

njutning inte är den enda orsaken till att man äter. Tankar om mat och vikt tar inte onödig tid 

och energi i anspråk och mat kategoriseras inte som ”tillåten” eller ”otillåten”, ”nyttig” eller 

”onyttig”. Mat förknippas inte heller med skuld och skam. (Tribole & Resch, 2012; Tylka & 

Kroon Van Diest, 2013). Begreppet intuitivt ätande föddes som en följd av påståendet att 

bantning (dieting) för de allra flesta inte är hållbart, utan snarare leder till negativa följder som 

instabil och över tid ökande vikt, dysfunktionell relation till mat och ökad risk för ätstörningar 

(Herbert, Blechert, Hautzinger, Matthias, & Herbert, 2013).  

 Enligt set-point-teorin har människor en naturlig mekanism som genom kroppens signaler 

och hormonbalans ser till att man får den näring man behöver, samtidigt som vikten håller sig 

inom ett för individen hälsosamt intervall. Vad som är en hälsosam vikt är dock väldigt 

individuellt och den genetiskt förutbestämda idealvikten för en individ ligger inte alltid inom 

gränserna för normalvikt enligt BMI-skalan eller kulturella ideal. Genom att lyssna på och 

följa kroppens signaler (det vill säga äta intuitivt) kommer kroppens behov tillgodoses på ett 

hälsosamt sätt, utan att man förlitar sig på yttre regler och kontroll (Brownell, 1982; Harris, 

1990). Utgående från denna teori är hetsätning en naturlig och livsviktig kroppslig reaktion på 

restriktion, och kroppens sätt att se till att vikten håller sig inom sitt genetiskt bestämda 

viktintervall. Förlängda perioder av restriktion (Kalm & Semba, 2005) såväl som överdriven 

konsumtion av processad mat (Volkow et al., 2013) och obalanser i hormonsystemet (Harris, 

1990) kan sätta kroppen ur balans och leda till överdriven viktökning. 

Flera tidigare studier har visat att män tenderar att äta mer intuitivt än kvinnor. Intuitivt 

ätande är enligt dessa studier vanligare hos normalviktiga personer än hos överviktiga, och 

intuitivt ätande har visat sig vara kopplat till normalt BMI hos både kvinnor och män. 
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Personer som aldrig försökt gå ner i vikt åt mer intuitivt än personer med en bakgrund av 

viktminskningsförsök. (Camilleri, Méjean, Bellisle, Andreeva, Sautron, Hercberg, & Péneau, 

2015; Denny, Loth, Eisenberg, & Neumark-Sztainer, 2013; Herbert et al., 2013). 

Intuitivt ätande har kunnat kopplas till lägre grad av störda ätbeteenden och 

ätstörningssymtom. Människor som ger sig själva villkorslös tillåtelse att äta är mindre 

benägna att äta mer än kroppen behöver, hetsäta och känna skam över sitt ätande (Tylka & 

Kroon Van Diest, 2013). De väljer oftast mat som är hälsosam och är inte besatta av tankar på 

mat och ätande. Intuitivt ätande har därutöver kunnat kopplas till andra hälsofördelar, både 

psykiska och fysiologiska. Intuitivt ätande har uppvisat ett positivt samband med 

uppskattning av den egna kroppen, god självkänsla och känsla av tillfredsställelse med livet 

liksom ett negativt samband med ohälsosam bantning, överätning, hetsätning, sämre 

medvetenhet om inre signaler och känslor (interoceptiv medvetenhet), skam över ätande och 

den egna kroppen och internalisering av utseendeideal. (Herbert et al., 2013; Tylka & Kroon 

Van Diest, 2013). Enligt en litteraturöversikt av Van Dyke och Drinkwater (2013) har 

intuitivt ätande upprepade gånger visat sig ha ett positivt samband med psykisk hälsa och 

välmående samt lägre BMI. 

En metaanalys av tjugo interventioner som utgick från principerna för intuitivt ätande fann 

att dessa interventioner resulterade bland annat i förbättrade kolesterolvärden, lägre blodtryck, 

bättre kondition, minskad förekomst av ätstörningspatologi, bättre självkänsla, bättre självbild 

och minskad ångest och depression (Schaefer & Magnuson, 2014). Exempelvis den 

intervention från år 2015 som genomfördes av Bacon, Stern, Van Loan och Keim med fokus 

på kroppsacceptans resulterade i förbättringar i de tidigare nämnda markörerna, och vid 

tvåårsuppföljning hade deltagarna kunnat upprätthålla alla positiva förändringar. 

Kontrollgruppen, som istället genomgick en intervention baserad på viktminskning genom lätt 

restriktion, uppvisade likaså förbättringar på de undersökta markörerna och dessutom 

viktminskning, men lyckades inte upprätthålla förbättringarna över tid. Deltagarna i 

kontrollgruppen kunde inte heller över tid upprätthålla den viktminskning som interventionen 

resulterat i. 

Bush, Rossy, Mintz & Schopp (2014) kom fram till att för deltagarna i en intervention som 

byggde på intuitivt ätande och medveten närvaro var sannolikheten att inte uppvisa störda 

ätbeteenden 3,65 gånger högre än hos kontrollgruppen tio veckor efter att interventionen 

avslutats. Tylka et al. (2014) och Bacon och Aphramor (2011) lyfter fram att interventioner 

som bygger på intuitivt ätande visat sig förbättra både den psykiska och fysiska hälsan och 

leda till förbättringar i mat- och motionsvanor. Intuitivt ätande har inte kunnat kopplas till 
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några negativa följder för hälsa och välmående till skillnad från interventioner och 

behandlingar vars fokus ligger på viktminskning. De senare har visat sig vara ineffektiva över 

tid och dessutom kunna försämra den fysiska och psykiska hälsan och öka stigmat kring 

övervikt.  

 

1.7 Restriktivt ätande 

Restriktivt ätande (dietary restraint, eating restraint) definieras som medvetna försök att 

kontrollera sitt intag av mat (Savage, Hoffman, & Birch, 2009), ofta med avsikt att gå ner i 

vikt eller undvika att gå upp i vikt. Restriktivt ätande kan innebära att man äter mindre än 

kroppen behöver, men restriktionen kan lika väl vara enbart psykologisk. Psykologisk 

restriktion innebär att förbjuda sig själv att äta vissa livsmedel som uppfattas som "onyttiga" 

och är oberoende av det reella näringsintaget (Polivy, 1996).  

 Restriktivt ätande har vidare delats in i två undertyper: rigid kontroll (rigid control) och 

flexibel kontroll (flexible control) (Westenhoefer, Stunkard, & Pudel, 1999). Rigid kontroll 

över ätandet innefattar enligt Westenhoefer et al. (1999) ett dikotomt allt-eller-inget-tänkande 

och strikta regler kring ätande och vikt. Flexibel kontroll över ätandet tar sig däremot uttryck i 

ett mer nyanserat tankesätt, där man exempelvis tar mindre portioner och kompenserar genom 

att äta ”nyttigare” mat vid nästa måltid ifall man ätit ”onyttigt” tidigare. 

 Både intuitivt ätande och flexibel kontroll över ätandet har i studier kunnat kopplas till 

hälsofördelar och båda tillvägagångssätten har rekommenderats som strategier för att främja 

hälsosamma attityder och beteenden kring mat och ätande. Begreppen har därför jämförts i en 

studie av Tylka, Calogero och Daníelsdóttir (2015). Resultaten pekar på att intuitivt ätande 

och flexibel kontroll över ätandet är två skilda fenomen. Höga poäng för intuitivt ätande var 

inte kopplat till högre poäng för flexibel kontroll över ätandet. Intuitivt ätande och flexibel 

kontroll över ätandet skiljer sig åt med avseende på hur de är kopplade till välmående: 

intuitivt ätande visade sig i denna studie vara kopplat till lägre grad av rigid kontroll över 

ätandet, lägre grad av psykiskt lidande, högre grad av psykologisk anpassningsförmåga och 

lägre BMI. Flexibel kontroll uppvisade å sin sida en stark koppling till rigid kontroll, men 

ingen koppling till psykiskt lidande, anpassningsförmåga eller BMI.  

 Linardon och Mitchell (2017) undersökte precis som Tylka et al. (2015) begreppen intuitivt 

ätande och flexibel kontroll och hur de skiljer sig åt med avseende på störda ätbeteenden och 

kroppsbild. Studien undersökte även om sambandet mellan intuitivt ätande och nyss nämnda 

faktorer påverkas av svartvitt tänkande och uppskattning av den egna kroppen. Intuitivt 
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ätande var till skillnad från rigid kontroll kopplat till lägre förekomst av störda ätbeteenden 

och problem med kroppsbilden. Lägre nivåer av svartvitt tänkande minskade kopplingen 

mellan intuitivt ätande och störda ätbeteenden, och högre nivåer av uppskattning av den egna 

kroppen minskade kopplingen mellan intuitivt ätande och problem med kroppsbilden. 

Utgående från dessa resultat menar Tylka, Calogero och Daníelsdóttir (2015) och Linardon 

och Mitchell (2017) att intuitivt ätande borde rekommenderas framom flexibel kontroll som 

strategi för att förebygga ätstörningar och främja hälsosamma ätbeteenden och -attityder. 

Linardon och Mitchell (2017) lyfter också fram vikten av att främja kroppsacceptans och 

minska på det svartvita tänkandet kring mat och ätande.  

The Minnesota Starvation Experiment, som utfördes under andra världskriget, visade vad 

restriktivt ätande i form av halvsvält kan leda till i fråga om somatiska och psykologiska 

symtom. 32 friska män fick under studiens tre första månader äta fritt, varefter de under de 

följande sex månaderna skulle tappa mellan 19 och 28 % av sin kroppsvikt. Det dagliga 

energiintaget drogs ner till ungefär hälften av männens normala intag. Männen, som tidigare 

aldrig haft problem med ätande eller vikt, blev besatta av tankar på mat. Deras 

ämnesomsättning sjönk och de blev apatiska, lättirriterade och deprimerade. Många drabbades 

av neurologiska problem, anemi, extrem svaghet, ödem och personlighetsförändringar. Efter 

experimentets slut hade en majoritet av männen ännu under lång tid känslor av omättlig, 

okontrollerbar hunger vilket resulterade i okontrollerat ätande och hetsätning (Kalm & 

Semba, 2005; Keys, Brozek, Henschel, Mickelsen, & Taylor, 1950). 

 Restriktivt ätande leder sällan till bestående viktminskning. Studier har visat att upp till två 

tredjedelar av de som försöker gå ner i vikt går upp igen till en högre vikt än tidigare 

(Berkman et al., 2015; Mann et al., 2007; Nauta et al., 2000; Wilson et al., 2007; de Zwaan et 

al., 2005).  

 Psykologisk restriktion har visat sig öka risken för hetsätning och tidigare nämnda 

somatiska och psykologiska symtom kopplade till svält, även om personens näringsintag är 

tillräckligt (Polivy, 1996). Polivy, Coleman och Herman (2005) har studerat hur restriktion av 

ett specifikt livsmedel påverkar begär efter detsamma. Resultaten av denna studie tyder på att 

förbud ökar begäret och kan leda till överätning eller hetsätning. Effekten var tydligare hos de 

deltagare som kategoriserats som restriktiva i sitt ätande jämfört med icke-restriktiva 

deltagare. Enligt Herman och Mack (1975) leder kognitiv (extern) kontroll över ätandet, till 

skillnad från intuitivt ätande, till minskad känslighet för kroppens signaler. Detta kan resultera 

i överätning hos restriktiva personer i situationer där den kognitiva kontrollen av någon orsak 

är försvagad.  
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 Polivy och Herman (2017) lyfter fram att personer vars ätande är restriktivt reagerar 

annorlunda än icke-restriktiva personer på sinnesintryck relaterade till mat. Restriktiva 

personer tenderar att påverkas av yttre (matrelaterade) stimuli i högre grad än icke-restriktiva 

personer: de äter större mängder när de har tillgång till välsmakande mat, men också om 

maten uppfattas som "nyttig". De påverkas också i högre grad än icke-restriktiva personer att 

kontrollera sitt ätande som en följd av intryck relaterade till bantning och viktminskning. 

Dessutom fäster de större uppmärksamhet vid mat än icke-restriktiva personer och deras 

minne verkar selektivt favorisera matsignaler.  

Longitudinella studier med såväl barn och ungdomar som vuxna har visat en tendens till att 

restriktivt ätande leder till en ökad förekomst av störda ätbeteenden och ökad viktuppgång. 

Birch, Fischer och Davidson (2003) fann att flickor vars mammor utövade större kontroll över 

flickornas ätande då de var fem år ägnade sig åt mer ätande utan att vara hungriga i sju- och 

nioårsåldern jämfört med de flickor vars mammor utövade mindre kontroll. Effekten av 

restriktionen var ännu större på flickor som var överviktiga vid en ålder av fem år. I en 

liknande studie med tvärsnittsdesign fann man ett samband mellan restriktivt ätande och 

ohämmat ätande, bristande lyhördhet för hunger- och mättnadssignaler och föräldrarnas 

kontroll över döttrarnas ätande hos femåriga flickor (Carper, Orlet Fisher, & Birch, 2000).  

I en longitudinell studie med flickor och pojkar i åldern 9 till 14 år ökade de personer som 

bantade mer i vikt under en treårsperiod än personer som inte bantade, och de hetsåt i mycket 

högre grad än icke-bantare. Flickor som bantade regelbundet uppvisade en 12 gånger högre 

risk än icke-bantare att hetsäta, och för flickor som bantade oregelbundet var risken fem 

gånger högre. Också hos pojkar fanns ett samband mellan bantning och hetsätning, men det 

var något svagare än hos flickor (Field et al., 2003). Även Neumark-Sztainer, Wall, Guo, 

Story, Haines och Eisenberg (2006) kom fram till att bantning predicerade högre BMI, ökad 

risk för okontrollerat hetsätande och ätstörningssymtom såsom kräkningar och användande av 

laxermedel hos ungdomar över en femårsperiod. En studie som utgick från samma 

datamaterial kunde koppla bantning till ökad hetsätning och minskat frukostätande hos flickor 

och till ökad hetsätning, minskad fysisk aktivitet och en tendens till minskat frukostätande hos 

pojkar (Neumark-Sztainer, Wall, Haines, Story & Eisenberg, 2007). van Strien, Herman och 

Verheijden (2014) fann ett samband mellan restriktivt ätande och högre BMI hos vuxna 

kvinnor.  

Westenhoefer et al. (1999) fann kopplingar mellan rigid kontroll över ätandet och större 

förekomst av störda ätbeteenden, bland annat hetsätning och kompensatoriska beteenden 

(kräkningar, användning av aptithämmande läkemedel, laxermedel eller vätskedrivande 
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medel). Flexibel kontroll kunde däremot kopplas till mindre förekomst av störda ätbeteenden, 

mindre hetsätning, mindre kompensatoriska beteenden samt mer lyckad och varaktig 

viktminskning hos överviktiga. Andra studier har misslyckats med att hitta något samband 

mellan flexibel kontroll över ätandet och bättre hälsa. Timko och Perone (2005) kunde dra 

slutsatsen att rigid kontroll hade en starkare koppling till störda ätbeteenden och attityder än 

flexibel kontroll, men flexibel kontroll hade för den skull inte något samband med positiva 

attityder till ätande och den egna kroppen.  

Restriktivt ätande är en vanlig utlösande faktor för hetsätande, men inte nödvändigtvis den 

enda. En studie med kvinnor med bulimi kom fram till att restriktivt ätande föregick 

hetsätande hos 81 % av deltagarna. En minoritet av deltagarna (17 %) hade utvecklat 

hetsätning utan att tidigare ha ätit restriktivt (Bulik, Sullivan, Carter, & Joyce, 1997). Hos 

personer med hetsätningsstörning har ungefär hälften börjat hetsäta utan att först ha försökt 

begränsa sitt ätande (Grilo & Masheb, 2000; Spurrell, Wilfley, Tanofsky, & Brownell, 1997). 

Kopplingen mellan flexibel och rigid kontroll och hetsätningsepisoder hos patienter med 

hetsätningsstörning har också undersökts i en studie av Masheb och Grilo (2002). Studiens 

resultat pekar på att varken flexibel eller rigid kontroll har ett samband med 

hetsätningsepisoder hos personer med hetsätningsstörning. Andra faktorer än restriktion, 

exempelvis försök att hantera negativa känslotillstånd genom att äta (Polivy & Herman, 

1999), kan möjligen driva och upprätthålla hetsätningen hos vissa personer med 

hetsätningsstörning. 

 

1.8 Frågeställningar 

Studien var explorativ till sin natur på grund av att det föreligger relativt litet forskning 

beträffande hetsätningsstörning enligt DSM-5. Undersökningens centrala frågeställning gällde 

om det skulle föreligga skillnader mellan personer med hetsätningsstörning och personer med 

övriga ätstörningar beträffande deras poäng på de olika delskalorna i testen IES-2 (Tylka & 

Kroon Van Diest, 2013) och EDE-Q (Fairburn & Beglin, 1994). Eventuella skillnader mellan 

grupperna beträffande BMI och ålder för sjukdomsdebuten undersöktes också.  
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2 Metod 

2.1 Sampel 

Ett testbatteri fylldes i av 125 patienter, varav 120 var kvinnor och fem var män. Medelåldern 

var 30,2 år (SD 11,7) för kvinnorna, och 32,2 år (SD 17,6) för männen, åldersskillnaden var 

inte signifikant. Diagnoserna framgår ur Tabell 1 och utbildningsnivå ur Tabell 2. 

Medelåldern för patienterna med hetsätningsstörning var 36,6 år (SD 12,2) och för de med 

andra ätstörningar 27,4 år (SD 10,6). Åldersskillnaden mellan de två grupperna var signifikant 

[t(120) = 4.26, p < .001]. Samtliga deltagare var under behandling vid Ätstörningscentrum i 

Helsingfors. I 64 % av fallen hade patienterna själva tagit kontakt med kliniken för 

behandling. 

 

 

 

 

Tabell 1 

Frekvensen av kvinnor och män med 

olika ätstörningsdiagnoser i samplet (N 

= 125) *) 
 Kvinnor Män Totalt 

Ingen ätstörning 10 0 10 

Anorexi 24 0 24 

Bulimi 35 0 35 

Hetsätningsstörning 37 3 40 

Annan ätstörning 12 2 14 

Totalt 118 5 123 

*) Två deltagare saknade diagnos 
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Tabell 2 

Frekvensen av olika utbildningsnivåer i 

samplet (N = 125) *) 
 Antal Procent 

Ingen utbildning 6 4,8 

Grundutbildning 14 11,2 

Andra stadiet 45 36,0 

Tredje stadiet 52 41,6 

Totalt 117 93,6 

*) Åtta deltagare hade inte uppgett utbildningsnivå 

 

 

 

2.2 Instrument 

Vid inledandet av behandlingen besvarade patienterna ett utvärderingsformulär som innehöll 

frågor om BMI, demografiska data, ätstörningsdiagnos enligt DSM-5, samsjuklighet, 

ätstörningens varaktighet och tidigare behandling för ätstörningen. 

 Utöver utvärderingsformuläret innehöll testbatteriet fyra skalor: Eating Disorder 

Examination Questionnaire (EDE-Q, version 6.0; Fairburn & Beglin, 1994; Isomaa, 

Lukkarila, Ollila, Nenonen, Charpentier, Sinikallio, & Karhunen, 2016), Intuitive Eating 

Scale-2 (IES-2; Tylka & Kroon Van Diest, 2013), Clinical Impairment Assessment (CIA; 

Bohn, Doll, Cooper, O'Connor, Palmer, & Fairburn, 2008) samt Strukturell analys av socialt 

beteende (SASB-introjekt; Benjamin, Rothweiler, & Critchfield, 2006).  Två av dessa, EDE-

Q och IES-2, analyserades i föreliggande studie.  

 

2.2.1 Intuitive Eating Scale-2 (IES-2) 

För att mäta intuitivt ätande användes frågeformuläret IES-2, som består av 23 frågor vilka 

mäter fyra aspekter av intuitivt ätande: förbehållslös tillåtelse att äta (Unconditional 

Permission to Eat, UPE), tendens att äta som svar på fysiologiskt behov snarare än på 

känslor (Eating for Physical rather than Emotional Reasons, EPR), tillit till kroppens hunger- 

och mättnadskänslor (Reliance on Hunger and Satiety Cues, RHSC) samt i vilken mån maten 

man väljer att äta är i linje med kroppens behov (Body-Food Choice Congruence, B-FCC) 

(Tylka & Kroon Van Diest, 2013). Delskalorna uppvisade god reliabilitet. Cronbach’s  för 

delskalan UPE var .84, för EPR .93, för RHSC .90 och för B-FCC .84. 
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2.2.2 Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q, version 6.0) 

För att mäta ätstörningssymtom användes frågeformuläret EDE-Q (Fairburn & Beglin, 1994), 

i finsk översättning av Isomaa et al. (2016). EDE-Q mäter såväl ätstörda attityder som 

beteenden under de senaste 28 dagarna. EDE-Q kan delas in i fyra delskalor: restriktivt 

ätande (Restraint), ätbekymmer (Eating Concern), viktbekymmer (Weight Concern) och 

figurbekymmer (Shape Concern). Frågorna besvaras på en skala från 0 till 6, där 6 är mest 

allvarligt. Delskalorna uppvisade god reliabilitet: Cronbach’s  för delskalan restriktivt 

ätande var .82, för ätbekymmer .76, för figurbekymmer .84 och för viktbekymmer .74. 

 

2.3 Procedur 

Patienter från både öppenvård och slutenvård deltog i studien. Alla nya patienter på kliniken 

fick information om studien i samband med behandlingens inledning. Efter att patienten gett 

sitt skriftliga medgivande till att delta i studien besvarades undersökningens testbatteri (se 

bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3). Formulären besvarades även vid behandlingens avslutning 

samt vid uppföljningar ett och tre år efter avslutad behandling. I föreliggande studie har 

enbart formulären från behandlingens inledning använts.  

 

2.4 Etiska överväganden 

Alla deltagare har gett skriftligt godkännande till att deras uppgifter används i 

forskningssyfte. Hos patienter under 18 år krävdes även föräldrarnas skriftliga godkännande. 

Patienternas personuppgifter sparades separat från formulären och varje patient tilldelades ett 

forskningsnummer för att möjliggöra uppföljning över tid.  

 Studien genomfördes i enlighet med riktlinjer utfärdade av World Medical Association 

(2013) och Finnish Advisory Board on Research Integrity (2012). Studiens design godkändes 

av Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikts etiska delegation.  
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3 Resultat 

3.1 Symtomstart och BMI 

Ingen signifikant skillnad förekom beträffande ålder vid sjukdomsdebuten mellan personer 

med hetsätningsstörning (BED) (16,2 år, SD 6,1) och personer med övriga ätstörningar (17,6 

år, SD 5,4). Däremot fanns det en signifikant skillnad mellan grupperna beträffande BMI: 

personer med hetsätningsstörning hade ett signifikant högre värde (35,4, SD 8,4) än personer 

med övriga ätstörningar (21,4 SD, 5,2).  

 

3.2 Skillnader mellan grupperna enligt IES-2 

En multivariat variansanalys (MANOVA) utfördes med hetsätningsstörning vs. övriga 

ätstörningar som oberoende variabel och fyra delskalor ur IES-2 som beroende variabler. 

Resultaten presenteras i Fig. 1 och Tabell 3.  

 Som av tabellen framgår påvisades en signifikant skillnad mellan grupperna. De som led 

av hetsätningsstörning fick signifikant högre värden på delskalan Förbehållslös tillåtelse att 

äta, men signifikant lägre på de tre övriga delskalorna i IES-2. 

 

 

 

Tabell 3 

Resultat av en multivariat variansanalys (MANOVA) med diagnos (hetsätningsstörning vs. 

övriga ätstörningar) som oberoende variabel och fyra delskalor ur IES-2 som beroende 

variabler (N = 125), se Figur 1 för medelvärden 

   F df p ≤ ηp
2 Grupp med 

högre medelvärde 

Effekt av diagnos      

 Multivariat analys 19.27 4, 120 .001 .391  

 Univariata analyser      

  Förbehållslös tillåtelse att äta 28.30 1, 123 .001 .187 Hetsätningsstörning 

  Tendens att äta som svar på fysiologiskt behov 

snarare än på känslor 

26.18 ” .001 .176 Övriga störningar 

  Tillit till kroppens hunger- och mättnadskänslor 4.45 ” .05 .035 Övriga störningar 

  I vilken mån maten man väljer att äta är i linje med 

kroppens behov 

13.31 ” .001 .098 Övriga störningar 
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Fig. 1.  Medelvärden för fyra skalor ur IES-2 för personer med hetsätningsstörning och 

personer med övriga ätstörningar (N = 125). 

 

 

 

 

 

3.3 Skillnader mellan grupperna enligt EDE-Q  

En multivariat variansanalys (MANOVA) utfördes med hetsätningsstörning vs. övriga 

ätstörningar som oberoende variabel och fyra delskalor som mäter ätstörningssymtom ur 

EDE-Q som beroende variabler. Resultaten presenteras i Fig. 2 och Tabell 4.  

 Som av tabellen framgår påvisades signifikanta skillnader mellan grupperna. De som led 

av hetsätningsstörning fick signifikant högre värden på delskalan viktbekymmer, medan 

personer som led av övriga ätstörningar fick högre medelvärden på delskalan restriktivt 

ätande. 
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Tabell 4 

Resultat av en multivariat variansanalys (MANOVA) med 

diagnos (hetsätningsstörning vs. övriga ätstörningar) som 

oberoende variabel och fyra delskalor ur EDE-Q som beroende 

variabler (N = 125), se Figur 2 för medelvärden 

   F df p ≤ ηp
2 Grupp med 

högre medelvärde 

Effekt av diagnos      

 Multivariat analys 9.28 4, 120 .001 .236  

 Univariata analyser      

  Restriktivt ätande 13.08 1, 123 .001 .096 Övriga ätstörningar 

  Ätbekymmer 3.32 ” .071 .026 Hetsätningsstörning 

  Figurbekymmer 3.54 ” .062 .028 Hetsätningsstörning 

  Viktbekymmer 5.10 ” .026 .040 Hetsätningsstörning 

 

 

 

 

Fig. 2. Medelvärden för fyra skalor ur EDE-Q för personer med hetsätningsstörning och 

personer med övriga ätstörningar (N = 125). Se Tabell 4.  
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4 Diskussion 

4.1 Sammanfattning av resultaten 

Undersökningens centrala frågeställning gällde om det skulle föreligga skillnader mellan 

personer med hetsätningsstörning och personer med övriga ätstörningar beträffande 

ätstörningssymtom och intuitivt ätande samt BMI och ålder för insjuknande.  

 Ingen signifikant skillnad beträffande ålder för insjuknande kunde konstateras grupperna 

emellan. Enligt tidigare litteratur på området är medelåldern för insjuknande i 

hetsätningsstörning i början av 20-årsåldern (Kessler et al., 2013), vilket föreliggande sampel 

avvek från med en medelålder på 16,2 år. För personerna med övriga ätstörningar var 

medelåldern för insjuknande 17,6 år.  

 Personer med hetsätningsstörning hade i genomsnitt ett signifikant högre BMI-värde (35,4) 

än personer med övriga ätstörningar (21,4). Detta var väntat eftersom hetsätningsstörning 

innebär att den insjuknade äter stora mängder mat utan kompensatoriska beteenden 

(American Psychiatric Association, 2013). 

 Medelåldern för personerna med hetsätningsstörning var signifikant högre än för 

personerna med övriga ätstörningar. En möjlig förklaring till detta kunde vara att personer 

som lider av hetsätningsstörning inte söker hjälp lika tidigt under sjukdomsförloppet som 

personer med andra ätstörningar. Det kan i sin tur möjligen bero på att den drabbade själv 

och/eller den drabbades närstående inte inser att det är fråga om en ätstörning eftersom 

hetsätningsstörning tar sig andra uttryck än det som stereotypt förknippas med ätstörningar 

(extremt låg vikt, matvägran, förvrängd kroppsbild). Personer med hetsätningsstörning söker 

ofta hjälp för övervikt i första hand (de Zwaan, 2001). Därför är det också möjligt att 

sjukdomen för många har fortgått under en relativt lång tid och inte tagits på allvar innan 

viktökningen börjat upplevas som ohållbar. Möjligheten finns också att vårdpersonal på grund 

av kunskapsbrist inte lyckats identifiera ätstörningen utan istället hänvisat den drabbade till 

åtgärder för viktminskning.    

 De som led av hetsätningsstörning uppvisade ett signifikant högre värde än de med övriga 

ätstörningar på IES-2-delskalan förbehållslös tillåtelse att äta. I jämförelse med 

normalbefolkningen (Tylka & Kroon Van Diest, 2013) uppvisade dock båda grupperna ett 

lägre medelvärde på denna delskala, vilket tyder på restriktion av ätandet hos båda grupperna 

(Polivy et al., 2005).  

 Personerna med hetsätningsstörning uppvisade signifikant lägre värden på IES-2-

delskalorna tendens att äta som svar på fysiologiskt behov snarare än på känslor och tillit till 
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kroppens hunger- och mättnadskänslor än personerna med övriga ätstörningar, vilket är i linje 

med diagnoskriterierna för hetsätningsstörning (American Psychiatric Association, 2013). 

Tidigare litteratur har också lyft fram att personer med hetsätningsstörning ofta äter som ett 

sätt att dämpa negativa känslor (American Psychiatric Association, 2013; Davis & Carter, 

2009; Gearhardt et al., 2011; Heatherton & Baumeister, 1991). Jämfört med 

normalbefolkningen (Tylka & Kroon Van Diest, 2013) uppvisade båda grupperna lägre 

medelvärden på dessa delskalor.  

 Med tanke på att personer med hetsätningsstörning ofta äter av andra orsaker än fysisk 

hunger är det inte oväntat att de även uppvisade ett signifikant lägre värde än både gruppen 

med övriga ätstörningar och normalbefolkningen (Tylka & Kroon Van Diest, 2013) på 

delskalan i vilken mån maten man väljer att äta är i linje med kroppens behov. Gruppen med 

övriga ätstörningar uppvisade dock högre värden på denna delskala än normalbefolkningen 

(Tylka & Kroon Van Diest, 2013). Under en hetsätningsepisod äts ofta processad mat med 

högt energiinnehåll. Den här typen av mat kategoriseras ofta automatiskt som ohälsosam, 

vilket kan bidra till känslan av att maten man äter inte är vad kroppen behöver, och vice versa 

en föreställning om att man äter i linje med kroppens behov om man utesluter viss mat. 

Tidigare litteratur har även föreslagit att hög konsumtion av processad mat kan leda till 

störningar i kroppens reglerande system och kontrollförlust över ätandet, och över tid 

potentiellt utvecklas till ett allvarligare tillstånd i likhet med alkoholism och 

substansmissbrukssyndrom (Davis, 2017; Mitra et al., 2010; Volkow et al., 2013). Möjligen 

kan de jämförelsevis låga poängen på denna delskala hos personer med hetsätningsstörning 

därmed peka på en upprätthållande faktor för hetsätningsstörningen. 

 Personerna med hetsätningsstörning uppvisade lägre värden än personerna med övriga 

ätstörningar på delskalan restriktivt ätande. Dock uppvisade båda grupperna högre värden än 

normalbefolkningen på denna delskala (Isomaa et al., 2016). Restriktivt ätande har i tidigare 

forskning konstaterats ha ett samband med ökad sannolikhet för hetsätning och andra störda 

ätbeteenden (bl.a. Kalm & Semba, 2005; Keys et al., 1950; Neumark-Sztainer et al., 2007; 

Polivy, 1996; Polivy et al., 2005; Timko & Perone, 2005; Westenhoefer et al., 1999).  

 Personerna med hetsätningsstörning fick signifikant högre medelvärden än de med övriga 

ätstörningar på delskalan viktbekymmer. Båda grupperna uppvisade högre medelvärden än 

normalbefolkningen på delskalorna viktbekymmer, ätbekymmer och figurbekymmer (Isomaa 

et al., 2016). Detta kan kopplas till de låga poängen personerna med hetsätningsstörning 

uppvisade på IES-2-delskalan tendens att äta som svar på fysiologiskt behov snarare än på 

känslor. Oro över vikt och kroppsform kan leda till att behovet av att äta för att få en känsla 
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av välbehag och dämpa de negativa känslorna blir större. Grilo et al. (2009) har dessutom 

konstaterat att det hos personer med hetsätningsstörning ofta förekommer samsjuklighet 

beträffande depression, olika former av ångeststörningar och posttraumatiskt stressyndrom 

samt drog- och alkoholmissbruk. Sammantaget pekar dessa resultat på att hetsätningen kan 

fylla en funktion liknande den narkotika gör hos personer med substansmissbrukssyndrom. 

 Resultaten av denna studie tyder på att hetsätningsstörning möjligen skiljer sig något från 

andra ätstörningar med avseende på bakomliggande och upprätthållande faktorer. Restriktivt 

ätande kan vara en av dessa faktorer, men verkar spela en mindre roll än vid övriga 

ätstörningar. Detta har också lyfts fram av Grilo och Masheb (2000) och Spurrell et al. (1997), 

som konstaterat att ungefär hälften av de som drabbas av hetsätningsstörning har börjat 

hetsäta utan att hetsätningen föregåtts av restriktion av något slag. Med tanke på att personer 

med hetsätningsstörning i högre grad än andra verkar använda mat som ett sätt att hantera 

känslor och dessutom ofta väljer mat som inte är i linje med kroppens behov, verkar det som 

om hetsätningsstörning uppvisar likheter med substansmissbrukssyndrom. Detta har tidigare 

lyfts fram av bland annat Cassin och von Ranson (2007), Davis och Carter (2009) och 

Gearhardt et al. (2011) (se vidare kap 1.5.1). 

 

4.2 Studiens begränsningar 

Studien bygger på patientdata som insamlats på Ätstörningscentrum i Helsingfors. Ett relativt 

litet sampel på 125 personer användes i studien, varav endast fem var män. I 64 % av fallen 

hade patienterna självmant sökt behandling. Utgående från detta finns det inga garantier för 

att samplet var representativt.  

 

4.3 Implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Betydande skillnader mellan de båda undersökningsgrupperna förekom. Resultaten kan vara 

av betydelse vid uppgörande av behandlingsprogram för hetsätningsstörning. Personerna med 

hetsätningsstörning uppvisade lägre poäng beträffande intuitivt ätande än de med övriga 

ätstörningar och normalbefolkningen, och eftersom intuitivt ätande kunnat kopplas till 

psykiskt välmående och lägre förekomst av störda ätbeteenden såsom hetsätning (Camilleri et 

al., 2015; Denny et al., 2013; Herbert et al., 2013; Tylka & Kroon Van Diest, 2013), kunde 

man möjligen dra fördel av att lägga extra fokus på intuitivt ätande i behandling av 

hetsätningsstörning. Tidigare studier har också funnit gott stöd beträffande förbättrad hälsa 

för interventioner som utgår från intuitivt ätande och betonar kroppsacceptans (Bacon & 
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Aphramor, 2011; Bacon et al., 2015; Bush et al., 2014; Schaefer & Magnuson, 2014; Tylka et 

al., 2014). Med tanke på de höga poäng personerna men hetsätningsstörning uppvisade på 

skalorna för ät-, figur- och viktbekymmer kunde komponenter från dessa interventioner med 

fördel användas i behandling av hetsätningsstörning. Hetsätningsstörning uppvisar därtill 

vissa likheter med substansmissbrukssyndrom. Därför kunde man också överväga att använda 

vissa komponenter från missbruksvård i behandling av hetsätningsstörning.  

 Tidigare forskningsresultat är entydiga beträffande svårigheten att uppnå och upprätthålla 

viktminskning såväl hos normalbefolkningen som i behandling av hetsätningsstörning, också i 

de fall där personerna tillfrisknat från hetsätningen (Agras et al., 1997; Bacon et al., 2015; 

Bacon & Aphramor, 2011; Berkman et al., 2015; Brownley et al., 2007; Devlin et al., 2007; 

Mann et al., 2007; McEvedy et al., 2017; Nauta et al., 2000; Peat et al., 2017; Tylka et al., 

2014; Wilfley et al., 2002; Wilson et al., 2007; Wonderlich et al., 2003; de Zwaan et al., 

2005). Tidigare studier visar också att restriktivt ätande (viktminskningsförsök) kan förvärra 

hetsätning och övriga ätstörningssymtom samt i många fall leda till viktökning över tid 

(Berkman et al., 2015; Birch et al., 2003; Carper et al., 2000; Field et al., 2003; Mann et al., 

2007; Nauta et al., 2000; Neumark-Sztainer et al., 2006, 2007; van Strien et al., 2014; Timko 

och Perone, 2005; Westenhoefer et al., 1999; Wilson et al., 2007; de Zwaan et al., 2005). 

Även om personerna med hetsätningsstörning i denna studie uppvisade lägre poäng än övriga 

ätstörningar på delskalan restriktivt ätande uppvisade de ändå högre poäng än 

normalbefolkningen. Viktminskningsförsök och ökad restriktion bör därför på basen av dessa 

resultat inte ingå i behandlingsprogram för hetsätningsstörning, oberoende av den insjuknades 

vikt. 

 Fortsatt forskning på området kunde undersöka huruvida hetsätningsstörning skiljer sig 

från övriga ätstörningar med avseende på utfall av behandling. För att kunna utveckla 

ätstörningsvården vore det även viktigt att undersöka hur stor andel av de som lider av 

hetsätningsstörning som tidigare har haft en annan klinisk eller subklinisk ätstörning, samt 

huruvida denna grupp skiljer sig från personer vars hetsätningsstörning inte föregåtts av en 

annan ätstörning med avseende på ätstörningssymtom, sjukdomsbild, utfall av behandling och 

andra faktorer. 

 Fortsatt forskning i vilka faktorer som bidrar till att vissa personer tillfrisknar från sin 

ätstörning medan den för andra blir långvarig är också viktig för att kunna förbättra 

ätstörningsvården. Därtill behövs mer forskning i skillnader och likheter mellan de olika 

ätstörningsdiagnoserna. I fortsatt forskning på området vore det också viktigt att i mån av 

möjlighet inkludera fler män.  
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