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Sammanfattning 

 
Kort Upprepad Skattning av Ätstörningssymptom– Patientversion 
(KUS-P) är ett självskattningsformulär, avsett att mäta de vanligaste 
symptomen hos personer med ätstörningar. Formuläret har använts i 
forskningssammanhang samt i kliniska sammanhang. De 
psykometriska egenskaperna har inte tidigare undersökts. Syftet med 
föreliggande studie var att validera och normera formuläret. 
Självskattningar från en normalpopulation bestående av 945 
gymnasie- och universitetsstuderande samlades in för studiens 
analyser. Data på 270 patienter från en ätstörningsenhet fungerade 
som klinisk jämförelsegrupp. Det insamlade materialet undersöktes 
avseende könsskillnader. Resultaten visar att KUS-P har god 
reliabilitet och validitet samt klassificerar 84 % korrekt, med ett 
gränsvärde på 22 poäng för kvinnor. Det visade sig finnas 
signifikanta skillnader mellan könen, på hela skalan samt på de 
symptomfrågor som rör tankar och känslor. 
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Abstract 
 

Kort Upprepad Skattning av Ätstörningssymptom – Patientversion 
(KUS-P) is a self-report questionnaire, intended to measure the most 
common symptoms in people with eating disorders. The questionnaire 
has been used in research and in clinical contexts but its psychometric 
properties have not yet been reported on. The aim with this study was 
to validate and standardize the questionnaire. Self-reports from a 
normal population comprising of 945 upper secondary school and 
university students was gathered for the study's purposes. Records 
from 270 patients in an eating disorder unit served as a clinical 
comparison group. The collected material was examined with regards 
to sex differences. The result shows that KUS-P has good reliability 
and validity. The questionnaire classifies 84% correctly and has a cut-
off value at 22 points for women. There were significant differences 
between sexes, on the entire scale and on those symptom questions 
concerning thoughts and feelings. 
 
Keywords. Validation, standardization, self-report questionnaire, 
eating disorders, sex differences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        Hur ätstörd är det normalt att vara         [3]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack 

Till vår handledare Shane MacDonald för att han alltid har funnits tillhands och svarat så 

pedagogiskt och tålmodigt på våra frågor. 

Till våra handledare Sanna Aila Gustavsson och Tabita Björk för ideér, entusiasm och hjälp i 

början av arbetet och för synpunkter om förbättringar av arbetet i slutskedet. 

Till de rektorer, lärare och elever som ställt upp och låtit oss få tillgång till dyrbar lektionstid. 

Till Claes Norring för hjälp med bakgrundsfakta om KUS-P. 

Till klasskamraterna från Hispan för sällskapet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        Hur ätstörd är det normalt att vara         [4]

Normering och validering av självskattningsformuläret KUS-P 
Hur ätstörd är det normalt att vara 

Ätstörningar innebär ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga och innebär också en 

samhällsekonomisk kostnad (Clinton & Norring, 2002). Som ett led i att komma tillrätta med 

problemen är det viktigt att de mätinstrument och frågeformulär som används i forskning och 

inom kliniska sammanhang är giltiga och tillförlitliga. Det finns redan etablerade instrument 

för ätstörningsproblematik men de är ofta långa och omfattande. De psykometriska 

egenskaperna är sällan undersökta för män (Boerner, Spillane, Anderson & Smith, 2004). 

Kort Upprepad Skattning av Ätstörningssymptom- Patientversion (KUS-P) är ett kort och 

lättadministrerat självskattningsformulär som är tänkt att mäta de vanligaste symptomen hos 

personer med ätstörningar. Den här studien ska försöka utvärdera om KUS-P har potential att 

bli ett etablerat hjälpmedel i forskning och vid diagnostisering och behandling av 

ätstörningsproblematik, hos både män och kvinnor.  

Studien börjar med att ge en översikt över de olika ätstörningsdiagnoserna. En 

sammanfattning ges av i vilken omfattning problematiken förekommer i samhället och om det 

finns några distinkta könsskillnader. Vidare redovisas om det skett en ökning av ätstörningar 

under 1900 och 2000-talet och hur vanligt det är i normalbefolkningen att vara missnöjd med 

sin kropp och vikt. 

Personer med diagnoser i ätstörningsspektrat är ofta vårdkrävande och insatser behövs 

från såväl somatisk som psykiatrisk vård (Clinton & Norring, 2002). Risken att drabbas av 

anorexia nervosa (AN) eller bulimia nervosa (BN) under tonåren uppskattas till 1,5-2 % för 

kvinnor. För män ligger siffran på 0,1 % för AN och för BN på 10-15% (Carlat, Carlos, 

Carmago & Herzog, 1997; Clinton & Norring, 2002). En rimlig gissning i hur hög risken är 

att drabbas av angränsande tillstånd (UNS, hetsätningsstörning och lindrigare eller 

subkliniska varianter) är minst det tredubbla. Sjukdomen förekommer även hos prepubertala 

barn, äldre kvinnor och personer med invandrarbakgrund (Lago & Björk, 2006-2007). 
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Anorexia Nervosa (AN) 

De mest framträdande symptomen vid AN är att personen inte klarar av att hålla en acceptabel 

minimivikt (85 % av förväntad vikt), har en överdriven rädsla för att gå upp i vikt, har en 

förvrängd kroppsuppfattning och hos kvinnor amenorré (tre på varandra följande 

menstruationer uteblir). AN delas dessutom in i två olika typer: med enbart självsvält och med 

hetsätning/självrensning (DSM-IV-TR, 2005). 

I en kunskapsöversikt från 2004 från statens folkhälsoinstitut redogör man för att 

punktprevalensen (förekomst vid en given tidpunkt) av AN för kvinnor ligger på 0,2-0,4% 

enligt svenska och internationella studier från åren 1976 till och med 1998. I en svensk studie 

från 1985 (Råstam, 1990; ref. i Statens folkhälsoinstitut [fhi], 2004) fann man en prevalens av 

AN på 1,08 för flickor och 0,09 för pojkar i åldern upp till 18 år. I en nyare internationell 

översikt (Hoek & van Hoeken, 2003) fann man en genomsnittlig punktprevalens på 0,3 % hos 

kvinnor i ålderintervallet 11-22 år. Incidensen ligger mellan 10-40 nya fall per 100 000 

kvinnor och år (DSM-IV-TR, 2005).  

Bulimia Nervosa (BN) 

De mest framträdande symptomen vid BN är att personen har periodvis återkommande 

hetsätningsepisoder och använder olämpliga kompensatoriska metoder för att förhindra 

viktuppgång. Hetsätandet och det kompensatoriska beteendet ska förekomma minst två 

gånger i veckan under tre månader. Självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsformen och 

vikten. BN delas in i två olika typer: med självrensning och utan självrensning. (DSM-IV-TR, 

2005).   

Punktprevalens för BN hos svenska kvinnor ligger på 1,73 % (Ghaderi & Scott, 1999). I 

en översiktsartikel från 2003 fann man en livstidsprevalens för BN på 1 % för kvinnor och 0.1 

% för män (Hoek & van Hoeken, 2003). Enligt DSM-IV-TR ligger livstidsprevalensen för 

BN på 1-3% hos kvinnor och på 0,1-0,3 % hos män.  
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Incidensen för BN är 12 fall/100 000 kvinnor/år (Hoek & van Hoeken, 2003). Här 

finner man också en så hög siffra som 80 fall/100 000 kvinnor/år i åldersspannet 20-24 år.  

Incidenssiffrorna för män ligger i denna artikel på 0,8 fall/100 000män/år. 

Ätstörning UNS (utan närmare specifikation) 

Diagnosen UNS i DSM-IV-TR är till för de fall av ätstörning som inte uppfyller kraven för 

AN och BN, men som trots det är av klinisk relevans (Fairburn & Bohn, 2005). Personerna 

har samma symptom som i någon av de övriga diagnoserna i ätstörningsspektrat men någon 

del i problembilden saknas. Det kan handla om att man trots betydande viktnedgång ligger 

inom normalintervallet, att man har regelbunden menstruation, att man kompenserar och 

hetsäter mer sällan än föreskrivna två gånger i veckan eller en normalviktig person som 

regelbundet kompenserar efter små mängder mat (DSM-IV-TR, 2005). 

Det är svårt att bedöma prevalensstudier av UNS då det saknas inklusionskriterier för 

denna diagnos. Mycket tyder dock på att UNS är tre till fyra gånger vanligare än de övriga 

diagnoserna i ätstörningsspektrat (Clinton & Norring, 2002). I en granskning av diagnoser hos 

patienter i öppenvård kom man fram till att UNS var den mest förekommande diagnosen. Man 

nämner ett medeltal på 60 % (Fairburn & Bohn, 2005). I en undersökning av två 

ätstörningskliniker i England finner man också en prevalens av UNS på 60 % (Fairburn et al., 

2007).  

Hetsätningsstörning (BED) 

Hetsätningsstörning är inte en egen diagnos ännu men finns med som ett diagnosförslag i 

DSM-IV-TR. Forskning bedrivs på området och patienter kan ändå få diagnosen BED. 

Utmärkande drag för diagnosen är periodisk hetsätning då personen vräker i sig stora mängder 

mat, inte upplever sig kunna kontrollera sitt ätande men utan att ta till kompensatoriska 

beteenden (självframkallade kräkningar, användning av laxermedel/diuretika, fasta och/eller 

överdriven träning). Man föreslår att diagnosen ska övervägas om personen under en 
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hetsätningsperiod upplever kontrollförlust och till exempel äter till man känner sig obehagligt 

mätt, äter snabbare än normalt, äter stora mängder utan att vara hungrig, äter i ensamhet för 

att man skäms för hur mycket man äter eller känner sig äcklad och/eller nere, känner skuld 

efter överätning. Hetsätningen ska förekomma i genomsnitt minst två dagar i veckan under 

sex månader. 

En kvalificerad skattning av prevalensen för BED hamnar på åtminstone 1 % (Hoek & 

van Hoeken, 2003). De undersökningar som gjorts av prevalens av BED visar väldigt skilda 

resultat, mycket beroende på att det inte är fastställt hur man definierar en hetsätningsperiod. 

Man har använt olika definitioner och ju bredare definitionen varit desto högre prevalens har 

man fått (Hoek & van Hoeken, 2003). Några incidenssiffror för BED har inte gått att få fram. 

Bantning och normalitet 

Vi lever i en tid då vi ständigt exponeras, vare sig vi vill eller inte, för slanka och muskulösa 

skönhetsideal. Proportionen avklädda män i reklam har ökat från 3% på 1950-talet till 35% 

under ett år på 1990-talet (Olivardia, Pope., Borowiecki III & Cohane, 2004). Under 1960- 

och 1970-talet blev deltagarna i ”Miss America” tävlingen allt magrare och utvecklingen har 

fortsatt i den riktningen (fhi, 2004). I en studie under 1980-talet fann man att modellerna i 

herrtidningen Playboy hade 13-19% lägre vikt än vad som återfanns i den normala 

populationen kvinnor (Wiseman, Gray, Mosimann & Ahrens 1992; ref. i Morry & Staska 

2001).  

Man kan fråga sig hur attityder till den egna kroppen, vikt och ätande ser ut i den 

normala befolkningen. En doktorsavhandling från 1997 visade att självrapporterad bantning 

ökade med åldern hos svenska flickor, bland 16-årigarna hade 66% någon gång bantat. 

Motsvarande siffra för pojkar i samma ålder var 17 % (Edlund, Halvarsson, Gebre-Medhin & 

Sjöden, 1999). För flickorna ger dessa siffror belägg för att bantning är så vanligt 

förekommande att det kan vara svårt att avgöra vad som är ett normalt beteende. En person 
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som inte bantar låter de fysiologiska och biologiska behoven styra födointaget, man äter när 

man är hungrig och slutar äta när man är mätt. En bantares födointag styrs istället av den diet 

som begränsar det tillåtna ätandet. Vad som är normalt ätande beror på om man syftar på 

biologiska/fysiologiska eller sociala normer (Polivy & Herman, 1987) En återkommande 

undersökning om svenska skolbarns hälsovanor (fhi, 2006) visar att missnöjet med kroppen 

ökade med åldern och att det fanns stora skillnader mellan könen. Bland flickor tyckte 25% 

att de var för tjocka vid 11-års ålder och vid 15 års ålder hade siffran ökat till 48%. I samma 

studie fyra år tidigare (fhi, 2002) var siffran 42% för samma kön och ålder, vilket tyder på en 

ökning bland flickor över tid. Andelen flickor som uppgav att de för tillfället bantade ligger 

däremot kvar på nivån 15% för 15-åringarna. Även för pojkarna ökade missnöjet med 

kroppen inom det undersökta åldersspannet. 16% tyckte de var för tjocka vid 11 års ålder och 

23% tyckte de var för tjocka vid 13 och 15 års ålder. En ungefär lika stor andel av pojkar 

tycker att de är för smala, 20% vid 15 års ålder. Andelen pojkar som för tillfället bantade låg 

kvar på ca 6% både över tid och ålder (fhi, 2002, 2006). Ovanstående studier tyder på att det 

är en stor andel ungdomar som är missnöjda med sin kropp. Bland flickorna är det även en hel 

del som någon gång har bantat. Enligt en svensk studie gjord i Stockholm på ungdomar i 

årskurs 8 och årskurs 9 så var 14,5% av flickorna överviktiga eller feta och 18,2% av pojkarna 

(Samhällsmedicin & fhi, 2004). I samma studie har man sett att skattningen av kroppsstorlek 

stämmer överens med verkligheten i det att de ungdomar som är större skattar sig som störst 

och de som är mindre skattar sig som minst. Det finns en reell anledning till att en del 

ungdomar anser sig vara för tjocka men vad gäller flickorna så är det ett betydligt större antal 

som anser sig vara överviktiga än vad som faktiskt är det (fhi, 2004).  

Ökning av ätstörningar 

Med tanke på att missnöjet med kroppen ökat hos normalbefolkningen kan man fundera på 

om det även skett en ökning av ätstörningsdiagnoser. Det är svårt att dra några säkra slutsatser 
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om förändringar över tid då de studier som finns har metodologiska problem och uppvisar 

varierande och ibland motstridiga resultat. Till de metodologiska problemen hör valet av 

population, olika diagnoskriterier eller definitioner av ätstörningsproblematiken under årens 

lopp. Vidare finns problem med stora mörkertal när man använt sig av sjukhusmaterial 

eftersom många personer med ätstörningar undviker att söka hjälp (Clinton & Norring, 2002; 

Hoek & van Hoeken, 2003). Vad gäller AN verkar det ändå som att det skett en ökning i 

incidensen från mitten av 1900-talet fram till 1970-talet enligt en översiktsartikel (Hoek & 

van Hoeken, 2003 ). Därefter anses incidensen legat stabilt i ca 35 år (Clinton & Norring, 

2002; Currin, Schmidt, Treasure & Jick, 2005; Hoek & van Hoeken, 2003). I en senare 

holländsk studie där man undersökte incidensökningen under 1980- till 1990 talet fann man 

endast en signifikant ökning hos kvinnor i åldern 15-19 år, hos övriga låg incidensen stabilt 

(van Son, van Hoeken, Bartelds, van Furth & Hoek, 2006). BN har inte funnits lika länge som 

diagnos vilket inneburit svårigheter med att uttala sig om en ökning skett över tid. Det finns 

både indikationer på att problematiken ökat under senare delen av 1900talet (Clinton & 

Norring, 2002; Hudson, Hiripi, Pope & Kessler, 2007) men också studier som visar att 

incidensen och prevalensen minskat under samma tid (Keel, Heatherton, Dorer, Joiner & 

Zalta, 2006; van Son et al., 2006). Vad gäller hetsätningsstörning så fann man i en amerikansk 

studie en incidensökning mellan åren 2001 och 2003 (Hudson et al., 2007). I en studie från 

Australien där man tittat på prevalens av ätstörning i stort mellan åren 1995-2005 (Hay, 

Mond, Buttner & Darby, 2008) fann man en signifikant dubblering av ätstörningsproblematik 

hos både män och kvinnor. Författarna till studien tror det kan röra sig om en ökning av 

ätstörning UNS snarare än en ökning av AN och BN. 

Könsskillnader 

Forskning på området könsskillnader vid ätstörning är motsägelsefull. En studie (Ivarsson, 

Svalander, Litlere & Nevonen, 2006) fann att män precis som kvinnor har accepterat tidens 
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trend mot ett slankare ideal som norm. En studie fann att självkänsla var starkt positivt 

korrelerat med hur nöjd man var med den egna kroppen. Hos män handlade det om huruvida 

man upplevde kroppen tillräckligt muskulös och hos kvinnorna om hur smal man upplevde 

sig (Olivardia et al., 2004). Män med AN kom i behandling tidigare än kvinnor med samma 

diagnos, då deras avmagring märktes tydligare och tidigare. För män med BN var förhållandet 

det motsatta. Män var också mer överviktiga än kvinnor innan sjukdomsdebuten. Man fann 

ändå sammantaget att kvinnor och män var förhållandevis lika i symptombild (Carlat et al., 

1997). En studie jämförde män med ätstörningsdiagnoser med en grupp kvinnor. Man 

matchade kvinnogruppen så att de båda grupperna var lika i förekomst av olika diagnoser. 

Man fann inga signifikanta skillnader i hur allvarlig sjukdomen var och ingen skillnad i 

eftersträvade BMI (Bramon-Bosch, Troop & Treasure, 2000). Vid en jämförelse av 

ätstörningssymptom mellan kvinnor och män med ett instrument som bland annat innehöll 

skalorna ”viktfobi”, ”bulimi” och ”missnöje med kroppen” från Eating Disorder Inventory 

(EDI) fann man en lägre korrelation mellan ”missnöje med kroppen” och BMI för män. 

Största skillnaden i medel mellan könen var på skalorna missnöje med kroppen och viktfobi. I 

övrigt rapporterar man i denna studie ett liknande mönster i ätstörningssymptom mellan män 

och kvinnor (Lewinsohn, Seeley, Moerk & Striegel- Moore, 2002). Vid en jämförelse av 

kvinnor och mäns kroppsuppfattning fann man att män underskattade sin muskelmassa på 

samma sätt som kvinnor överskattar sin vikt. Man fann även en positiv korrelation mellan 

ätstörning och underskattning av muskelmassa men inte mellan ätstörning och överskattning 

av vikt (Olivardia et al., 2004).       

Mätinstrument och könsskillnad 

Det finns idag en stor mängd självskattningsformulär och standardiserade intervjuer som 

används som hjälpmedel i vården. De används som mätinstrument och för att underlätta 

diagnossättning och uppföljning av behandling (Clinton & Norring, 2002). De flesta av 
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formulären är normerade och validerade för enbart kvinnor. I en studie har man tittat på om 

reliabiliteten och validiteten på de självskattningsformulär som används är lika för kvinnor 

och män. De instrument man jämförde var Bulimia Test-Revised (BULIT-R), Structured 

Interview for the DSM-IV-Research Form (SCID-III) och Eating Disorder Inventory-2 (EDI-

2). Man fann att faktorstrukturen för nästan alla mått var konstant mellan könen men att 

måtten var mindre reliabla för män. Reliabiliteten var dock fortfarande på en acceptabel nivå. 

Risk och symptomfaktorer var också konstanta mellan könen. Denna studie styrker 

användandet av EDI-2 för män, men detta gäller bara för diagnoserna AN och BN (Boerner et 

al., 2004).   

I en studie där man använde EDI på både kvinnor och män, lade man till fem frågor i 

delskalorna ”viktfobi” och ”missnöje med kroppen”. Dessa frågor var avsedda att mäta en 

önskan att öka i vikt och muskelmassa. Resultatet visade att männen fick en högre poäng på 

de utvidgade delskalorna. Författarna för inte resonemanget vidare om detta fynd men man 

diskuterar om män med en överdriven viktupptagenhet har andra symptom än kvinnor, 

nämligen att öka i vikt och/eller öka i muskelmassa (Oates-Johnson & DeCourville, 1999). 

Validitet och reliabilitet 

I psykologiska test finns ingen ”nollgräns” vilket gör det extra viktigt att ett normalvärde och 

ett gränsvärde speglar och diskriminerar mellan friskt och sjukt, normalt och onormalt. Om 

normerna inte stämmer blir resultatet missvisande. Detta gäller i forskningssammanhang men 

också i kliniskt arbete (Klein, 2000). Ett felaktigt instrument som används som ett led i 

diagnostisering kan få förödande konsekvenser för patienterna. Ett återkommande formulär 

kan ge en bild av patientens symptomförändring medan ett normerat formulär dessutom kan 

tala om när patientens symptom kommer i en nivå som är normalt för den generella 

populationen. 
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Ett formulär ska ha hög intern konsistensreliabilitet, men det är inte tillräckligt för att 

säga att det är bra. Validiteten måste också vara hög (Klein, 2000). Ett formulär måste mäta 

de aspekter som är viktiga, i detta fall aspekter av ätstörning. Detta är vad innehållsvaliditet 

och uppenbar validitet (face validity) handlar om. Frågorna i formuläret ska fånga de olika 

aspekterna av ätstörning och det bör vara uppenbart för respondenter vad det är avsett att mäta 

för att man ska finna det viktigt att svara uppriktigt på frågorna (Barker, Pistrang & Elliot, 

2002). 

Hög samtidig validitet i ett formulär kan fastställas genom att man jämför resultat med 

en behandlares bedömning eller ett etablerat instrument som mäter samma sak. Här kommer 

också frågan in om formuläret förmår diskriminera mellan en individ med och en individ utan 

ätstörningsproblematik. 

Ett formulär måste också ha begreppsvaliditet, vilket innebär att resultatet av formuläret 

även ska korrelera med andra kriterier och mätningar för ätstörning som till exempel låg 

kroppsvikt, förekomst av hetsätningar och amenorré (Klein, 2000; Barker et al., 2002). 

Användarvänligheten (utility) av ett formulär ökar dess värde. Ett formulär bör vara lätt 

att administrera, fylla i och tolka och dessutom ge information man inte redan fått av andra 

instrument. Reliabilitet, validitet och användbarhet utmynnar i att säkerställa att man får ett 

formulär som är tillförlitligt och enkelt att arbeta med och att klienten får en bedömning som 

mäter rätt på ett enkelt och säkert sätt (Klein, 2000).  

Bakgrund KUS-P 

Självskattningsformuläret KUS-P är ett svenskt formulär framtaget år 1995 av Claes Norring, 

docent, leg psykolog och forskningsledare. Formuläret togs fram med syftet att på ett enkelt 

sätt kunna mäta det subjektiva lidandet av de vanligaste ätstörningssymptomen på beteende- 

och upplevelsenivå hos patienter med ätstörningar. Andra förekommande ätstörningsformulär 



                                                                                        Hur ätstörd är det normalt att vara         [13]

ansågs vara för långa och tidskrävande att använda (C. Norring, personlig kommunikation, 26 

mars och 21 april, 2009).  

KUS-P används i det nationella kvalitetsregistret för specialiserad 

ätstörningsbehandling RIKSÄT. KUS-P har även använts i det longitudinella, nationella 

multicenterprojektet SUFSA (samordnad utvärdering och forskning vid specialenheter för 

anorexi/bulimi). Eriksbergsgården i Örebro är en av de ätstörningsenheter som ingått i 

SUFSA. Där använder man fortfarande KUS-P. Formulärets upphovsmakare samt personal 

och patienter på Eriksbergsgården tycker att KUS-P är ett kort och användbart formulär (C. 

Norring, personlig kommunikation, 26 mars och 21 april, 2009; S. Aila Gustavsson, personlig 

kommunikation, 28 april, 2009). Det går fort att administrera och ger en bra bild av patientens 

kognitiva och beteendemässiga symptom. Genom att administrera formuläret kontinuerligt till 

patienter får behandlande personal en övergripande och bra bild av hur behandlingen 

fortskrider. Dessutom upplever patienterna det positivt att de själva kan se att en förändring 

sker (S. Aila Gustavsson, personlig kommunikation, 28 april, 2009).  

Trots att KUS-P togs fram redan 1995 och används i forskningssammanhang så har 

ingen formell validering eller normering gjorts. Om formuläret ska kunna få någon vidare 

spridning och fortsätta användas kliniskt och inom forskning är det viktigt att det normeras 

och valideras (C. Norring, personlig kommunikation, 26 mars och 21 april, 2009).  

Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med föreliggande studie är att validera och normera självskattningsformuläret 

KUS-P för kvinnor och män. Reliabiliteten och validiteten i formuläret kommer att 

undersökas. Jämförelser kommer att genomföras mellan en normalpopulation och en klinisk 

population för att se hur stor skillnaden är i medelvärden på KUS-P och för att eventuellt 

kunna se var ett gränsvärde ligger. Denna jämförelse kommer endast att göras på kvinnor då 

vi inte har tillgång till ett tillräckligt stort kliniskt manligt material att jämföra med. En 
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undersökning om hur förekomst och symptom skiljer sig mellan män och kvinnor i 

normalpopulationen samt mellan kvinnor i normalpopulationen och kvinnor i en klinisk grupp 

kommer att utföras. Vår hypotes är att kvinnor i normalpopulationen har mer tankar och 

beteenden som rör ätande och den egna kroppen än män. 

Frågeställningar: 

• Är instrumentet reliabelt? 

• Hur ser validiteten för instrumentet ut? 

• Finns det signifikanta medelvärdesskillnader mellan kvinnor i normalpopulationen och 

i den kliniska populationen av kvinnor? 

• Finns det signifikanta medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor på KUS-P i en 

normalpopulation? 

• Klarar instrumentet av att diskriminera mellan kliniska och ickekliniska tillstånd? 

• Finns det skillnader i symptomskattning mellan kvinnor och män i 

normalpopulationen samt mellan kvinnorna i normalpopulationen och den kliniska 

populationen? 

Metod 

Deltagare 

Två grupper deltog i studien. Data samlades in från en normalpopulation bestående av 

kvinnor och män (n = 945) samt från en klinisk population bestående av enbart kvinnor (n 

=270). 

Klinisk population  

Den kliniska populationen kommer från ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro. 

Populationen utgörs av 270 kvinnor med olika ätstörningsdiagnoser i åldrarna 15-50 år (M 

23,09, SD 5,94). Uppgift om ålder saknas på en av kvinnorna. 
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Normalpopulation 

Deltagarna i normalpopulationen består av totalt 945 personer. 622 deltagare är kvinnor 

mellan 15-47 år (M = 19,75, SD = 4,90) och 312 är män mellan 15-49 år (M = 19,61, SD 

4,62). Elva personer har inte uppgett kön och sex kvinnor har inte uppgett ålder. Deltagarna är 

593 gymnasieelever och 349 universitetsstudenter från Göteborg, Ludvika, Västerås och 

Örebro. 3 deltagare saknas det uppgift om utbildningsnivå på.  

Urval och bortfall 

Ett randomiserat urval var inte tidsmässigt eller ekonomiskt möjligt inom ramen för ett 

uppsatsarbete. Urvalets representativitet säkrades istället genom att välja ut normalpopulation 

från skilda geografiska platser. Studenterna från de vanligaste utbildningarna och 

programmen inkluderades så långt det var möjligt (Högskoleverket [hsv], 2009; Skolverket 

2009). Antalet deltagare viktades även utifrån statistik för studieorternas elevantal 

(Skolverket, 2009). Förfrågan om deltagande gjordes via telefon med rektorer vid 

gymnasieskolorna i Ludvika, Västerås, Örebro och Göteborg, samt programansvariga vid 

universiteten i Örebro och Göteborg. Informationsmaterial skickades ut via e-post efter visat 

intresse. Totalt tackade fyra gymnasieskolor ja till deltagande (Ludvika 1st, Västerås 2st och 

Göteborg 1st). Gymnasieskolorna i Örebro avböjde med motiveringen att de redan deltar i 

andra undersökningar, tidsbrist, samt rädsla att ätstörningsenkäter kan ha en negativ påverkan 

på eleverna och att man inte har resurser att möta upp detta. 

Totalt hade 977 personer möjlighet att delta i undersökningen. Av dessa avböjde 27 

personer. Totalt antal svarande var 950. Fem deltagare sorterades ut från materialet. 

Anledningen till detta var att svaranden missat en hel sida i formuläret eller gett uppenbart 

motstridiga svar. 

Material  
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För studien sammanställdes ett självskattningsformulär som består av frågorna i KUS-P och 

tre delskalor i EDI-2 som utgör ett symptomindex för ätstörning. Sammanlagt består 

formuläret av 37 frågor och dessutom samlas data in om kön, ålder, vikt, längd och utbildning 

(se bilaga 1). 

KUS-P 

KUS-P består av 14  symptombeskrivningar. Dessa handlar om tankar och impulser kring 

mat, vikt och kroppsuppfattning, exempelvis frågorna ”ångest inför måltider” och ”rädsla för 

att gå upp i vikt”. Även beskrivningar av handlingar såsom oregelbundna mattider, överdriven 

aktivitet, självframkallade kräkningar, användning av laxermedel och hetsätningar finns med. 

De svarande anger hur mycket de har besvärats under den senaste veckan på en femgradig 

poängskala där 0=inte alls, 1=lite grann, 2=måttligt, 3=en hel del och 4=väldigt mycket.  

Formuläret finns även i en förändringsversion, där man frågar patienten hur mycket 

deras symptom förändrats sedan förra mättillfället samt i två behandlarversioner (KUS-B), en 

för status och en för förändring . I RIKSÄT använder man sig av KUS-P 

förändringsversionen och i SUFSA använde man sig av förändringsversionerna för både 

KUS-P och KUS-B (C. Norring, personlig kommunikation, 26 mars och 21 april, 2009). I 

föreliggande arbete har statusversionen för patienter använts.  

EDI-2 

EDI-2 är ett av de mest använda självskattningsformulären i både kliniska sammanhang och i 

forskning (Boerner et al., 2004; Norring, 1994). Den första versionen av EDI kom 1983 

(Garner, Olmsted & Polivy, 1983; ref. i Norring, 1994) och den första svenska utvärderingen 

av instrumentets psykometriska egenskaper under svenska förhållanden gjordes 1988 

(Norring & Sohlberg, 1988). Formulärets validitet och reliabilitet har testats på svenska 

kvinnor och funnits vara god (Nevonen, Clinton & Norring, 2006). Man har jämfört 

instrumentets faktorstruktur mellan kvinnor och män och funnit att reliabiliteten för alla 
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skalor var adekvat för båda könen (Boerner et al., 2004). Majoriteten av validitetsstudier på 

EDI-2 har gjorts på kvinnor från 18 år och uppåt. En studie av EDI-2 har även funnits ha goda 

psykometriska egenskaper för ungdomar under 18 år (McCarthy, Simmons, Smith, Tomlinson 

& Hill, 2002). EDI-2 består av 91 påståenden som belyser elva olika dimensioner. De tre 

första dimensionerna speglar ätstörningssymptomen ”viktfobi”, ”bulimi” och ”missnöje med 

kroppen”. De övriga mäter psykologiska variabler som ofta är förknippade med ätstörning. 

Vid sammanställningen av enkäten till denna studie lades KUS-P formuläret först. 

Sedan plockades de 24 frågor som hörde ihop med delskalorna ”viktfobi”, ”bulimi” och 

”missnöje med kroppen” ut ur EDI-2 och där är svarsalternativen: ”alltid”, ”mycket ofta”, 

”ofta”, ”ibland”, ”sällan” och ”aldrig”. Frågorna ur EDI-2 står kvar i den ordning de har i det 

ursprungliga formuläret. Detta för att det finns risk för att testpersonerna skulle kunna svara 

annorlunda och förstå vilket begrepp man avser mäta om man sorterar frågorna i kluster 

(Norring, 1994). 

För att avgöra om det insamlade materialet är representativt utfördes ett oberoende t-test 

på den insamlade kvinnogruppens EDI-2 resultat med en befintlig normering på EDI-2  

(Nevonen et al., 2006). På skalan ”viktfobi” fanns signifikanta skillnader mellan grupperna 

t(1209)=3,58, p <,001. Effektstorleken var liten, r =,10. På skalan ”missnöje med kroppen” 

var det också en signifikant skillnad t(1201)=3,05, p = ,00. Effektstorleken var liten , r = -,09. 

På skalan ”bulimi” var skillnaden inte signifikant t(1210)=1,13, p = ,26. 

Procedur  

Den kliniska delen av materialet är insamlat mellan åren 2000 till 2008. Patienterna har fyllt i 

formuläret vid behandlingsstart. Materialet i normalpopulationen är insamlat under mars 

månad 2009. Deltagarna fyllde i formulären i klassrummen med en testledare närvarande. 

Testledaren gav muntlig information om syftet med undersökningen (se bilaga 1) och fanns 

närvarande för att kunna svara på eventuella frågor. All muntlig information gavs även 
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skriftligen på försättsbladet till formulären. Deltagarna fick veta att sida ett (KUS-P) och sida 

två (EDI-2) skilde sig åt i fråga om svarsalternativ och att deltagandet var frivilligt och 

anonymt. Formuläret tog cirka 5 minuter att fylla i och sammanlagt med informationen tog 

besöken i klassrummen cirka 15 minuter. 

Etiska överväganden 

De etiska övervägandena som gäller vid enkätundersökningar kan sammanfattas till fyra krav: 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Ek, Linder & Wetter, 2007; SFS 

(2003:460)). I den muntliga såväl som den skriftliga informationen till deltagarna framgick 

det tydligt vad studien syftade till och att det var frivilligt att delta. Enkätformulären är helt 

anonyma och kan inte spåras tillbaks till enskild individ. Detta medför dock att det inte i 

efterhand går att ångra sitt deltagande men vi valde att säkerställa anonymitet som första 

prioritering (Ek et al., 2007).  

Försök med primärprevention har visat att universella program som går till en hel 

elevpopulation och som använder information och upplysning som medel har ökat elevers 

uppmärksamhet på, och rapporteringen av ätstörningssymptom. En studie där man gjorde en 

uppföljning av en primärprevention visade på en ökad rapportering av ätstörningssymptom, 

både hos redan sjuka och friska individer (Mann et al., 1997). Då enkäten innehåller frågor 

om specifika ätstörningssymptom/beteenden finns en risk att deltagarna som redan har en 

problematik kan känna obehag och att man dessutom avdramatiserar och lär ut hur man kan 

göra för att ”bli smal” till deltagare utan problem. Genom att tillhandahålla en mailadress, har 

varje enskild deltagare möjlighet att komma i kontakt med oss om de skulle behöva det. Detta 

har understrukits i den muntliga informationen och det har även stått i den skriftliga 

instruktionen (bilaga 1).     

Normalpopulationens representativitet 
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För att avgöra om det insamlade materialet är representativt utfördes ett oberoende t-test på 

den insamlade normalpopulationens kvinnors EDI-2 resultat med en tidigare publicerad 

normering på EDI-2. Åldern på deltagarna i den publicerade normeringen låg mellan 18-30 år 

(Nevonen et al., 2006). På skalan ”viktfobi” låg den insamlade normalpopulationen högre (M 

= 4,3, SD = 5,1), än den publicerade (M = 3,3, SD = 4,6). Skillnaden var signifikant 

t(1209)=3,58, p <,001. Effektstorleken var liten, r =,10. På skalan ”missnöje med kroppen” 

låg den insamlade normalpopulationen lägre (M = 8,0, SD = 7,2), än den publicerade (M = 

9,3, SD = 7,6). Skillnaden var signifikant t(1201)=3,05, p = ,002. Effektstorleken var liten, r = 

-,09. På skalan ”bulimi” var skillnaden inte signifikant. 

Statistiska analyser 

För de statistiska analyserna användes SPSS Statistics 16.0. Cronbachs alfa beräknades för att 

säkerställa formulärets reliabilitet. Ett värde på 0,8 anses vara eftersträvansvärt i detta 

sammanhang (Field, 2005). Pearsons Korrelationskoefficient mellan EDI-2 och KUS-P 

undersöktes för att fastställa formulärets samtidiga validitet och innehållsvaliditet. Här 

användes de föreslagna gränsvärdena: <0,10 = svagt samband, <0,30 = litet samband, <0,50 = 

medelstort samband, 0,50 och över= starkt samband (Field, 2005). Ett t-test mellan 

normalgruppen kvinnor och normalgruppen män samt mellan normalgruppen kvinnor och den 

kliniska gruppen utfördes. Signifikansnivån sattes till p ≤ ,05 (tvåsvansad). Discriminant 

Function Analysis (DFA) utfördes för att se om det var möjligt att få fram ett gränsvärde som 

klarar av att fånga in de som har en ätstörning (sensitivitet) och exkluderar de som inte har det 

(specificitet). För att kunna se svarsfördelningen på alla frågor i de tre grupperna gjordes en 

Chi-square där vi dikotomiserade svarsalternativen. Svarspoäng 0-1 fick utgöra en kategori 

och svarspoäng 2-4 en annan. Detta för att på ett överskådligt sätt kunna presentera och 

jämföra hur stor andel inom respektive grupp som upplever sig ha måttligt till väldigt mycket 

besvär på de olika symptombeskrivningarna. 
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Resultat 

Cronbachs alfa 

Chronbachs alfa på hela KUS-P skalan räknades ut för att undersöka hur väl de olika frågorna 

hänger ihop och om de mäter samma fenomen. Detta gjordes separat för varje grupp. För den 

kliniska gruppen var (α) =,84, för normalgruppen kvinnor var (α) = ,88, och för männen (α) = 

,81. Detta betyder att den interna konsistensen var hög för samtliga grupper.  

Pearsons Korrelation 

Med Pearsons Korrelation undersöktes sambandet mellan svaren på EDI-2 och KUS-P 

frågorna. Resultatet visar ett starkt samband mellan EDI-2 och KUS-P i normalpopulationen 

(se figur 1). Determinationskoefficienten R² =,61 innebär att 61 % av variansen på KUS-P 

formuläret kan förklaras av EDI-2 instrumentet. 

 

T-test 

Korrelation mellan deltagarnas 
resultat på EDI-2 och KUS-P 

Figur 1 
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För att undersöka skillnaden mellan normalgruppen kvinnor och den kliniska gruppen 

användes oberoende t-test på totalpoängen på KUS-P. Resultaten visar på signifikanta 

medelvärdesskillnader mellan grupperna. Den kliniska gruppen hade högre medel på KUS-P 

(M = 30,37, SD =9,80) än normalgruppen kvinnor (M = 12,77, SD =8,86). Skillnaden var 

signifikant t(863) = -26,14, p <,001 och effektstorleken var stor r = ,87. Ett oberoende t-test 

utfördes även för att undersöka skillnaden mellan kvinnor och män i normalpopulationen. 

Resultatet visade att kvinnorna hade högre medel på KUS-P (M = 12,77, SD =8,86) än 

männen (M = 7,01, SD =6,27). Skillnaden var signifikant t(820,20) = 11,33, p <,001 och 

effektstorleken medelstor r = ,39.  

Discriminant Function Analyses 

Nedan ges en visuell bild av median, 25e och 75e percentilen samt spridning (lägsta och 

högsta värden) för den normala populationen kvinnor samt den kliniska populationen (se figur 

2). Interkvartilen (lådan) visar de mittersta 50 procenten av skattningarna. Observationer som 

har ett värde som ligger längre bort än 1,5 gånger interkvartilens längd mätt från första och  

tredje kvartilen, räknas som avvikande (outliers). Dessa markeras med cirkel i figuren. 

 
Median och spridning för den normala populationen kvinnor samt den kliniska populationen. 
 

 

Figur 2 
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En Discriminant Function Analysis (DFA) utfördes för att se om det var möjligt att få 

fram ett gränsvärde på KUS-P med tillräckliga sensitivitets- och specificitetsvärden. För 

analysen användes all data, det vill säga de avvikare som SPSS identifierat bevarades, då vi 

saknade information om möjliga ätstörningar i normalpopulationen. Resultatet av DFA gav ett 

gränsvärde på 22 poäng. Antal korrekt klassificerade personer var 84% med en sensitivitet på 

70% (95%CI, 64-75) och en specificitet på 92% (95%CI, 89-94). Dessa data visas i tabell 1. 

Tabell 1 
 

Korstabulering av ett gränsvärde > 22 på KUS-P och ätstörningsdiagnos 
 

Ätstörningsdiagnos  

 
Frånvarande Närvarande Summa 

KUS-P ≥ 22 46 222 268 

KUS-P < 22 500 97 597 

Summa 546 319 865 

Not. Ovanstående data avser en sammansättning av den normala och kliniska populationen. 
För hela den kliniska populationen var ätstörningsdiagnos närvarande 

 
Chi-square 

En Chi-square på de dikotomiserade svarsalternativen utfördes för att undersöka hur 

fördelning av höga skattningar såg ut inom grupperna och för att kunna jämföra skillnader i 

höga symptomskattningar mellan grupperna. Resultaten visar en signifikant skillnad mellan 

den kliniska gruppen och normalgruppen kvinnor. Kvinnor i den kliniska gruppen skattar sina 

symptom svårare än normalgruppen kvinnor på samtliga frågor (se tabell 2). Kvinnor och män 

i normalgruppen skiljde sig inte åt när det gällde beteendesymptom med undantag för fråga 4 

där kvinnorna i högre grad rapporterade oregelbundna tider och otillräckliga matvanor än 

männen. Däremot var skillnaden signifikant mellan könen på samtliga frågor som rör tankar 

och känslor med undantag för fråga 10 som handlar om impulser att vara ständigt aktiv och i 

rörelse. Den procentuella fördelningen inom grupperna visas i tabell 2. Kvinnorna 
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rapporterade högre symptomskattningar än männen på alla frågor utom på fråga 9 som 

handlar om användning av laxermedel. Skillnaden var inte signifikant. 

 
Tabell 2 

 
Procent inom respektive grupp som rapporterar sig ha måttligt till väldigt mycket besvär samt 
skillnader i symptomskattning mellan könen och den kliniska populationen. 

KUS-P frågor 
Kvinnor 

normal pop.   
Kvinnor 

klinisk pop.  
Män normal 

pop.  
 1. Ångest inför måltider 15 % 76 %***   5 %*** 
 2. Impulser att avstå från att äta 20 % 71 %***   6 %*** 
 3. Tankar kring mat och vikt som maler i ditt huvud 50 % 96 %*** 24 %*** 
 4. Oregelbundna tider och otillräckliga matvanor 45 % 71 %*** 35 %*** 
 5. Rädsla för att gå upp i vikt 54 % 92 %*** 17 %*** 
 6. Att känna dig fet och plufsig 53 % 92 %*** 18 %*** 
 7. Impulser att kräkas/laxera efter måltider   4 % 45 %***   1 %*** 
 8. Självframkallade kräkningar   2 % 35 %***       1 % 
 9. Användning av laxermedel       0,3 %   4 %***       1 % 
10. Impulser att vara ständigt aktiv och i rörelse 43 % 69 %***     40 % 
11. Överdriven aktivitet 11 % 37 %***       9 % 
12. Impulser att äta för mycket 16 % 54 %***     11 %*** 
13. Hetsätningar 10 % 39 %***       7 % 
14. Dina problem kring mat och vikt i största allmänhet 34 % 94 %*** 11 %*** 
Not.  
* p <,05; ** p <,01; *** p <,001 

 
 

Diskussion 

Självskattningsformuläret KUS-P visar god reliabilitet. Alla frågor i instrumentet hör ihop och 

visar sig fånga upp samma underliggande koncept. I det här fallet kognitioner och beteenden 

som rör ätande, vikt och syn på den egna kroppen, vilket är en central del i 

ätstörningsproblematik. 

Validiteten för KUS-P står sig väl i jämförelse med EDI-2. De båda formulären mäter 

samma underliggande koncept. Skattar man högt respektive lågt på KUS-P-skalan skattar man 

också högt respektive lågt på EDI-2. Detta talar för att instrumentet har hög samtidig validitet 

och innehållsvaliditet. Vidare klarar instrumentet av att diskriminera mellan en klinisk och en 

ickeklinisk population av kvinnor. Vi fann ett gränsvärde på 22 poäng för kvinnor med bra 

sensitivitet och specificitet. Det talar för att formuläret skulle kunna användas som 

screeninginstrument i klinisk verksamhet utanför specialenheterna för ätstörning, till exempel 
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i primärvård, på ungdomsmottagningar och inom skolhälsovården. Dessa inräknas i första 

linjens psykiatri och ska kunna behandla lättare former av psykisk ohälsa (Nationell 

psykiatrisamordning, 2006). Enligt ett regeringsbeslut från den 26 februari 2009 kommer 

regeringen att satsa 30,5 miljoner kronor under det här året på förändringsarbete inom första 

linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och sjukdom 

(Regeringskansliet, 2009). Även om det råder brist på forskningsbelägg så råder i stort 

konsensus om att det är lättare att vända en negativ trend om den upptäcks i tid, innan 

problemen cementeras (fhi, 1999). Här har skolsköterskan en central roll. Vid de 

återkommande hälsosamtalen har han/hon en god möjlighet att fånga upp elever med 

ätstörningssymptom. Skolsköterskan och övrig elevhälsopersonal får dessutom ofta vara 

mottagare av elevers oro över kamrater som de misstänker inte mår bra (fhi, 1999). 

Undersökningen visar statistiskt signifikanta skillnader mellan den ickekliniska 

populationen kvinnor och den kliniska i alla genomförda analyser. I enlighet med vår hypotes 

är det även stora skillnader mellan kvinnor och män i normalpopulationen. De frågor i 

formuläret KUS-P där skillnaden mellan könen är signifikant rör tankar och känslor om mat 

och den egna kroppen. Två av frågorna där skillnaden inte var signifikant handlade om 

kompensatoriska beteenden som självframkallade kräkningar och användning av laxermedel. 

Båda gruppernas svarsfrekvens var väldigt låg på de symptomen vilket kan tyda på att de inte 

förekommer i någon stor utsträckning i normalpopulationen. Två andra frågor rör överdriven 

aktivitet. Där skattade båda grupperna istället relativt högt. En möjlig tolkning kan vara en 

hälsomedvetenhet, inte nödvändigtvis kopplad till viktreglering, utan snarare en vetskap om 

att fysisk aktivitet stärker hälsan och välbefinnandet. Slutligen var skillnaden inte signifikant 

på frågan om hetsätningar. Förekomsten var låg i båda grupperna, vilket kan ses som att även 

hetsätning är ett beteende som är ovanligt i normalpopulationen. En tydlig bild som 

framträder när man ser resultaten av symptomskattningarna (se tabell 1) är att varannan 
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kvinna skattar att hon har måttliga till väldigt mycket besvär av att ha tankar om mat och vikt 

som maler i hennes huvud, känner sig fet och plufsig och är rädd för att gå upp i vikt. Detta är 

i linje med studier (fhi, 2002, 2006) som rapporterar att bland 15 åriga flickor så tycker nästan 

hälften att de är för tjocka. Trenden fortsätter tydligen upp i åldrarna då medelåldern i den här 

studien är 19-20år. Forskning visar att missnöje med den egna kroppen är en riskfaktor för 

utvecklandet av ätstörningar hos både män och kvinnor (Santos, Richards & Bleckley, 2007). 

Att inte vara nöjd med hur kroppen ser ut är också en riskfaktor för annan psykisk ohälsa som 

till exempel depression (Bearman & Stice, 2008). Det är därför viktigt att tidigt 

uppmärksamma dessa symptom då preventionssatsningar i ett tidigt skede kan hindra 

uppkomst av psykisk ohälsa och på så vis öka livskvaliteten. 

Styrkor och svagheter 

En av svagheterna med denna studie är urvalsmetoden. Den är inte optimal, då vi inte haft 

resurser eller tillräcklig tid till att göra ett regelrätt randomiserat urval av alla kvinnor och män 

i önskad åldersgrupp. Emellertid så har försök gjorts för att få ett så representativt och stort 

material som möjligt. Detta genom att välja ut orter av olika storlek och med geografisk 

spridning, att välja kommunala skolor då de har olika upptagningsområden och att välja de 

vanligast förekommande programmen på gymnasiet.  

Den jämförelse som gjordes mellan deltagarna i denna studie och deltagarna i en 

liknande publicerad valideringsstudie på formuläret EDI-2 visar på olikheter mellan 

grupperna. På delskalan ”bulimi” är skillnaden inte signifikant mellan studierna men det finns 

signifikanta skillnader på delskalorna ”viktfobi” och ”missnöje med kroppen”. 

Effektstorleken är emellertid låg på alla skaljämförelserna. Resultatet kan innebära att urvalet 

i den här studien inte speglar en representativ del av normalpopulationen då det inte 

överensstämmer med den andra studiens normalpopulation. Urvalsgrupperna är lika så till 

vida att de är jämbördiga i antal och orterna har valts ut selektivt. En möjlig förklaring till 
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skillnaden mellan den här studiens grupp och den andra kan vara att materialet här är nytt och 

att den andra gruppens material är betydligt äldre. Det materialet var insamlat under en 

tidsperiod som sträcker sig mellan 1995 och 2003.. En annan förklaring till skillnaderna kan 

vara att grupperna inte hade samma åldersspann. Åldersspannet var 18- 30 år i den andra 

studien medan den låg på 15-47 år i denna studie. Man har även exkluderat personer som 

uppgett att de har eller har haft ätstörningsproblematik. Detta har inte gjorts i denna studie då 

ätstörningar förekommer i den generella populationen och det skulle minska 

generaliserbarheten.  

Det som talar för den andra studiens urvalsmetod är att man där gjort ett randomiserat 

urval på de orter man valt. Föreliggande studie har ett urval av studenter för att representera 

målgruppen unga vuxna då nästan alla ungdomar i Sverige går på något gymnasieprogram 

(Skolverket 2009) och en relativt stor del, ca 30-40% (hsv, 2009) läser också eftergymnasial 

utbildning. En styrka i den här studien är att bortfallet inte är mer än 3%. I den andra studien 

har man ett bortfall på 25-36%.  

En svaghet i den här studiens procedur är att vid ifyllandet av enkäterna satt studenterna 

i klassrummet och i de flesta fallen med klassläraren närvarande. Detta kan ha bidragit till att 

det har varit svårare att avböja från att delta i studien. Även grupptryck kan ha påverkat på 

olika sätt. Det är svårare att avstå när majoriteten av klasskamraterna väljer att delta. Vidare 

kan studenterna ha diskuterat frågorna sinsemellan vilket kan ha påverkat svaren. Ordvalet är 

inte det bästa i EDI-2. Frågan ”jag tycker min stjärt är snygg” har kommenterats med fniss i 

samtliga klassrum vilket kan ha bidragit till en oseriös inställning till undersökningen. 

Vår urvalsgrupp sträcker sig ner till 15 års ålder. EDI-2 är avsett för åldersgruppen 18 år 

och uppåt. Det hade kanske varit mer lämpligt, för de yngre deltagarna, att välja frågor ur 

formuläret Eating Disorder Inventory for Children (EDI-C) till det sammansatta 

frågeformuläret. Reliabilitet, stabilitet och faktorstruktur för EDI-2 har dock testats på 



                                                                                        Hur ätstörd är det normalt att vara         [27]

ungdomar mellan 12-18 år och man har funnit starka psykometriska kvalitéer för användandet 

i denna åldersgrupp (McCarthy et al., 2002). Dessutom är det lättare att kontrollera för 

representativiteten i urvalet med en enhetlig skala.  

En styrka i studien är att det insamlade materialet är stort och svarsfrekvensen är väldigt 

hög. Detta ökar generaliserbarheten i resultatet och ökar chansen att hitta de skillnader som 

finns. Att normera ett psykologiskt test på olika populationer kräver också ett stort urval 

(Barker et al., 2002). Då studien har en kontrollgrupp bestående av diagnostiserade patienter, 

har vi kunnat jämföra dessa med normalgruppen kvinnor för att få fram formulärets 

diskriminativa förmåga och ett gränsvärde på KUS-P för kvinnor.  

Båda könen har inkluderats i valideringen och normeringen av instrumentet KUS-P. Det 

finns inte så många ätstörningsformulär vars psykometriska egenskaper är undersökta för en 

manlig population. Formulär som endast är validerade och normerade på kvinnor används i 

studier om män (Boerner et al., 2004). Detta kan bero på avsaknaden av forskning på 

instrumenten men också på att man anser att sjukdomen ser lika ut för båda könen (Carlat et 

al., 1997). Det finns också de som menar att symptomuttrycken är olika och att man missar att 

fånga upp män med en ätstöringsproblematik när man använder sig av instrument som är 

avsedda för en kvinnlig population (Oates-Johnson & DeCourville, 1999). Allt sammantaget 

så är det svårt att yttra sig om representativiteten i vår urvalsgrupp och man bör därför vara 

försiktig gällande resultatens generaliserbarhet. 

Framtida forskning 

KUS-P är i och med denna studie normerad och validerad för kvinnor och män. För att 

ytterligare validera och normera formuläret för en manlig population behöver man göra fler 

jämförelser med en klinisk manlig population. Dessutom skulle formulärets användbarhet för 

båda könen stärkas om man även validerade mot andra bedömningsformer, till exempel: 

intervjuer, klinikers bedömningar, BMI eller liknande. 
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Våra resultat visar att spridningen av höga skattningar på symptomen är skev. Alla tre grupper 

har en högre svarsfrekvens på de frågor som verkar handla om tankar och känslor och en lägre 

frekvens på de frågor som handlar om regleringsbeteenden, med undantag för aktivering. En 

totalpoäng på KUS-P kan säga väldigt olika saker om skattningen är hög på tankar eller 

regleringsbeteenden. Det kunde därför vara intressant att göra en faktoranalys för att 

undersöka om KUS-P har tydliga subskalor.  

De tre andra versionerna av KUS-P formuläret, förändring och behandlarversionerna, är 

inte med i denna studie. En idé kunde vara att titta på hur de psykometriska egenskaperna ser 

ut även för dessa versioner.  

KUS-P liksom andra ätstörningsformulär saknar, så vitt vi kunnat få fram, frågor som är 

specifikt riktade mot män. Det finns forskning som tyder på att ätstörning hos män inte 

behöver kännetecknas av en vilja att gå ner i vikt och bli smalare utan snarare att öka i 

muskelmassa och vikt och att få en slank men välbyggd kropp (Olivardia et al., 2004). En 

möjlig vidareutveckling av KUS-P är att ta med frågor som berör detta eller utarbeta en 

version som är specifik för män. Det kan vara viktigt om KUS-P ska fungera som ett bra 

screeningsinstrument för att fånga upp alla män. 

Slutsats 

Som ett steg i att tidigt kunna identifiera både män och kvinnor som ligger i riskzonen för att 

utveckla en allvarlig ätstörningsproblematik kan KUS-P vara ett bra verktyg. Formuläret har i 

denna studie visat sig ha goda psykometriska egenskaper och bör därför kunna få ett utökat 

användningsområde både inom forskning och i klinisk verksamhet. Det är kort och enkelt att 

administrera och bör med fördel kunna användas som screeninginstrument men även för att se 

hur en behandling fortskrider samt vid utvärdering av avslutad behandling. Vad gäller 

skillnader mellan könen fann vi att kvinnor skattar högre än män på så gott som samtliga 

frågor.  
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INFORMATION 
 
Syftet med vårt arbete är att samla in ett stort material från olika skolor 
på gymnasiet och universitetet, för att kunna se hur ungdomar och unga 
vuxna ser på ätande och den egna kroppen. Vi kommer att samla in 
material från Göteborg, Örebro, Västerås och Ludvika. 

 
Dessa frågeformulär handlar om attityder, känslor och beteenden. Vissa 
av påståendena rör mat och matsituationer, andra handlar om hur du 
upplever dig själv. Läs varje påstående och ta ställning till i vilken 
utsträckning de stämmer för dig. Det finns inga svar som är ”rätt” eller 
”fel”. Det är vad du själv tycker som är viktigt.  
 
Sätt sedan ett kryss (X) i kolumnen under det svarsalternativ du tycker 
stämmer bäst för dig. Markera bara ett alternativ för varje påstående. 
Hoppa inte över något påstående.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och ditt svar är anonymt och kommer inte att 
gå att spåra till dig.  
 
OBS! Svarsalternativen i det första formuläret är inte likadant som det 
andra som börjar på sida 2. Svarsalternativen på formulär två är fler och 
placerade i motsatt riktning. 
 
När du svarar ska du tänka tillbaka på den senaste veckan. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Stina Sundin och Ulrika Fallsdalen Riegler 
Frågor? Kontakta oss på xjobb@hotmail.com 
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Kön: Kvinna  Man  Ålder: ………år 
program/pågående utbildning:…………….. 

 

Hur mycket besvärades du under den senaste 
veckan av: 

Inte 
alls 

Lite 
grann Måttligt 

En hel 
del 

Väldigt 
mycket 

1. Ångest inför måltider      

2. Impulser att avstå från att äta      

3. Tankar kring mat och vikt som maler    
i ditt huvud      

4. Oregelbundna tider och otillräckliga 
matvanor      

5. Rädsla för att gå upp i vikt      

6. Att känna dig fet och plufsig      

7. Impulser att kräkas/laxera efter 
måltider      

8. Självframkallande kräkningar      

9. Användning av laxermedel      

10. Impulser att vara ständigt aktiv och i 
rörelse      

11. Överdriven aktivitet (t ex. flera 
timmars motion varje dag, stå istället 
för att sitta, inte unna sig att vila) 

     

12. Impulser att äta för mycket 
(hetsätningssug)      

13. Hetsätningar      

14. Dina problem kring mat och vikt i 
största allmänhet      
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Observera att svarsalternativen i denna del är annorlunda mot föregående del  

 Alltid 
Mycket 

ofta Ofta Ibland Sällan Aldrig 

1. Utan att oroa mig äter jag sötsaker 
och kolhydratrik mat       

2. Jag tycker att min mage är för stor       

3. Jag äter när jag blir upprörd       

4. Jag vräker i mig mat       

5. Jag tänker på bantning       

6. Jag tycker att mina lår är för tjocka       

7. Jag får fruktansvärt dåligt samvete 
när jag ätit för mycket       

8. Jag tycker att min mage är lagom 
stor       

9. Jag är livrädd för att gå upp i vikt       

10. Jag är nöjd med min figur       

11. Jag överdriver viktens betydelse       

12. Jag har vräkt i mig mat och känt det 
som om jag inte skulle kunna sluta       

13. Jag tycker att min stjärt är snygg       
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Alltid 

Mycket 
ofta Ofta Ibland Sällan Aldrig 

14. Jag är fixerad vid önskan att bli 
smalare       

15. Jag fantiserar om att vräka i mig mat 
(hetsäta)       

16. Jag tycker att mina höfter är för 
breda       

17. I andras närvaro äter jag måttligt, och 
vräker i mig när jag blir ensam       

18. Om jag går upp några hekto är jag 
rädd att fortsätta att gå upp       

19. Jag kan få för mig att jag ska försöka 
kräkas för att gå ner i vikt       

20. Jag tycker att mina lår är lagom stora       

21. Jag tycker att min stjärt är för stor       

22. Jag äter eller dricker i hemlighet       

23. Jag tycker att mina höfter är precis 
lagom       

 
Vi är tacksamma om du vill uppge din längd ………cm, och vikt……..kg.  
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


