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Emetofobi klassas i DSM 5 som en specifik fobi som utmärks av en ihållande rädsla för att kräkas eller 
komma i kontakt med kräkning. Tillståndet är kroniskt, debuterar ofta i tonåren, orsakar betydande 
funktionsnedsättning och brukar betraktas som svårbehandlat. Syftet med studien var att undersöka 
i vilken grad psykologisk behandling av emetofobi har haft effekt. Frågeställningarna omfattade 
vilken typ av behandling som har studerats och om något behandlingsupplägg fungerat bättre än 
andra. En litteraturstudie som inkluderade engelskspråkiga artiklar om psykologisk behandling av 
emetofobi hos vuxna publicerade efter 2014 genomfördes. Tolv behandlingsstudier inbegreps. 
Resultatet visade att alla ingående studier rapporterade en minskning av emetofobisymtom efter 
behandlingen. Samtliga författare drog slutsatsen att den undersökta behandlingen hade haft effekt, 
men det finns stora skillnader mellan studiernas metodologiska kvalitet och utformning samt på 
vilket sätt resultaten har uppnåtts, beräknats och tolkats vilket gör det svårt att dra några säkra 
slutsatser.   
 
                    

Emetofobi, i engelskspråkig litteratur ”specific phobia of vomiting” (SPOV) och på 
vardagssvenska kräkfobi, räknas som en specifik fobi som utmärks av att personen 
har en tydlig rädsla eller ångest inför situationer som kan förorsaka illamående eller 
kräkning. I diagnosmanualen DSM – 5 klassas den som ”annan form”. 
Sammanfattningsvis är kännetecknen en ihållande och uttalad rädsla eller ångest 
som så gott som alltid utlöses inför ett specifikt objekt eller en specifik situation, det 
vill säga risken att kräkas eller komma i kontakt med kräkning. Det fobiska objektet 
undviks aktivt eller uthärdas under intensiv rädsla eller ångest vilket orsakar 
kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion (American Psychiatric 
Association, 2014) 
 
Det är svårt att hitta entydig aktuell information om hur vanligt tillståndet är. 
Uppgifterna varierar något mellan olika studier men det förefaller vara fler kvinnor 
än män som drabbas och det finns troligtvis ett stort mörkertal, eftersom många 
med problemet inte aktivt söker vård. I en epidemiologisk undersökning av 
specifika fobier uppskattades prevalensen för kräkfobi till 0.1 % och tillhör därmed 
en av de ovanligare formerna av specifik fobi. (Becker et al., 2007). I en mer aktuell 
nederländsk studie uppskattades prevalensen till 1,8 % för män och 7 % för kvinnor. 
I samplet uppmättes punktprevalensen till 8,8 % och andelen kvinnor var fyra 
gånger högre än andelen män (van Hout et al, 2012). Sannolikt återfinns individer 
där emetofobin inte diagnostiserats bland dem som söker hjälp för andra problem. 
Det har visat sig finnas en betydande överlappning mellan de karaktäristiska dragen 
hos kräkfobi och flera andra diagnoser såsom OCD, hälsoångest och ätstörning.  
(Veale et al. 2013) Det kan vara svårare att känna igen och diagnosticera emetofobi 
än andra fobier, vilket kan vara ett skäl till att tillståndet inte alltid behandlas och 
även bidra till att prevalensen har underskattats (Veale, 2009). 
 
Etiologi 
Så gott som alla människor har personliga erfarenheter av att kräkas och annars, 
med stor sannolikhet kommit i kontakt med andra som har gjort det. Kräkning kan 
förvisso upplevas som obehagligt men fyller en livsviktig funktion för att avlägsna 
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skadliga ämnen från kroppen och är en ospecifik konsekvens av en rad olika 
medicinska tillstånd. Emetofobi orsakar stort lidande för de drabbade och 
tillståndet är förknippat med hypervigilans gällande kroppsliga signaler, 
panikattacker och beteendemässigt undvikande (Dargis & Burk, 2019). Tillståndet 
är kroniskt, debuterar ofta redan i tonåren och orsakar en betydande 
funktionsnedsättning i vardagen (Van Hout et al 2012).  
 
Varför en del människor utvecklar en stark rädsla för att kräkas är inte så väl 
beforskat och det råder brist på evidens när det gäller etiologi (Veale et al., 2013). 
Faktorer som har visat sig viktiga i etiologi och vidmakthållande av 
panikångestsyndrom antas vara viktiga även när det gäller specifika fobier. Vid 
sidan av traditionella inlärningsmodeller utifrån respondent och operant 
betingningsparadigm antas såväl kognitiva faktorer som interoceptiva stimuli spela 
roll i fobisk rädsla (Boschen, 2007). 
 
En modell föreslår att individer som utvecklar emetofobi har en känslighet för 
somatiska symtom från magen som kan uppkomma vid ångest, till exempel 
illamående eller fjärilar, och tolkar sensationerna som bevis för att de ska kräkas 
(Boschen, 2007). Verwoerd et al. (2016) har undersökt om emotionellt resonerande, 
det vill säga övertygelsen om att emotionella reaktioner (ER) överensstämmer med 
verkligheten, kan vara involverat i kräkrädsla. Eftersom både ångest och äckel 
förefaller ingå i emetofobi inkluderades både avsmak och ångestbaserat 
resonerande.  Studien ger visst stöd för att ER kan vara inblandat i kräkrädsla vilket 
enligt författarna kan ge behandlingsmässiga implikationer att addera 
interventioner som utvecklats för att motverka dysfunktionellt resonerande. Det 
finns forskning som stöder en associativ inlärningsmodell, såväl från individens 
egna erfarenheter som från social inlärning, där kräkning förknippas med rädsla och 
äckel (Veale et al., 2013). När inlärningen väl har skett tolkas vissa inre signaler som 
förebådande kräkning och att kräkas som fruktansvärt, vilket gör att ångesten ökar. 
Vidmakthållande av fobin sker sedan genom upplevelsemässigt undvikande av 
tankar, känslor och minnen relaterade till kräkning såväl som undvikande av och 
uppmärksamhet på yttre hot som kan leda till kräkning. Förutom detta ett starkt 
självfokus, oro och planering av flyktvägar vid behov. Även magiskt tänkande, 
neutralisering samt tvångsmässigt kollande och sökande efter försäkringar är 
vanligt och bidrar till vidmakthållandet. (Veale et al., 2015) 
 
Boschen (2007) har skapat en kognitiv beteendemodell för emetofobi indelad i tre 
faser: predisponerande faktorer, akut fas och vidmakthållandefas. I likhet med 
andra ångestdiagnoser antas att det finns en stark koppling till en generell 
sårbarhetsfaktor för ångest. De predisponerande faktorerna är hög negativ 
affektivitet, drag av emotionell instabilitet och en biologisk predisposition för 
somatisering av ångest. Den akuta fasen utmärks av feltolkningar av interoceptiva 
signaler, ångestökning och somatisering av ångest som symtom från magtrakten. 
Vidmakthållandefasen utmärks av hyperkänslighet för interoceptiva signaler, oro 
för att kräkas och undvikande av verkligt eller inbillat illamående samt 
misslyckande med att habituera eller samla motbevis.  
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Emetobfoi förekommer ofta tillsammans med liknande psykiatriska symtom som 
vid panikångest, agorafobi, social ångest och hälsoångest. Däremot har det inte 
kunnat påvisas att det vid kräkfobi även förekommer regelrätta panikattacker och 
inte heller om paniksymtomen är relaterade till kräkfobin (Van Hout et al 2012). 
   
En studie har undersökt huruvida emetofobi skulle kunna kategoriseras som en 
form av tvångssyndrom, eftersom symtomen ibland kan förväxlas. Författarna 
konstaterar emellertid att det vid OCD måste förekomma tvångsbeteenden som inte 
är relaterade till rädslan för att kräkas. Majoriteten av personer med emetofobi 
uppgav att de alltid eller ofta ägnade sig åt repetitiva beteenden som tvångsmässig 
handtvätt, sökande efter försäkringar men även konkreta eller mentala ritualer för 
att hindra kräkning, ibland utan verkligt samband med risken för att kräkas, till 
exempel att räkna eller utföra någon vidskeplig ritual. En korrekt bedömning kan 
enligt författarna ha betydelse för att behandla mer effektivt och föreslår att kliniker 
bör bedöma förekomsten av repetitiva beteenden vid behandlingsplaneringen 
(Veale et al., 2015). Individer med emetofobi visar hög samsjuklighet med GAD, 
panikångestsyndrom, social fobi, hälsoångest och tvångssyndrom. Kliniker bör 
försäkra sig om att bedömning görs av förekomsten av andra diagnoser vid 
behandling (Sykes et al., 2015).  
 
Symtomspecifika skattningsskalor 
Specific Phobia Of Vomit Inventory (SPOVI) och Emetophobia Questionnaire 
(EmetQ) är två självskattningsskalor som utformats för att mäta emetofobi. 
Skalorna utvecklades oberoende av varandra av olika forskargrupper som senare 
har samarbetat. Formulären överlappar varandra vid bedömningen av vissa 
symtom men skiljer sig åt när det gäller andra. Medan SPOVI innehåller items 
relaterade till hotmonitorering innefattar EmetQ items som skiljer mellan 
undvikanden av situationer/resande/platser och undvikande av personer som 
riskerar att kräkas (Boschen et al., 2013). EmetQ är mindre känslig för förändringar 
och SPOVI mer fokuserad på förändringsprocesser, exempelvis att släppa 
säkerhetsbeteenden eller minskning av oro, varför en förändring blir mer synlig i 
SPOVI (Keyes el at, 2020). Formulären har en korrelation på r = .45 (p < .001) i 
kliniskt sampel (Boschen et al., 2013) 
 

SPOVI består av 14 items som avser mäta kognitiva processer och karaktäristiska 
beteenden som är utmärkande för kräkfobi. SPOVI har utvärderats och 
konstaterades ha goda psykometriska kvaliteter.  Cronbachs alfa visade 0,91 och 
reliabiliteten med test-retest gav 0,85. Skalan har en tvåfaktorstruktur: 
undvikandesymtom och hotmonitorering. Utvecklarnas intention var att skapa en 
skala som kunde hjälpa kliniker att identifiera de mest frekventa kognitiva 
processerna och beteendena som vidmakthåller de emetofobiska symtomen och 
därmed vara till hjälp i själva behandlingsutförandet. Fördelen med SPOVI är 
mätningen av processen av hotmonitorering och mental planering vilket inte finns 
med i EmetQ (Veale et al, 2013). I en senare utförd studie konstaterades åter att 
SPOVI har goda psykometriska egenskaper medan faktoranalysen endast visade en 
faktor (Maack et al , 2017). 



4 
 

EmetQ är ett självskattningsformulär med 13 påståenden som mäter rädsla för att 
kräkas eller att komma i kontakt med kräk. Skalan har en tydlig trefaktorstruktur: 
undvikande av platser och situationer, rädsla för att exponeras för kräkstimuli samt 
undvikande av andra människor som skulle kunna kräkas. Testet har god intern 
konsistens enligt Cronbachs alfa (a=82) och reliabilitet med testretest visar r = .76.  
Enligt författarna visar resultatet att testet har kapacitet att klassa emetofobiska och 
icke emetofobiska individer korrekt i 96, 2 % av fallen. I en klinisk kontext kan 
EmetQ användas för att bedöma allvaret i emetofobiska symtom och för att 
utvärdera förändringar under en behandling. Den höga känsligheten och 
specificiteten av instrumentet antyder även att det kan användas som screening för 
emetofobi såväl kliniskt som i en forskningskontext (Boschen et al., 2013). 
 
Behandling 
När det gäller specifika fobier i allmänhet så är den evidensbaserade 
rekommenderade behandlingen gradvis exponering. Det finns färre studier om 
psykologisk behandling av emetofobi än andra specifika fobier och relativt få 
publicerade forskningsartiklar om emetofobi, i synnerhet studier med hög kvalitet 
som undersökt effektiva behandlingar (Keyes et al, 2018). 
 
Stimuli som fruktas av personer med kräkfobi är ofta normalt förekommande 
interoceptiva signaler som människor förnimmer från kroppen, till exempel 
sensationer från magtrakten eller en känsla av illamående. Att hotet kommer inifrån 
kan ha betydelse för utvecklingen av emetofobin och hur mycket den stör individens 
vardagsfungerande i jämförelse med fobier där hotet finns utanför individen och 
därmed är lättare att undvika. Emetofobi anses vara ett svårbehandlat tillstånd. 
(Keys et al., 2018)  
 
Veale (2009) föreslår en behandlingsmodell som innehåller psykoedukation, 
exponering in vivo, imaginär exponering och rollspel om kräkning, imagery 
rescripting, beteendeexperiment och borttagande av säkerhetsbeteenden. Boschens 
(2007) modell bygger på hans tidigare beskrivna kognitiva beteendemodell av 
emetofobi i tre faser.  De huvudsakliga behandlingskomponenter som 
rekommenderas är exponering in vivo, såväl för situationer och aktiviteter som 
interoceptiv, kognitiv omstrukturering samt distraktions- och 
avslappningstekniker. 
 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken grad psykologisk behandling av 
emetofobi har visat sig ha effekt. Frågeställningarna omfattade vilken typ av 
behandling som har studerats, om något behandlingsupplägg visat sig fungera 
bättre än andra och om det finns forskningsstöd för att förorda en specifik 
behandling. 
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Metod 
 
 

För att besvara frågeställningen har en litteraturstudie gjorts, det vill säga en 
systematisk sökning i lämpliga databaser för att finna, välja ut och analysera 
relevanta studier.  
 
En heltäckande systematisk litteraturstudie kan vara för omfattande för ett mindre 
examensarbete som detta. Vid artikelsökningen visade det sig att det endast finns 
en publicerad RCT. Enligt Forsberg & Wengström (2013) är det under ovan nämnda 
omständigheter svårt att genomföra en systematisk litteraturstudie med bestämda 
kvalitetskriterier och föreslår istället en ”scoping review”. Det blir då möjligt att 
inkludera fler publicerade forskningsartiklar med avsikt att framställa resultat som 
kan komplettera kunskap från systematiska litteraturgenomgångar samt identifiera 
variabler och områden för fortsatt forskning. 
 
Inklusionskriterier var engelskspråkiga artiklar publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter efter 2004 inom ämnesområdet psykiatri som handlar om psykologisk 
behandling/psykoterapi av emetofobi hos personer över 18 år. Exklusionskriterier 
var studier om barn under 18 år, artiklar som handlar om annan behandling än 
psykologisk av emetofobi, ej engelskspråkiga, skrivna före 2005.  
 
Urval 
Sökningen gjordes under oktober 2020 i databaserna Psycinfo, Web of science och 
Pub med. Databassökningen kompletterades med en manuell genomgång av 
referenslistor till relevanta artiklar och sökning på Google scholar, detta gav 
ytterligare en träff på en doktorsavhandling från 2016 som inkluderas i studien. 
Efter genomläsning av titlar och abstract exkluderades studier som inte uppfyllde 
inklusionskriterierna. 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Databassökning 

Databas Sökord  Träffar och 
lästa titlar 

Lästa 
abstract 

Inkluderade artiklar 

PsycInfo Emetophobia or specific phobia of 
vomiting and psychological treatment 

11 3 0 

Emetophobia or specific phobia of 
vomiting and psychotherapy 

17 8 2 

Emetophobia or specific phobia of 
vomiting and cognitive behavioral 
therapy or cbt 

23 13 7 

Totalt: 9 

Web of 
Science 

Emetophobia or specific phobia of 
vomiting and psychological treatment 

45 18 8 

Emetophobia or specific phobia of 
vomiting and psychotherapy 

45 0 (samma 
som ovan) 

8 
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Emetophobia or specific phobia of 
vomiting and cognitive behavioral 
therapy or cbt 

45 0 (samma 
som ovan) 

8 

Totalt: 8 (samma som PsycInfo) 

Pub med Emetophobia or specific phobia of 
vomiting and psychological treatment 

32 15 4 

Emetophobia or specific phobia of 
vomiting and psychotherapy 

33 3 3 (samma som ovan) 

Emetophobia or specific phobia of 
vomiting and cognitive behavioral 
therapy or cbt 

29 0 4 (samma som ovan) 

Totalt: 4 (varav en som inte finns 
med i PsycInfo eller Web of 
Science 

Totalt antal i inkluderade databaser  
Manuell genomgång 

10 
2 

Totalt 12 

 

Databearbetning  
Inledningsvis gjordes en bedömning av studiernas relevans. De som inte uppfyllde 
inklusionskriterierna gallrades bort som irrelevanta för forskningsfrågan. 
Tillämpliga studier gick vidare till kvalitetsgranskning.  

Tolv studier bedömdes som relevanta och inkluderades i studien. Eftersom endast 
en av de inkluderade studierna är randomiserad och kontrollerad och flertalet 
ingående studier är single case-studier har det inte varit hållbart att välja bort 
studier utan kontrollgrupp. Övriga delar i studierna har istället lyfts fram och fått 
avgöra bedömningsgrunder för kvalitet.  

Utan kontrollgrupp och randomisering blir det förvisso svårt att veta hur 
utvecklingen utan intervention hade blivit och det är inte heller möjligt att dra 
slutsatser om orsakssamband eller att generalisera resultatet, men vid utvecklingen 
av en ny behandlingsmetod är det emellertid vanligt att det inledningsvis görs ett 
antal fallstudier, om möjligt med experimentell individdesign (Öst, 2016). Single 
case-studier kan bidra med viktig kunskap och utgöra ett alternativ till RCT-studier. 
En single case-studie involverar upprepade mätningar och manipulation av en 
oberoende variabel på ett kontrollerat sätt. Den skall inte förväxlas med fallstudier 
som kartlägger befintliga egenskaper och händelser. Single-case experimental 
designs (SCED) grundar sig i upprepade mätningar under en tidsperiod som 
omfattar en baslinje och (minst) en experimentell manipulation (Manilov & 
Moeyaert, 2017). Medan RCT-studier ger genomsnittliga svar på gruppnivå visar 
single case-studier förändringar för en unik individ i en specifik kontext. Den 
enklaste single case-designen är AB-design, d v s upprepade mätningar av 
resultatvariabler från baslinje (A) och genom en interventionsfas (B). Det 
förekommer ingen randomisering eller replikering av baslinje eller 
interventionsfaser i basal AB-design vilket påverkar styrkan i den interna 
validiteten och generaliserbarheten av resultaten negativt. Extern validitet ökar när 
designen införlivar replikering, randomisering och flera deltagare (Lobo, M., 
Moevaert, M., Baraldi Cunha, A., & Babik, I, 2017). 

En egen granskningsmall konstruerades utifrån modifiering av checklista för 
kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier och checklista för RCT (Forsberg 
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& Wengström, 2015). En punkt avseende mätmetoder hämtades från SBU-mall 
(2014) och formulerades specifikt för emetofobi. Enligt Öst (2016) är steg ett i en 
systematisk utvärdering av en psykoterapi att diagnostisera patienten och sedan 
utifrån diagnos välja lämplig självskattningsskala för att mäta patientens upplevda 
svårigheter och utvärdera behandlingen. De vanligaste diagnostiska intervjuerna är 
SCID och MINI som vid studier har visat sig ha hög överensstämmelse. Det finns två 
symtomspecifika självskattningsskalor med goda psykometriska egenskaper för 
emetofobi, SPOVI och EmetQ. De har beskrivits i inledningen.  
   
Jag har därefter läst artiklarna och avhandlingen med stöd av granskningsmallen. 
Artiklarna har återgivits i två tabeller för att göra presentationen av resultaten 
tydliga, dels en resultattabell (Tabell 2) ordnad utifrån publiceringsår, dels i ovan 
nämnda kvalitetsgranskningstabell (Bilaga 1). 

Kvalitetsgranskning 
En systematisk litteraturstudie bör vila på en transparant och tydligt beskriven 
sökprocess och ska leda till en sammanställning av artiklar samt en kritisk 
granskning av den presenterade forskningen. Kvalitetsgranskning av kvantitativa 
studier bör innehålla ”…studiens syfte och frågeställningar, design 
(studieuppläggning), urval, mätinstrument samt analys och tolkning.” (Eriksson 
Barajas, et al, 2013). Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU, 2014) bör alla studier som uppfyller urvalskriterierna i en litteraturstudie 
kvalitetsgranskas. Läsaren skall ges möjlighet att granska tillförlitligheten i 
konklusionerna och kunna kontrollera att relevanta studier inkluderats. SBU har 
dessutom utformat granskningsmallar för olika studietyper, dessvärre är ingen av 
dem direkt applicerbar på mitt urval där endast en studie är en randomiserad 
kontrollerad studie (RCT). I studier av behandlingseffekter är det vanligtvis 
randomiserade studier som värdesätts högst. I den här översikten där det 
övervägande antalet är single subject-studier har granskningsmallen fungerat som 
ett stöd vid kvalitetsgranskningen. 
 
Etiska överväganden 
I samtliga inkluderade studier finns beskrivet hur etiska överväganden vidtagits 
alternativt om studien genomgått etisk granskning och godkänts. Allt material som 
ingått i litteraturstudien redovisas och alla resultat presenteras även om de är 
motsägelsefulla. 
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Resultat 
 
 

Litteratursökningen resulterade i tolv kliniska studier. Eftersom samtliga studier 
som påträffades vid sökningen och uppfyllde inklusionskriterierna inbegreps i 
litteraturöversikten framkommer en aktuell bild av tillgänglig forskning som gjorts 
om psykologisk behandling av emetofobi efter 2004. En sammanställning av 
befintliga studier oavsett kvalitet kan vara betydelsefull och bidra till att göra 
forskningsläget överskådligt och identifiera variabler och områden för fortsatt 
forskning. (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
De tolv inkluderade studierna kvalitetsgranskades med hjälp av en för ändamålet 
konstruerad mall (Bilaga 2) med tillämpliga frågor från två checklistor som 
Forsberg & Wengström rekommenderar ( 2015) och en SBU-mall (2014).  

I litteraturöversikten ingick åtta singel case-studier, en inomgruppsdesign utan 
kontrollgrupp, två kvasiexperimentella studier och en RCT. En av single case-
studierna hade en multipel baslinje ABCADE och resterande en AB-design. Totalt 
ingick 304 deltagare i studierna. Sju studier hade endast en deltagare, i studien med 
flest deltagare ingick 172 personer. Fyra av studierna ägde rum i USA, två i England, 
två i Australien (internetstudier med deltagare från flera andra länder, bl. a USA, 
Storbritannien, Nederländerna och Kanada) en i Japan, en i Nederländerna, en i 
Sverige och en i Kanada. Av samtliga deltagare var 281 kvinnor och 26 män.  

Effekt av psykologisk behandling av emetofobi  
Resultaten har sammanfattats i tabell 2 och visar att alla ingående studier 
rapporterade en minskning av emetofobisymtom efter behandlings slut och vid 
uppföljning när sådan gjordes. Samtliga författare drog slutsatsen att den 
undersökta behandlingen hade effekt, men det finns stora skillnader mellan 
studiernas utformning och på vilket sätt resultaten har uppnåtts, beräknats och 
tolkats.  
 
I de studier som har beräknat effektstorlek för minskade emetofobisymtom var 
denna signifikant och stark för så väl EmetQ (0.84 – 1.52 efter behandling, 1.18 vid 
uppföljning) som SPOVI (1.53 efter behandling). I gruppbehandlingen uppnådde 48 
% av deltagarna kliniskt signifikant förbättring. I den randomiserade kontrollerade 
studien var emetofobisymtomen enligt SPOVI och EmetQ signifikant lägre i KBT-
gruppen än i kontrollgruppen efter behandlingen och fler deltagare i KBT-gruppen 
uppnådde kliniskt signifikant förbättring av emetofobisymtom än i 
kontrollgruppen. (Ahlen et al., 2015; Riddle-Walker et al., 2016). I Internetstudien 
(Sykes, 2016) var effektstorleken för SPOVI och EmetQ stora (0.80-1.23). I övriga 
studier presenteras resultaten antingen som en visuell analys eller i form av kliniskt 
signifikant förbättring, det vill säga om patienten efter behandlingens slut inte 
längre tillhörde patientgruppen utan normalpopulationen.  

Sju av de tolv ingående studierna använde sig av minst en relevant skattningsskala 
vid baslinje och som utfallsmått. Sex av studierna använde SPOVI och fyra EmetQ, 
varav en enbart EmetQ. Av de fem studier som inte använde någon symtomspecifik 
skala var fyra från 2013 eller tidigare, således innan ovan nämnda skalor hade 
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utvecklats. En japansk studie från 2019 mätte emetofobisymtom med en inhemsk 
skala, men endast som kompletterande mätinstrument eftersom skalan inte var 
standardiserad. 

I åtta av studierna användes strukturerade instrument vid diagnosticering av 
deltagarna, i fyra SCID och i fyra MINI. I en studie användes MINI även som 
utfallsmått.  

Psykoterapeutiska behandlingsmetoder som undersökts i studierna 
I de ingående studierna benämns behandlingarna på olika sätt. I sju av studierna 
kallas behandlingsmetoden KBT, varav en är en gruppbehandling och två 
internetbaserade. Två studier kallar behandlingen för transdiagnostisk KBT, en 
studie kognitiv terapi och en studie klinisk beteendeaanalys. Majoriteten av 
studierna inkluderade således en blandning av KBT-metoder. En studie använder en 
traumafokuserad metod, EMDR. 
 
Behandlingsupplägg som fungerat bättre och eventuellt forskningsstöd 
KBT brukar beskrivas som ett paraplybegrepp eftersom flera olika teorier och 
behandlingsmetoder innefattas i begreppet (Kåver 2006). För att kunna utvärdera 
och replikera en behandlingsstudie behöver manualen/innehållet i behandlingen 
beskrivas utförligt. Några av studierna har använt sig av ett tydligt beskrivet 
protokoll där de olika interventionerna listas, i andra studier nämndes endast 
exempel på kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker som ingick. 
 
Exponering i någon form, för kräkrelaterade ledtrådar, situationer och platser, 
kroppssensationer (interoceptiv) eller minnen/tankar (imaginär) var den 
vanligaste enskilda interventionen och ingick på ett eller flera sätt i samtliga tolv 
studier. I en av studierna framkallades kräkning hos deltagaren (Maack et al., 2013). 
Imaginär rescripting (IR) ingick som en av flera komponenter i en studie (Riddle, 
Walker et al., 2016) och undersöktes specifikt i annan studie med begränsat stöd 
där deltagarna fick en session IR som utvärderades fristående före en intensiv KBT-
behandling (Keyes et al, 2020). I studierna ingick utöver exponering andra metoder, 
till exempel psykoedukation, kognitiv omstrukturering, avslappningstekniker, 
mindfulness,  värderingsarbete och beteendeaktivering.  

Samtliga studier visar att den undersökta behandlingen hade effekt men studierna 
är alltför olika för att kunna göra avgöra om någon behandlingsmetod givit bättre 
resultat än någon annan. Studierna hade varierande utformningar, resultaten 
mättes med olika instrument och presenterades på olika sätt vilket omöjliggör 
statistiska jämförelseberäkningar. Några säkra jämförelser är svåra att göra och 
därmed möjligheten att avgöra om någon behandling fungerat bättre än någon 
annan.  
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Nr Författare och titel År Syfte Design/studieupplägg Deltagare Mätinstrument Huvudresultat 

1 Keyes, A., Deale, A., 

Foster, C. & Veale, D: 

Time intensive cognitive 

behavioural therapy for a 

specific phobia of 

vomiting: A single case 

experimental design. 

2020 Konceptstudie (proof-of-

concept) om intensiv KBT-

behandling minskar symtom vid 

emetofobi samt undersöka om 

Imagery rescripting (ImRs) kan 

minska symtom vid emetofobi 

(jämförelse med ostrukturerat 

samtal.) 

Single-case experimentell 

design. 

Multipel baslinje ABCADE 

med 6 sessioner a 90 

minuter samt 2 intensiva 

4-timmarspass 

8 VAS-skala 1–10 av 8 symtom: 

baslinje och var dag under 

behandling. 

Standardiserade test: 

Vid baslinje, varje session och 

efter 3 och 6 månader: 

SPOVI och EmetQ 

Client satisfaction 

questionnaire (CSQ-8) 

7 deltagare ( 87,5 %) 

uppnådde reliabel 

förbättring och 5 deltagare 

(62,5 %) uppnådde kliniskt 

signifikant förbättring enligt 

SPOVI vid uppföljningen. 

Endast begränsat stöd för 

ImRs i studien 

2 Mitamura, T: 

Case study of clinical 

behavior analysis for a 

20-year-old client with 

emetophobia. 

2019 Utvärdera klinisk 

beteendeanalys (CBA) som 

efterhand ändras till 

beteendeaktivering utifrån 

värderingsbaserade 

interventioner. Upprepad 

mätning för att anpassa 

behandlingsinterventioner till 

klienten. 

Single-case experimental 

design 

 

6 sessioner + 3 

uppföljningssessioner 

1 kvinna Ångest: STAI-S och T 

Depression: BDI-II-J 

Emetophobia scale (ES) 

PROCESSMÄTNINGAR: 

AAQ-II-J 

BADS-SF-J 

 

Före och efter behandlingen. 

Efter symtomfokuserade 

interventioner sjönk STAI-S 

och STAI-T, dvs minskad 

ångest. 

och även kräkrädsla enligt 

ES. Oförändrade resultat i 

BDI och AAQ men efter 

beteende-aktivering och 

värderingsarbete 

förbättrades dessa. 
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Nr Författare och titel  År Syfte Design/studieupplägg Deltagare Mätinstrument Huvudresultat 

3 Dargis, M. & Burk, L: 

A transdiagnostic 

approach to the 

treatment of 

emetophobia: A single 

case study. 

2019 Utvärdera en bred 

transdiagnostisk KBT-

behandling (utan direkt 

exponering för kräk eller 

kräkliknande stimuli) 

Single-case  

 

46 sessioner 

1 kvinna Generella symtom: OQ 45.2 i 

början och vid samtliga 

sessioner. 

Emetofobi: SPOVI före 

behandling och vid samtliga 

sessioner. 

Signifikant symtomreduktion 

vid slut och efter 7 

månader. 

4 Paulus, D. J. & Norton, 

P. J: Purging anxiety: A 

case study of 

transdiagnostic CBT for 

a complex fear of 

vomiting (emetophobia). 

2016 Initial undersökning för att 

utröna om transdiagnostisk KBT 

som visat sig ha effekt vid 

ångesttillstånd även kan ha 

effekt vid emetofobi 

Single-case design 

 

5 sessioner (av 12 

planerade) 

1 kvinna Före samtliga sessioner: 

SPOVI för att mäta 

emetofobisymtom   

ADDQ-W för ångestsymtom 

SDS – en likertskala 0–10 för 

att mäta övergripande 

svårigheter/oförmåga i livet. 

Såväl specifika symtom på 

emetofobi som mer 

allmänna ångestsymtom 

minskade. Övergripande 

funktionsförmåga 

förbättrades 

5 Riddle-Walker, L, Veale, 

D., Chapman, C., Ogle, 

F., Rosko, D., Najmi, S., 

Walker, L., Maceachern, 

P & Hicks, T:  Cognitive 

behaviour therapy for 

specific phobia of 

vomiting: A pilot 

randomized controlled 

trial. 

2016 Avgöra om ett icke tidigare 

utvärderat protokoll för KBT-

behandling av emetofobi har 

effekt vid jämförelse med en 

kontrollgrupp.  

 

Använda bedömningsskala som 

är specifik för emetofobi. 

RCT  

12 sessioner KBT eller 

väntelista 

24  

. 

 

Vid bedömningen, i mitten av 

behandlingen, vid avslut och 

uppföljning efter 1,5 – 2 

månader. 

EmetQ, HAI, ASI, PHQ-9 

SDS 

Stor effektstorlek i 

huvudresultaten med 

signifikant lägre poäng i 

slutet av behandlingen i 

KBT-gruppen än i 

kontrollgruppen. 

I slutet av behandlingen 

hade 50 % uppnått 

signifikant förbättring. 
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Nr Författare och titel År Syfte Design/studieupplägg Deltagare Mätinstrument Huvudresultat 

6A Sykes, M. G: Internet-

based cognitive 

behavioural treatment 

for the fear of vomiting 

2016 Bedöma effekt av en 

internetbaserad KBT-behandling 

som utformats för emetofobi 

samt förstå framsteg hos fp 

under behandlingen genom att 

kvantifiera inledning, avhopp 

och slutförande.  

Pilotstudie: 2 x 2 mixad 

faktordesign. Jämförelse 

mellan behandling och 

kontroll samt tid (pre, 

posttest) inom grupp. 

12-veckors KBT protokoll 

Pilotstudie: 73 

 

EmetQ 

SPOVI 

Pilot: minskade symtomen 

mätt med EmetQ och 

SPOVI vid jämförelse med 

väntelista. Högt bortfall  

 

 

6B Som ovan 2016 Som ovan. 

Behandlingsprogrammet 

genomfördes i två faser med en 

pilotstudie och en huvudstudie. 

Huvudstudien 

Huvudstudie: analys 

genomfördes som en serie 

av ANOVA. Fyra 

tidpunkter: baslinje, före, 

post och uppföljning.12-

veckors KBT 

Huvudstudie: 

172 

Som ovan Huvudstudie: 81 deltagare 

visade en minskning av 

emetofobisymtom, även vid 

uppföljning efter 3 månader. 

7 Ahlen, J., Edberg, E., Di 

Schiena, M. & 

Bergström, J.: Cognitive 

behavioural therapy for 

emetophobia: an open 

study in a psychiatric 

setting. 

2015 Undersöka effekten av en 

gruppbehandling med KBT 

speciellt utformad för emetofobi.  

 

Gruppbehandling 

3 grupper 10 sessioner.  

 

Within Subject Design – 

repeated measures 

one-group pretest, 

posttest follow-up design 

med dubbel pretest 

23  

 

3 grupper med 

8, 6 och 9. 

EmetQ-13 

BAI 

MADRS-S 

CSQ-8 

Skalorna administrerades vid 

samtliga mättillfällen, utom 

CSQ som gavs vid det tredje 

mättillfället, d v s posttreatment  

Statistiskt signifikanta 

förändringar för 

emetofobiska symtom, 

ångest och depression över 

tid. Vid behandlingens slut 

var 48 % kliniskt signifikant 

återställda eller förbättrade 

och vid uppföljningen 67 %. 
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Nr Författare och titel År Syfte Design/studieupplägg Deltagare Mätinstrument Huvudresultat 

8 Maack, D. J, Deacon, B. 

J & Zhao, M: Exposure 

therapy for 

emetophobia: A case 

study with three-year 

follow-up. 

2013 Tillämpa exponeringsbaserad 

beteendeterapi metodiskt vid 

behandlingen av en patient med 

emetofobi. 

Single-case 

5 (långa)sessioner 

Uppföljning 3 år 

1 kvinna ASI-3 

OCI-R 

BVS 

Före behandling och vid en 

uppföljning efter 3 år. 

Muntligt från patient som 

avbröt efter session 5: 

ingen rädsla för att kräkas 

(efter att ha framkallat 

kräkning) Vid uppföljning 

efter 3 år gjordes 

bedömningen att klienten 

inte längre uppfyllde 

kriterierna för emetofobi 

9 de Jongh, A: Treatment 

of a woman with 

emetophobia: a trauma 

focused approach 

2011 Undersöka den kliniska 

användbarheten av EMDR vid 

behandling av emetofobi 

(använde klickljud i hörlurar, ej 

ögonrörelser) 

Single-case 

4 sessioner EMDR 

uppföljning 3 år 

1 kvinna Bedömning: MINI och SCL-90 

 

SCL- 90 efter behandlingen 

Mejlrapporter från patienten 

SCL-90 före: 275 p mycket 

högt på dimensionerna 

ångest, agorafobi och 

interpersonell känslighet.  

SCL-90 efter: 121 p 

10 Kobori, O.: Cognitive 

therapy for vomit phobia: 

a case report. 

2011 Undersöka kognitiv terapi utifrån 

fallformulering som bygger på 

en kognitiv modell av emetofobi 

(Boschen 2007;Veale, 2009) 

Single-case 

7 sessioner 

1 kvinna Självrapport av oro och 

säkerhetsbeteende (SSB) på 

en skala 0–100. 

Självrapportvärden sjönk 

från 75 för både oro och 

SSB vid första sessionen till 

30 för oro och 20 för SSB 

session 7. Vid uppföljning 

efter 6 månader var oro 35 

och SSB 12  
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Nr Författare och titel År Syfte Design/studieupplägg Deltagare Mätinstrument Huvudresultat 

11 Hunter, P. V. & Antony, 

M. M: Cognitive-

behavioral treatment of 

emetophobia: The role 

of interoceptive 

exposure.  

2009 Beskriva KBT-behandling för 

emetofobi innehållande 

psykoedukation om 

ångestsymtom, stegvis 

exponering för fruktade 

situationer och interoceptiv 

exponering för kroppsliga 

symtom. 

Single-case 

9 sessioner 

1 kvinna SCID före och efter 

behandling. 

DASS-D, DASS-A, DASS-S, 

IIRS 

ASI 

Före och efter behandling samt 

vid uppföljning efter 3 år 

Efter behandling kliniskt 

signifikant resultat,  d v s 

uppfyllde inte längre 

kriterier för emetofobi. 

Förbättrad i samtliga skalor 

vid behandlingens slut och 

vid uppföljning. 

 

Tabell 2 Resultatsammanfattning 
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Diskussion 

 

Den här litteraturöversikten omfattar forskningsstudier som har undersökt 
psykologisk behandling av emetofobi. All relevant och tillgänglig forskning som 
gjorts med vuxna deltagare de senaste 15 åren inkluderades.  Syftet var att granska 
om behandlingarna som undersöktes i studierna hade effekt och om någon typ av 
behandling visade bättre resultat.  

Generellt kan sägas att det finns för få publicerade studier och att de som finns inte 
har haft tillräckligt många deltagare för att det ska vara möjligt att dra några 
slutsatser. Det kan finnas publiceringsbias, det vill säga att det är mindre troligt att 
studier med osäkra eller negativa resultat blir utgivna än studier där resultaten går 
i önskad riktning. Forskare är mindre måna om att rapportera resultat som inte visat 
någon effekt och vetenskapliga tidskrifter mindre angelägna om att publicera 
sådana studier (Hesser & Andersson, 2015). Det är samtidigt viktigt att beakta att 
ett litet antal publicerade studier som undersöker en behandling inte heller kan 
tolkas som att de provade behandlingsmetoderna inte har någon effekt. 

Samtliga studier visar att den undersökta behandlingen hade effekt men resultaten 
mättes med olika instrument och presenterades på olika sätt vilket gör det svårt att 
göra statistiska beräkningar och direkta jämförelser. Den mest beforskade 
behandlingen är KBT och exponering den vanligaste inbegripna komponenten. 

Majoriteten av de ingående studierna hade använt sig av single-casedesign, en 
metodik som placeras långt ner i en traditionell evidenshierarki. Randomiserade 
studier värderas högst när undersökningen gäller behandlingseffekter därför att de 
ger möjlighet att kontrollera för förhållanden som inte har med själva 
interventionen att göra. (SBU, 2014).  

I nio av tolv av de ingående studierna fanns ingen kontrollgrupp och då saknas 
möjlighet att säga att det är behandlingen som har orsakat förbättringen hos 
deltagarna. Det kan vara en rad andra faktorer som påverkat resultaten, till exempel 
händelser i personen liv eller den naturliga mognaden som sker hos en individ över 
tid. Utan randomisering kan inte heller resultatet generaliseras till andra personer, 
situationer eller miljöer. Om flertalet studier i en litteraturstudie saknar kontroll och 
randomisering påverkas den interna validiteten i studien, det är således inte möjligt 
att dra någon kausal slutsats. Sammantaget kan sägas att flertalet av de ingående 
studiernas metodologiska kvalitet är låg vilket är viktigt att ha som utgångspunkt 
och vara tydlig med vad det innebär för begränsningar när resultaten sammanfattas. 
En litteraturstudie kan inte bli bättre än studierna som ingår i den.  

När många olika metoder ingått i behandlingarna är det inte heller möjligt att dra 
någon slutsats om vad i de olika interventionerna som har varit hjälpsamt. 
Dessutom finns ickespecifika faktorer som inte har listats i behandligsprotokollen 
eller nämnts bland metoderna som har visat sig kunna påverka utfallet, till exempel 
kvaliteten i den terapeutiska alliansen, terapeutens tilltro till den egna teorin och 
patientens tillit till terapeuten. 
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En komplicerande faktor vid behandlingsstudier är att emetofobi beskrivs som en 
komplex diagnos som förefaller ha fler gemensamma drag med andra 
ångestdiagnoser än med de vanligaste specifika fobierna. Emetofobi beskrivs som 
ett svårdiagnostiserat tillstånd, dels lätt att förväxla med andra ångesttillstånd, till 
exempel panikångestsyndrom, GAD, agorafobi och OCD, dels är komorbiditet med 
ovan nämnda diagnoser vanlig (Boschen, 2007; Veale, 2009).  

Trots ovanstående begränsningar kan sägas att resultaten i den här studien tyder 
på att KBT som inkluderar exponering kan minska emetofobisymtom. Exponering 
förefaller vara en väsentlig komponent, det är svårare att utvärdera andra 
beståndsdelar som funnits med i behandlingarna, till exempel psykoedukation, 
kognitiv omformulering och avslappning/mindfulness. När det gäller specifika 
fobier i allmänhet är exponering den rekommenderade behandlingen. En 
metaanalys med kontrollerade studier av behandlingar av specifika fobier 
(Wolitzky-Taylor et al., 2008) visade att exponering in vivo gav bäst effekt, dock 
ingick inte någon studie av emetofobi i analysen.  

 

Slutsats och implikationer 
Resultatet i den här litteraturöversikten visar att samtliga inkluderade studier kom 
fram till att den undersöka behandlingsmetoden hade effekt för att minska symtom 
vid emetofobi. De positiva resultat som framhålls kan vara uttryck för 
framgångsrika behandlingsresultat, de kan också vara slumpmässiga eller bero på 
andra faktorer än de som undersökts. En rimlig slutsats skulle kunna vara att det 
finns metodologiska brister i samtliga studier, undersökningarnas design och 
antalet deltagare gör det inte möjlig att dra några slutsatser, men det preliminära 
resultatet ser lovande ut och visar att kbt med exponeringsinslag kan vara en 
verksam behandling för emetofobi. 
   
När slutsatsen landar i att det vetenskapliga underlaget är för tunt för att bedöma 
effekten av de undersökta metoderna betyder det att det finns behov av mer 
forskning. Den här studiens viktigaste bidrag är att den tillför en tydlig bild av det 
aktuella forskningsläget när det gäller psykologisk behandling av emetofobi. Den 
redovisar vilka studier som har genomförts, hur de har utformats och vad de har 
kommit fram till. En sammanställning av befintlig forskning ger en fingervisning om 
vad som behöver undersökas vidare. 

En utveckling mot standardiserade skattningsskalor och manualer som liknar 
etablerade KBT-behandlingar för andra ångestdiagnoser kan skönjas över tid. I 
artiklarna finns många ansatser och uppslag att följa upp och undersöka vidare, till 
exempel jämförande studier mellan intensiv kbt-behandling och ett traditionellt 
veckoligt upplägg samt fortsatta studier av grupp- och internetbehandling. 
Dessutom framkommer behov av så kallade dismantling-studier för att undersöka 
vilka specifika interventioner i en behandling som varit verksamma. Först därefter 
är det möjligt att utforma en detaljerad behandlingsmanual med verksamma 
komponenter som kan provas i väldesignade studier. För att kunna avgöra hur 
effektiva behandlingarna är behövs fler randomiserade, kontrollerade studier med 
tillräckligt många deltagare men det faktum att emetofobi är en sällsynt diagnos, 
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även om den anses vara underdiagnostiserad, och få behandlingsstudier utförts 
hitintills gör det svårt att förutsäga hur framtida forskning kommer att utvecklas.  

Trots att den här översikten inte visar något tydligt stöd för ett specifikt 
behandlingsupplägg så bidrar den med en samlad bild av vad som har haft effekt och 
kan på så sätt vara vägledande för behandlare i den kliniska vardagen. 
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Bilaga 1 

Checklista kvalitetsgranskning (modifierad från Forsberg & Wengström, 2013 med tillägg från SBU 
2014) 

Studie 1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 

 

Syfte 

1. Är frågeställningarna tydligt 
beskrivna? 

X X X X X X X X X X X X 

2. Är designen tydligt beskriven? 
 

X X   X X X X X X X X 

 

Undersökningsperson/grupp 

3. Beskrivs bakgrund och demografi? X X X X X X X X X X X X 

 

Intervention 

5.Beskrivs mål med interventionen? 
 

X X X X X X X X X X X X 

6. Beskrivs innehåll i interventionen? 
 

X X X X X X X X X X X X 

7. Framgår det hur ofta interventionen 
görs? 

X X   X X X X X X X X 

 

Mätmetoder* 

8. Strukturerad bedömning vid 
diagnostisering? (MINI eller SCID) 

  X  X X X X X X  X 

9. Mättes utfallet på ett adekvat sätt 
med validerade mätmetoder? (EmetQ 
eller SPOVI) 

X  X X X X X X     

 

Analys 

10. Var den statistiska analysen 
lämplig? 

X X   X X X X    X 

11. Fanns signifikanta skillnader i 
huvudresultaten? 

X X   X X X X    X 

 

Värdering 

12. Kan resultaten generaliseras till 
annan population? 

    X        

13. Kan resultaten ha klinisk betydelse 
för psykologisk behandling av 
emetofobi? 

X X  X X X X X X X X X 

Poäng totalt 10 9 6 6 12 11 11 11 8 8 7 10 

* från SBU:s mall (2014) 

 


