
The Perfectibility of Man! 

Ah heaven, what a dreary

theme! (D.H. Lawrence, 1923)
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Ätstörningar och Perfektionism

• Perfektionism är en faktor som oberoende eller i kombination med andra

riskfaktorer bidrar till uppkomst och/eller vidmakthållande av ätstörningar
(t ex Bardone-Cone et al., 2007; Bruch, 1973; Egan, Wade & Shafran, 2011)

• Patienter med ÄS skattar sig högre på perfektionism jmf frisk kontrollgrupp
(Bardone-Cone et al., 2007)

• Perfektionism är även knutet till annan psykiatrisk problematik
(Bardone-Cone et al., 2007; Egan, Wade & Shafran, 2011)

• Perfektionism anses vara försvårande för tillfrisknande och ett hinder i den 

terapeutiska behandlingen (Blatt & Zuroff, 2002; Sutandar-Pinnock et al., 2003)



Definitioner av perfektionism

• 15 instrument som mäter perfektionism (Stairs et al., 2012)

• Endimensionell perfektionism; strävan mot orimligt höga standards och 

självvärdering utifrån prestation (Burns, 1980; Shafran et al., 2002)

• Multidimensionell (Hewitt & Flett, 1990; Frost, 1990)

• Positiv & negativ perfektionism ofta en del av den multidimensionella definitionen



”State” eller ”trait”?

• Personlighetsdrag:

• Genetik/ ärftlighet ? Temperament? (Wade & Bulik, 2007; Wade, 2008) 

• Tillstånd/Symtom på psykopatologi?

• Process (som kan bidra till vidmakthållande av psykisk störning)?
(Fairburn, Cooper & Shafran, 2003; Egan, Wade & Shafran, 2011)

= Kompensatorisk strategi? 





Eating Disorder Inventory-Perfectionism scale

• SPP:

13: Endast topprestationer duger i min familj

29: Som barn ansträngde jag mig mycket för att inte göra mina föräldrar och

lärare besvikna

43: Mina föräldrar har förväntat sig topprestationer av mig

• SOP:

36: Jag avskyr att inte vara bäst

52: Jag känner att jag måste göra saker och ting perfekt annars får det vara

63: Jag sätter upp mycket höga mål för mig själv



Study Participants Setting Sampling Data collection Data analysis

I
Perfectionism and 
sense of coherence 
among
patients with eating 
disorders

n=95 (1 man) ABC, Kalmar Consecutive EDI-2
SOC-29

Descriptive and 
inferential statistics

II

Perfectionism in 
eating disorders - are 
long-term outcomes 
influenced by 
changeability in initial 
perfectionism?

n=294 (4 men) CO-RED Consecutive 
Longitudinal
Multicenter study

EDI-2
SCL-63
Diagnoses

Descriptive, 
inferential, and 
multivariate 
statistics

III

A Sisyphean task: 
Experiences of 
perfectionism in 
patients with eating 
disorders

n=15 ABC, Kalmar Consecutive Semi-structured 
interviews
EDI-3

Thematic analysis,  
descriptive and 
inferential statistics





”Perfectionism and sense of coherence among

patients with eating disorders”

• Syfte: Undersöka graden av KASAM (Antonovsky,1979), relatera KASAM-

poäng med poäng på EDI-P (Garner, 1991) såväl skala mot skala, som delskalor 

(SOP och SPP) och komponenter (Meningsfullhet, Hanterbarhet och 

Begriplighet)

• Hypotes: Ju svagare KASAM, desto högre grad av perfektionism

• Setting & Metod: Konsekutivt insamlat material, 95 personer med fullständigt 

ifyllda formulär i en databas. Beskrivande och analyserande statistik

• EDI-Perfektionismskala och KASAM-29



Perfectionism and sense of coherence among

patients with eating disorders

Boxplot for EDI-P and degree of SOC
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EDI-P och KASAM

•SPP korrelerade negativt med hela KASAM-skalan

•Meningsfullhet (r= -0.35 p<0.001)

•Hanterbarhet (r=-0.31 p<0.01)

• Begriplighet (r=-0.22 p<0.05)

• SOP och Hanterbarhet (r=-0.22 p<0.05)



Perfectionism in eating disorders - are long-term outcomes 

influenced by changeability in initial perfectionism?

• Suzanne Petersson, David Clinton, Lars Brudin, Kent-Inge Perseius & Claes Norring 

• Syfte: a) Undersöka om det finns perfektionism-mönster baserat på skattning av

SOP och SPP vid baseline och efter 6 mån, utifrån grad av perfektionism och

rörlighet/stabilitet hos ett sample med patienter med ÄS (klusteranalys)

• b) Beskriva hur dessa mönster är relaterade till resultat (ÄS- och psykiatriska

symptom respektive ÄS-diagnos efter 3 år



Perfectionism in eating disorders - are long-term outcomes 

influenced by changeability in initial perfectionism?

• Setting & Metod: SUFSA longitudinell, naturalistisk, multicenter-studie

• Baseline och uppföljningar efter 6, 12, 18 samt 36 mån. Insamlad 1996-2002. 

Omfattar ca 948 patienter från 14 specialenheter för ätstörningar i Sverige. En 

rad psykometriska test har använts och svaren har samlats på itemnivå

• EDI-2, SCL-63, ÄS-diagnoser







Ätstörningsdiagnoser vid 3-årsuppföljning

• Ingen skillnad mellan klustrena



A Sisyphean task: Experiences of perfectionism 

in patients with eating disorders

Suzanne Petersson, Per Johnsson & Kent-Inge Perseius 

• Syfte: 

a) Belysa erfarenheter och beskrivningar av perfektionism hos kvinnor med ÄS

b) Undersöka om beskrivningarna mellan deltagarna skildes åt beroende på skattning på

EDI-P

• Metod: Halvstrukturerade intervjuer. Analysmetod: Tematisk analys

• Jämförelse med EDI-3 P-skalan från bedömningssamtalen





Intervjupersoner

• 15 kvinnor i åldrarna 18-44 (Median = 24)

• Diagnoser enligt DSM-5: Anorexia Nervosa (AN: n=4), Bulimia Nervosa (BN: n=4) and 

Other Specified Feeding or Eating Disorder (OSFED: n=7, varav 6 kvinnor

diagnosticerade som atypisk AN, and 1 med lågtröskel-BN)

• Enligt deltagarna hade deras ÄS startat runt 11-23 års ålder (Median=16 år)



Teman

• Uppkomst

• Topprestationer

• Ordning och självkontroll

• Ge ett gott intryck

• Perfekt kropp

• En tve-eggad strategi

• Ett Sisyfosarbete



Sammanfattande resultat A Sisyphean task

• Svårt att stoppa denna process innan nackdelarna blir alltför överväldigande, 

kanske pga de till att börja med positiva följderna med (intrapsykiskt) minskad

ångest, kontroll och (interpsykiskt) positiv uppmärksamhet från andra

• Likheter med ÄS

• Perfektionism anses predicera & vidmakthålla ÄS, men patienter beskrev det 

omvända – att de utvecklade perfektionism under ÄS och att perfektionismen 

ökade med ätstörningen och ätstörningsbehandlingen!



Sammanfattning av avhandlingen

• SOP dominerar över SPP vid ÄS

• EDI-SPP är negativt korrelerat till KASAM

• Perfektionism-mönster byggt på EDI-SPP/SOP, grad och föränderlighet 

predicerar inte utfall vad gäller ÄS eller skattningar av EDI eller SCL-63



Sammanfattning av avhandlingen

• Skattningar på EDI-P stämmer inte överens med patienternas beskrivningar av 

sig själva eller av perfektionism

• Är perfektionism snarare en med ÄS parallell strategi för att undvika inre jobbiga 

upplevelser?

• Definitionen av perfektionism är, liksom hur samhörigheten med ÄS fungerar, 

komplicerad, men kanske är inte perfektionism (EDI-P) betydelsefullt för hur det 

går? 




