
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

Kandidatnivå  

Personcentrerat bemötande vid ätstörningar samt 
inverkan av sociala medier 
 
 
En litteraturöversikt  
 
Personal treatment in caring for people with eating disorders and the 
association with social media – a literature review 
 

  
 

Författare: Freja Lifmark och Viktoria Svensson  

Handledare: Berit Gesar  

Granskare: Annsofie Källberg 

Examinator: Anncarin Svanberg 

Ämne/huvudområde: Omvårdnad   

Kurskod: VÅ 2030 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 190604 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 

och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 

arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

 

Abstrakt: 

Bakgrund: Ätstörningar är ett växande problem som kan leda till dödsfall. Anledningen till 

ökningen kan bero på användning av sociala medier. Ätstörningar drabbar oftast unga kvinnor 

men förekommer hos män och kvinnor i olika åldrar. Det kan ta lång tid innan personer med 

ätstörningar söker vård  på grund av bristande sjukdomsinsikt. De känner ofta skam och att 

ingen förstår dem. Primärvården är oftast den första kontakten med sjukvården och där bör 

symtomen upptäckas för att patienten ska få rätt vård. Det första mötet med vården kan vara 

avgörande för tillfrisknandet. 

 

Syfte: Att beskriva hur personer med ätstörning upplever bemötande från vårdpersonal inom 

hälso- och sjukvården samt att belysa sociala mediers inverkan på ätstörningar.  

 

Metod: En litteraturöversikt som är grundad på 17 artiklar.  

 

Resultat: God kunskap från vårdpersonalen gav tillit. Dömande som värderande kommentarer 

om utseende och vikt och förminskande bemötande upplevdes negativt, medan empati, 

medlidande och uppmuntring hjälpte. Det var viktigt att sjuksköterskor satte tydliga regler, men 

samtidigt var förstående och hade en öppen dialog. Det fanns ett samband mellan användning 

av sociala medier och ätstörningar. Bild- och videobaserade sociala medier var mest 

förknippade med ätstörningssymtom. 

 

Slutsats: Bra bemötande samt kunskap hos vårdpersonalen är avgörande för att personer med 

ätstörningar ska känna sig tryggare. Personer med hög användning av sociala medier kan ha en 

ökad risk att insjukna i ätstörningar. 

 

 

Nyckelord:  

Litteraturöversikt, Sjuksköterska- patientrelationer, Sjuksköterskans roll, Sociala medier, 

Ätstörningar. 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

Background: Eating disorders are a growing problem which can be fatal. An explanation behind 

the increase could be social media usage. Eating disorders occurs in both men and women, 

children, adolescents and adults, although adolescent women are the most affected. It usually 

takes a long time for people with eating disorders to seek treatment due to distorted self-image. 

They can be ashamed of their behavior, feel misunderstood, and can’t stop on their own. 

Primary health care providers are responsible for acknowledging symptoms and making sure 

that the patients get the right care. 

 

Aim: To describe how persons with eating disorders experience their treatment from health care 

personnel and how eating disorders are associated with social media usage.  

 

Method: A literature review. 

 

Results: Comprehensive knowledge amongst health care personnel inspired trust. Judgemental 

comments regarding appearance and weight and deminishing the issue was percieved negativly, 

while empathy, compassion and encouragement helped. It was important that nurses set clear 

rules and at the same time was understanding and kept an open dialogue. There was an 

association between social media use and eating disorders. Social media platforms revolving 

around picture- and video posts had the highest association with eating disorder 

symptomatology.  

 

Conclusion: Persons with eating disorders felt safer in their treatment when health care 

personnel showed that they had knowledge on the subject.  People with high social media usage 

run a risk of getting an eating disorder. 
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Eating disorders, Literature review, Nurse-patient Relations, Nursing role, Social media.  
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Inledning  

Litteraturöversikten avser att belysa hur personer med ätstörningar upplever bemötande 

avseende sin hälsa och vad de anser vara viktigt när de kommer i kontakt med hälso-och 

sjukvården. Intresset väcktes under verksamhetsförlagd utbildning där bland annat personer 

med ätstörningar vårdades. Författarna observerade att personalen inte verkade ha tillräcklig 

evidensbaserad kunskap om vilken betydelse bemötandet har för dessa patienter. Massmedia 

och internet får ökat inflytande på vår livsstil och som blivande sjuksköterskor är det därför av 

intresse att sammanställa aktuell kunskap inom detta område.  

 

Bakgrund  

Dagens samhälle är utseendefixerat med hårda kroppsideal, kvinnor ska vara smala och män 

ska vara muskulösa för att passa in i mallarna. Sociala medier bidrar till dessa kroppsideal 

genom att främst visa upp “perfekta” kroppar. Detta kan väcka ohälsosamma tankar, leda till 

sänkt självkänsla och även orsaka ätstörningar (Håkansson, 2014; Ringberg, 2014). 

#Thinspiration och #fitspiration är så kallade hashtags som används på sociala medier där 

innehåll samlas som uppmuntrar bantning och träning för att uppnå kroppsideal (Simpson & 

Mazzeo, 2017). Ruopeng, Mengmeng och Sheng (2017) har genom granskning 

uppmärksammat att användning av sociala medier (Facebook, Twitter och Instagram) påverkar 

viktrelaterade beteenden och kroppsvikten. Studiens resultat visade att personer som använde 

dessa sociala medier hade gått ner i vikt, fått ett minskat Body Mass Index (BMI) samt 

midjemått. Personerna hade även ett ökat antal dagliga steg per dag.  

 

Ätstörningar är ett globalt växande problem som i de värsta fall leder till dödsfall. De vanligaste 

orsakerna till dödsfallen är somatiska sjukdomar orsakade av ätstörningen, suicid, missbruk och 

trauma. Tidigare forskning angående mortalitet vid ätstörningar har tidigare främst förknippats 

med anorexi, då anorexi har ansetts vara den farligaste ätstörningen. Forskning visar att även 

bulimi och ätstörningar utan närmare specifikation (UNS) medför risk för dödsfall och inte ska 

anses vara mildare (Crow et al., 2009). 
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Anorexi och bulimi  

Anorexi är den allvarligaste ätstörningen och debuterar vanligen i tidiga tonåren hos unga 

kvinnor. För att få diagnosen anorexi krävs det att personen begränsar sitt energiintag, har en 

vriden kroppsbild och har en svår rädsla för viktuppgång, trots undervikt (Engström, 2018). 

Engström (2019) beskriver att bulimi är den vanligaste ätstörningen och debuterar vanligen i 

sena tonåren hos unga kvinnor. För att uppnå diagnoskriterierna behöver personen ha ett  

kompensationsbeteende, till exempel kräkningar, laxermedel eller överdriven motion, för att 

undvika viktuppgång. Personen äter avsevärt mycket mer under en tidsperiod än vad som 

klassas normalt och tappar kontrollen över matintaget (a.a). Diagnosen ätstörningar utan 

närmare specifikation kan ställas om någon av kriterierna för anorexi eller bulimi saknas. 

Personen kan till exempel fylla upp alla kriterier för anorexi men inte vara underviktig 

(Pettersson, 2018).  

 

Ätstörningar hos män respektive kvinnor 

Ätstörningar är vanligast hos kvinnor, dock har Valente et al. (2017)  beskrivit att ätstörningar 

hos män har ökat de senaste två decennierna. Trots denna ökning uppmärksammas sällan 

ätstörningar hos män. Forskningen visar att det finns skillnader mellan vilka sorters ätstörningar 

som vanligast drabbar män och kvinnor. Mäns ätstörningar domineras av hetsätning följt av 

ätstörning UNS medan kvinnors ätstörningar domineras av anorexi och bulimi. De såg också 

att mäns sjukdomsbild i högre grad bestod av överdriven träning och svält medan kvinnor 

använde sig av laxerande medel eller kräktes. Även Chariese och Lemberg (2012) belyser att 

ätstörningarna hos män har ökat. I denna studie framkommer att män inte var lika angelägna att 

använda sig av kompensationsbeteenden som kräkningar i samma utsträckning som kvinnor. 

De vände sig istället till överdriven motion för att kontrollera kroppsvikten. Det fastställdes 

även här att män hetsåt mer. De lyfte skillnader i tecken på ätstörningar mellan könen, män ville 

ofta fokusera på att ändra sin kropp från midjan och uppåt, medan kvinnornas fokus var från 

midjan och nedåt. Då tecken och symtom skiljer sig mellan män och kvinnor vid ätstörningar 

kan det därför behövas olika bedömningsinstrument för att bedöma risk för ätstörningar.  

 

Familjens betydelse 

Svensson, Nilsson, Levi och Suarez (2013) beskriver föräldrars upplevelser av att ha ett barn 

med ätstörning. Föräldrarna oroade sig ofta över att få kritiska kommentarer från andra om 
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deras barn. De anklagade sig själva att de hade sagt eller gjort något fel eller bara varit dåliga 

föräldrar. Ett sätt för föräldrarna att hantera situationen var att prata öppet om det. Vissa pratade 

med vårdpersonal på sjukhus och andra med personer i deras närhet. Att få prata med andra 

föräldrar i samma situation och dela erfarenheter kunde vara värdefullt. Att som förälder få 

mycket information var hjälpsamt. Många hade ingen aning om hur lång 

återhämtningsprocessen kunde vara och vad de borde förvänta sig. Föräldrar har en stor roll i 

behandlingen och återhämtningen vid ätstörningar. Då barn och ungdomar sällan kan klara av 

tillfrisknandet på egen hand behöver ofta hela familjen insatser och stöd. 

 

Att söka hjälp 

Enligt Schoen et al. (2012) spelade flera faktorer roll för att personer med ätstörningar skulle 

söka vård. Det första och det största steget var att förstå att de behövde hjälp, vilket kunde ta 

lång tid då många pendlade mellan förnekelse och sjukdomsinsikt. Att komma till den insikten 

försvårades ofta av omgivningens reaktioner på viktförlusten. När de fick kommentarer som 

“vad smal du är”, tog det generellt längre tid innan de sökte hjälp då det tolkades som 

komplimanger och att de skulle fortsätta med viktminskningen. Negativa reaktioner hjälpte inte 

personerna att få självinsikt utan hade istället en tendens att öka förnekelsen. Kommentarer som 

visade omtanke utan att ta ställning till om viktförlusten var bra eller dålig, och kom från någon 

de litade på hade störst chans att nå fram. Zugai, Stein-Parbury och Roche (2017) beskriver 

svårigheter med att vårda en person med anorexi då själva sjukdomen påverkar självbilden och 

etsar sig fast i den drabbade personens identitet. Ofta förnekar personen problemet och är inte 

mottaglig för att ta emot hjälp (a.a). Även om personer med anorexi har sjukdomsinsikt betyder 

inte det att behandlingen kommer att bli enkel. Många ser ätstörningen som en vän och har 

utvecklat den som en form av försvar för att handskas med andra problem (Williams & Reid, 

2010).  

 

Rance, Clarke och Moller (2017) berättar att det är viktigt för de som arbetar med ätstörningar 

att ha förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. Detta anses som väsentlig information 

eftersom andra studier visar på stora utmaningar kring att vårda personer som lider av 

ätstörningar. Kvinnor med anorexi kände mycket skam, både om sig själva, sina kroppar, deras 

beteende samt tankebanor. De kände också som om de levde i en värld som de inte kunde 

kommunicera med. Detta gjorde att de kände sig ensamma, och känslan förstärktes genom de 

hemligheter och manipulationer som är kännetecknande av sjukdomen. Ätstörningen gav också 
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en positiv känsla, en känsla som kunde väga över skammen och ensamheten. Likt det Williams 

och Reid (2012) såg blev sjukdomen ett sätt att hantera livet och att hålla andra 

försvarsmekanismer i kontroll (a.a).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården är de som oftast har första kontakten med 

patienter med ätstörningar. De har därför en viktig roll i att uppmärksamma symtom, hantera 

det första bemötandet och hänvisa patienterna i rätt riktning för att få hjälp. Dessa patienter 

söker sällan vård i primärvården för själva ätstörningen, utan med fysiska symtom. Med ett 

holistiskt tankesätt och tillräckligt med kunskap kan då ätstörningar upptäckas i tid 

(Cadwallader, Godart, Chastang, Fallisard & Huas, 2016). 

 

Personcentrerad vård 

Ett begrepp som blivit alltmer välkänt inom vård och omsorg är personcentrering. Det 

personcentrerade förhållningssättet innebär att patienten blir delaktig i teamet. Sjuksköterskor 

ska ta hänsyn till patienters uppfattningar och värderingar, de ska vara engagerade och ha en 

medkännande närvaro, dela på beslutsfattande, arbeta för samarbete och värna om patienternas 

fysiska behov där patienten är en medaktör (McCance & McCormack, 2013). Även Eldh (2014) 

beskriver att det ställs krav på vårdpersonalen för att vården ska bli personcentrerad, de ska ge 

adekvat och lättsam information och ska kunna lyssna in patientens egna berättelse. 

Personcentrerad vård kan relateras till patientdelaktighet, för att patienten ska ha möjlighet till 

att vara delaktig i sin vård behöver vårdpersonalen involvera patienten och skapa en relation. 

Patienten ska känna sig hörd och patientens behov är det som sätter grunden för behandlingen. 

Det bör observeras att personcentrerad vård inte endast innebär att patienten ska sättas i fokus, 

utan närstående ska också involveras.  

 

GPCC, centrum för personcentrerad vård (http://gpcc.gu.se/) beskriver att personcentrerad vård 

innefattar tre nyckelbegrepp: partnerskap, patientberättelsen och dokumentation. Partnerskapet 

innebär en gemensam respekt mellan patient och närståendes kunskap om sjukdomen, men 

också en gemensam respekt mellan vårdens kunskap om behandling. Patientberättelsen innebär 

att det är patientens berättelse som är grunden till hur vården planeras och planeringen skrivs 

ihop till en hälsoplan. Det sista nyckelbegreppet dokumentation innefattar att den planerade 

hälsoplanen förs in journalen. SSF (2016) framhåller att personcentrerad vård gör att personen 

ges bäst möjligheter att göra kloka val för sin hälsa. Personcentrerad vård innebär även att 
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respektera personers åsikter och val, även när det kolliderar med vad sjukvården anser vara rätt. 

Sjuksköterskans roll i detta är att konstant se till att personen hamnar i centrum istället för 

sjukdomen.  

 

Problemformulering  

Ätstörningar kan drabba alla, gamla som unga. Bemötandet från hälso- och sjukvården för 

personer som har en ätstörning har visat sig vara viktigt. Det påverkar om de söker hjälp, om 

de tar emot erbjuden hjälp, och hur framgångsrik behandlingen blir. Personer med ätstörningar 

riskerar att dö av sin sjukdom. Den ökade digitaliseringen har visat en påverkan på 

viktrelaterade beteenden. Om dessa personer inte får rätt bemötande från början är det svårare 

att bli frisk från sin sjukdom. En grundutbildad sjuksköterska kan träffa personer med 

ätstörningar överallt inom hälso- och sjukvården, vilket gör att kunskap om rätt bemötande är 

viktigt.   

 

Syfte  

Syftet var att beskriva hur personer med ätstörning upplever bemötande från vårdpersonal inom 

hälso- och sjukvården samt att belysa sociala mediers inverkan på ätstörningar.  

 

Frågeställningar  

- Hur upplever personer med ätstörningar bemötande från vårdpersonal när de uppsöker vård?  

- Finns det ett samband mellan användning av sociala medier och ätstörningar? 

 

Centrala begrepp  

Ätstörningar i detta arbete innebär tillstånd som anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) 

samt ätstörning utan närmare specifikation (UNS).  

 

Med vårdpersonal innefattas sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och dietister.    
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Metod  

Design  

En litteraturöversikt vilket innebär att kunskapsläget inom ett ämne/område kartläggs och de 

artiklar som söks kan vara både kvalitativa och kvantitativa. Alla steg beskrivas noggrant och 

genom en sammanställning av valda artiklar skapas en överblick över aktuellt kunskapsläge 

inom ett specifikt område (Segesten, 2017b). 

 

Urval och datainsamling  

Sökning samt urval av artiklar gjordes i databaserna PUBMED och CINAHL som har inriktning 

mot omvårdnad och medicin (bilaga 1). De sökord som använts har valts ut från syftet och 

använts i olika kombinationer är: anorexia nervosa, eating disorders, general practice, help-

seeking, interprofessional relations, nurse-patient, nursing interventions, primary health care, 

social media, therapeutic engagement. Söktermerna har kombineras med de Booleska 

operatorerna AND och OR.  

Inklusionskriterier var att artiklarna publicerats de senaste tio åren och vara skrivna på engelska. 

Ingen åldersbegränsning bland deltagarna gjordes för att få ett brett resultat. Artiklar som 

exkluderades var artiklar som inkluderade barn under 12 år, som ej ansågs kunna besvara syftet 

och artiklar som hade låg kvalité enligt granskning.  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet  

Enligt Rosén (2017) ska en systematisk översikt följa vissa regler. Problemet  ska vara 

definierat, urvalskriterier ska redovisas, studierna som uppfyller urvalskriterierna ska 

kvalitetsgranskas och evidensen i resultatet ska bedömas. Tanken med detta är att läsaren ska 

kunna göra en egen bedömning av översiktens trovärdighet (a.a). Granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts som är framtagna utifrån Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016) samt Forsberg och Wengeström (2016) för att bedöma kvaliteten 

på studierna. Varje artikel har granskats genom granskningsmallarna (bilaga 3 och bilaga 4). 

Artiklarna har tilldelats poäng och sedan har det räknats ut ifall de har hög, medel eller låg 

kvalité. Den kvalitativa granskningsmodellen har 25 som maxpoäng medan den kvantitativa 

har 29 som maxpoäng. För att artiklarna ska anses ha hög kvalité krävdes minst 80% av 

totalpoängen. För att räknas som medelhög kvalité 60-79% av totalpoängen och under 60% 

bedömdes vara av låg kvalité.  
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Tillvägagångssätt 

Författarna bor på olika geografiska platser och har haft kontinuerlig telefonkontakt under 

arbetets gång för att kunna skriva litteraturöversikten ihop. Sökningar utifrån sökord från syftet 

har gjorts samtidigt som pågående telefonsamtal. Olika sökord användes för att ringa in resultat. 

Sökningsresultaten (titlar) diskuterades löpande under telefonsamtalen för att bedöma vilka 

titlar som var relevanta för studiens syfte. Abstract lästes om titlarna verkade kunna besvara 

syftet. Utvalda abstract lästes enskilt, diskuterades och ett urval av relevanta artiklar som ansågs 

kunna besvara syftet delades mellan författarna så att båda hade tillgång till alla fullständiga 

artiklar. Artiklarna delades upp så att författarna granskade hälften var. Varje artikel har 

fortlöpande diskuterats via telefon.  

 

Analys och tolkning av data  

Enligt Segesten (2017a) ska artiklarna initialt läsas i sin fullständighet flertalet gånger. Därefter 

ska artiklar som anses kunna besvara syftet väljas ut. Artiklarna ska analyseras för att hitta 

återkommande teman/kategorier för att strukturera det som är av relevans och eliminera de 

studier som inte är det. Slutligen ska resultatet presenteras i en helhetsbild (a.a). De valda 

artiklarna har lästs igenom flera gånger. Kategorier har identifierats och utgör grunden för hur 

resultatet presenterats. Många likheter har observerats samtidigt som olikheter har uppkommit. 

En av de valda artiklarna till resultatet hade en mixad metod och granskades enligt 

granskningsmallen för kvalitativa studier, då artikelns innehåll främst speglade en kvalitativ 

ansats. 

 

Etiska överväganden 

Rosén (2017) skriver att en nackdel med systematiska översikter är att det finns en risk att 

författarna endast valt ut studier som stödjer det egna syftet, vilket kan ge falskt resultat (a.a). 

Författarna till denna hade en förutfattande mening om bemötandets roll vid 

ätstörningsproblematik, men avsåg att förhålla sig objektivt under arbetet med föreliggande 

litteraturstudie. Resultatet har presenterats objektivt och sanningsenligt. Artiklarna som använts 

ska vara granskade av etiska kommittéer. Engelska ord har översatts med hjälp av engelsk-

svensk lexikon. Enligt Sandman och Källström (2013) fokuserar göra-gott-principen på 

människors välbefinnande och beskrivs som en etisk skyldighet bestående av två delar, att inte 

skada deltagarna och att vinsterna från forskningen övervägs mot riskerna. The World Medical 
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Association (2018) utvecklade Helsingforsdeklarationen för att ge ett utlåtande om etiska 

principer inom medicinsk forskning där mänskliga ämnen beforskas. Prioriteringarna i 

förhållningssättet i forskning innebär att deltagarnas integritet är viktigare än resultatet (a.a).  

 

Resultat  

Syftet med litteraturöversikten var att ta reda på hur personer med ätstörningar upplever 

bemötande från vårdpersonal. Resultatet bygger på 17 vetenskapliga artiklar, nio kvalitativa, 

sju kvantitativa och en med mixad metod. Artiklarna var publicerade i 10 länder. Australien 

(n=1), Nederländerna (n=2), Norge (n=1), Storbritannien (n=1), USA (n=4), England (n=2), 

England/Skottland (n=1), Sydney (n=2), Australien/USA/Storbritannien (n=1), New Zeeland 

(n=1) och Kanada (n=1). Resultatet redovisas i fem kategorier: upplevelsen av första mötet med 

sjukvården kan variera, socialt stöd vid ätstörningar beskrivs vara viktigt, bemötande inom 

psykiatrisk vård, sjuksköterskans roll i patienternas återhämtning och sociala mediers inverkan 

på ätstörningar. 

 

Upplevelsen av första mötet med sjukvården kan variera  

För personer med ätstörningar kan det första mötet variera beroende på vid vilken vårdenhet 

symtomen upptäcks (Allen, Fursland, Watson & Byrne, 2011; Gulliksen, Nordbø, Espeset, 

Skårderud & Holte, 2015; Reid, Williams & Hammersley, 2010). 

 

Upplevelser från den första kontakten med hälso- och sjukvården för personer med ätstörningar 

undersöktes av Gulliksen et al. (2015). Bemötandet vid den första kontakten varierade utifrån 

om det var med en läkare i primärvården, psykolog, skolsjuksköterska, fysioterapeut eller 

genom akutinläggning för annan sjukdom på somatisk vårdavdelning. Majoriteten av 

personerna med ätstörningar i studien hade sin första kontakt med hälso- och sjukvården med 

en allmänläkare inom primärvården. Alla sökte inte vård för själva ätstörningen utan för 

sekundära problem, som buksmärta eller utebliven mens. Det framkom i studien att 

vårdpersonal hade en stor utmaning i sitt bemötande när de tidigt mötte patienter med 

ätstörningar i hälso- och sjukvård. Vid den första kontakten hade ingen av deltagarna någon 

avsikt på att ändra sitt ätbeteende. Detta kunde bero på bristande sjukdomsinsikt eller bristande 

kunskap. Detta ledde till att de kunde känna sig utelämnade, rädda, förvirrade, spända och att 

kontrollen togs ifrån dem. Mötet kunde bli traumatiskt med starka känsloupplevelser. 
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Patienterna hade olika upplevelser om hur de blev bemötta. Ett bra bemötande medförde att de 

kände sig trygga, sedda och bekräftade (a.a). Respektlöst bemötandet då de inte kände sig tagna 

på allvar, fick dem istället att känna skam och att de gjort fel som sökt hjälp (Gulliksen et al., 

2015; Zaitsoff, Yiu, Pullmer, Geller & Menna, 2015). Bemötandet utvärderade hur de upplevde 

kunskapsnivån hos den vårdpersonal de träffade. Bristande kunskap bidrog till misstro om att 

de skulle kunna få den hjälp de behövde. När vårdpersonalen hade goda kunskaper om 

problematiken om ätstörningar  kände de sig mindre ensamma och missförstådda (Gulliksen et 

al., 2015; Snell, Crowe & Jordan, 2010; Van Ommen, Meerwijk, Kars, Van Elburg & Van 

Meijel, 2009; Zaitsoff et al., 2015). 

 

En intervjustudie visade att allmänläkare ansåg att de sällan mötte patienter som hade 

ätstörningar inom primärvården. De misstänkte att prevalensen egentligen var högre men inte 

uppmärksammades eftersom personer med ätstörningar ofta döljer sin problematik. Det 

svåraste var att de ofta inte hade sjukdomsinsikt och det ansågs vara tidskrävande och tufft att 

vårda en person med ätstörning. Utöver övervakning av vikt och somatisk status krävs mycket 

psykiskt stöd och uppföljning under lång tid. Läkare beskrev att de saknade erfarenhet och 

kunskap för att kunna ge rätt vård och därför kände de sig obekväma med att vårda patienter 

med ätstörningar (Reid, Williams & Hammersley, 2010).  

 

Allen et al. (2011) framhåller vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården 

behöver kunskap i att identifiera ätstörningar. Studiens resultat visade att allmänläkare hade 

lättare att upptäcka de stereotypa ätstörningarna, anorexi och bulimi än ätstörning UNS. 

Interventionen bestod av att bedömningsformuläret Eating Disorder Examination (EDE) 

användes i samband med att patienten sökte vård för ätstörning. Patienterna fick själva fylla i 

ett självskattningsformulär Eating Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q) innan första 

mötet. Interventionen innefattade också strukturerade intervjuer utförd av läkaren. Resultatet 

visade på att det inte var tillräckligt pålitligt för att sätta diagnos då endast 64 procent 

överensstämmelse mellan EDE och EDE-Q vad det gällde att ställa exakt diagnos  av ätstörning. 

EDE-Q bedömdes ändå vara användbar för att identifiera symtom på att patienten hade någon 

form av ätstörning och för att få en bild av hur patienten själv såg på sin situation (a.a). 
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Socialt stöd vid ätstörningar beskrivs vara viktigt  

Linville, Brown, Sturm och McDougal (2012) intervjuade personer som tillfrisknat från en 

ätstörning om vad som hjälpt alternativt hindrat återhämtningen. Det visade sig att socialt stöd 

från omgivningen hade haft stor betydelse. Stödet de hade fått från anhöriga och vårdpersonal 

påverkade återhämtningen både positivt och negativt. Mest negativ påverkan hade varit när 

omgivningen förminskade problemet med ätstörningen och låtsades som att den inte fanns. 

Likaså om de försökte forcera tillfrisknandet eller kommenterade vikt och utseende. En 

deltagare beskrev en läkare som nypt henne i magen och skojat om att hon hade mycket fett.  

Negativt upplevdes också om vårdpersonalen huvudsakligen bedömde deras tillfrisknande 

utifrån vikt. De kunde ha kommit långt i sin återhämtning men inte ännu gått upp i vikt.  När 

vårdpersonalen bara tittade på vikten kände personerna med ätstörningsproblematik sig inte 

sedda och upplevde att deras kämpande inte betydde något. Faktorer som hade haft positiv 

påverkan på återhämtningen var empati, medlidande, nära relationer, förstående vårdpersonal, 

samtalsterapi och uppmuntrande ord (a.a). Undervisning om vad som händer med kroppen vid 

en ätstörning, samt om hälsosamt ätande upplevdes positivt (Linville et al., 2012; Snell et al., 

2010). 

En studie av Limbert (2010) syftade till att undersöka om det fanns ett samband mellan 

självskattad ätstörning och stöd från närstående. Hypotesen var att ju svårare grad av ätstörning 

desto mer missnöjda skulle personerna vara med sitt sociala stöd. Resultatet visade dock att det 

inte fanns någon signifikant skillnad. En skillnad påvisades dock hos personer som hade bulimi 

vilka inte haft tillfredställande socialt stöd. Sammanfattningsvis visade resultatet att bristande 

socialt stöd kan vara en riskfaktor för att utveckla någon form av ätstörningar.  

 

Bemötande inom psykiatrisk vård 

Sjuksköterskan har en central roll då personer med ätstörningar vårdas inom psykiatrisk vård. 

Öppenhet mellan patient- sjuksköterska var grunden för att bilda en terapeutisk allians (Sly et 

al., 2014; Zaitsoff et al., 2015) 

Sly et al. (2014) studerade hur patienter som vårdats inneliggande för anorexi upplevde 

relationen med sin ansvariga sjuksköterska. Relationen patient- och sjuksköterska speglar hela 

upplevelsen av vårdkvalitén under hela behandlingen, på gott och ont. En tillitsfull relation 

gjorde att de utmanande delarna av behandlingen inte kändes lika omöjliga att klara av. Vikten 
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av att få känna sig delaktig lyftes, när sjuksköterskor involverade patienterna ökade deras 

motivation för att fortsätta kämpa. Patienterna trivdes inte med sjuksköterskor som var 

dominerande och strikta men hade inte heller någon hjälp av de som var för passiva. De bästa 

relationerna mellan patient och sjuksköterska präglades av ömsesidig respekt, öppenhet och 

partnerskap (a.a). Vårdpersonal som undvek antaganden och dömande och inte ställde för höga 

krav hjälpte unga kvinnor att bygga tillit vilket bidrog till att de var mer öppna för att ändra sitt 

beteende. Ibland tog personalen för givet att de mådde dåligt istället för att faktiskt fråga hur de 

mådde. Negativa upplevelser var också när personalen kommenterade motgångar då de ofta 

redan var besvikna på sig själv. Sekretessen värderades högt, att de kunde prata öppet och 

berätta om misstag de gjort utan att deras föräldrar kontaktades. Stöd och försök till att motivera 

upplevdes positivt eftersom det var ett bevis på att personalen verkligen trodde på dem. Det 

uppskattades när personalen berömde till synes små framsteg, som när en person  ätit mellanmål 

en gång utan att ha försökt bränna bort kalorierna. Det visade att personalen förstod hur svårt 

varje steg i återhämtningen var för patienterna (Zaitsoff et al., 2015).  

 

Sjuksköterskans roll i patienternas återhämtning 

Sjuksköterskor har en framträdande roll i återhämtningsprocessen för personer med 

ätstörningar. Sjuksköterskorna behövde vara tydliga men också förstående och 

sjuksköterskorna fungerande som förebilder för patienterna (Bakker et al., 2011; Van Ommen 

et al., 2009). Patienterna ger motstånd under behandlingsprocessen och behandlingen kan 

orsaka starka känslor hos patienterna. Därför var det viktigt enligt sjuksköterskorna att de var 

starka och självsäkra på jobbet (Snell et al., 2010).  

Vid intervjuer med sjuksköterskor framkom områden som sjuksköterskor själva menar bidrar 

till mest effektiv omvårdnad: stöd för att återfå normalt ätande, återfå hälsosam fysisk aktivitet 

och stärka socialt umgänge med anhöriga. Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att de 

redan från start gav klarhet i vilka regler som gällde angående kost och träning. Bemötandet 

sjuksköterskorna tyckte fungerande var tydlighet men också att vara empatisk och förstående. 

När patienterna gick upp i vikt fick de sakta tillbaka kontrollen för kost och träning. 

Sjuksköterskorna delade med sig från egna erfarenheter genom att berätta hur de själva äter och 

tränar på sin fritid. Sjuksköterskorna beskrev också att de strävade efter att vara förebilder för 

att utveckla social kompetens. Det var viktigt att lyfta andra ämnen än just kost och träning vid 

måltider. Att inkludera och stödja föräldrar var viktigt. Att behandla en patient som inte får 
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uppbackning av sina föräldrar ansågs som omöjligt. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att 

investera tid för att bygga en bra relation med föräldrarna (Bakker et al., 2011; Van Ommen et 

al., 2009; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013).  

Van Ommen et al. (2009) har i sin studie fått fram vad patienter, som vårdas inneliggande för 

sin ätstörning, anser vara viktigt i sin återhämtning. Grundläggande var att vårdpersonalen är 

förstående, stödjande och icke-dömande. Tillsammans med bra bemötande bidrog rutiner och 

egenansvar till återvinnande av kroppsvikt. Det var viktigt att första veckan på behandlingen 

blev så bra som möjligt, då denna ansågs vara avgörande. Attityder som patienterna ansågs 

hjälpa tidigt i behandlingen var tydlighet, tillförlitlighet och tillgänglighet. Det centrala temat 

vid start var att lära sig äta normalt, vilket underlättades genom att allt ansvar gällande kost och 

träning togs bort från patienterna, som även  Bakker et al. (2011) och Zugai et al. (2013) belyser. 

Williams och Reid (2012) tog reda på hur patienter med anorexi såg på sin sjukdom och 

självkänsla. En patient beskrev sin ätstörning som en parasit som förstörde hennes självkänsla 

och tog över totalt. Ett viktigt steg i återhämtningen var att få prata om ätstörningsrösten i 

huvudet som motarbetade tillfrisknandet.  

Även ungdomar som vårdats för anorexi framhöll hur viktigt det var att de hade möjlighet att 

bygga en relation med sjuksköterskan. Ungdomarna beskrev att de själva inte kunde bryta 

tvångsmönstret och tyckte att det var skönt att inte ha något ansvar. Genom att sjuksköterskor 

alltid var närvarande kunde de inte träna i smyg och samtidigt kunde sjuksköterskan erbjuda 

förstående stöd. Sjuksköterskorna var den personalgrupp som visade mest intresse för patienten 

genom att ha ett öppet sinne och öppna upp för dialog. Det ansågs viktigt och nödvändigt med 

fortsatt stöd och rådgivning från sjuksköterskan även i slutet av behandlingen då det var en 

balansgång mellan att få utrymme och uppmuntran från sjuksköterskorna till att komma på egna 

lösningar. Samtidigt kunde för stort utrymme riskera återfall i sjukdomen (Van Ommen et al., 

2009). See Long Ho, Soh, Walter och Touyz (2011) framhåller att hälso- och sjukvårdspersonal 

behöver utbildning i näringslära. En enkätstudie visade att hälso- och sjukvårdspersonal, 

förutom dietister, hade samma nivå av kunskap i näringslära som personer med 

ätstörningsproblematik.  
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Sociala mediers inverkan på ätstörningar  

Vid undersökningar har ett samband upptäckts mellan användning av sociala medier och 

ätstörningsproblematik. Personer har en benägenhet till att lägga ut ”positiva” bilder på 

plattformarna Instagram och Snapchat, detta kan leda till att personer som ser detta utsätts för 

orealistiska förväntningar på sig själva (Griffiths et al., 2018; Mabe, Forney & Keel, 2014; 

Saffran et al., 2016; Sidani, Shensa, Hoffman, Hanmer & Primack, 2016).  

Williams och Reid (2012) menar att anorexi kan komma från dålig självkänsla och strävan mot 

perfektion som förvärrats av upplevd hets och förväntningar från samhället. Sidani et al. (2016) 

visade att det fanns ett samband mellan hög användning av sociala medier och 

ätstörningsproblematik. Detta tyder på att sambandet mellan ätstörningar och sociala medier är 

ett problem som inte endast drabbar yngre personer, och inte heller endast kvinnor. Studien 

visar att män inte är immuna för bilder med den ”perfekta” kroppen (a.a). Även Griffiths et al. 

(2018) såg att sociala medier som främst fokuserar på bilder och videos är mer förknippat med 

ätstörningssymtom. Forskarna undersökte hur orden #thinspiration och #fitspiration påverkade 

risken för att förvärra symtomen hos personer med ätstörningar. Det sågs ett samband mellan 

de personer som jämförde sitt fysiska utseende och som exponerades i högre grad för orden 

#thinspiration och #fitspiration, och detta var i sin tur mer förknippat med ätstörningssymtom. 

Ätstörningssymtom var mer förknippat med #thinspiration än #fitspiration. Mabe et al. (2014) 

beskriver att Facebook-användning medförde en risk för ätstörningar. Personer som visat sig 

ha ätstörningsproblematik lade stor vikt i vad andra kommenterade på deras statusuppdateringar 

och antal gillamarkeringar. Facebook bidrog också till att upprätthålla kroppskomplex  och 

ångest. Enligt Saffran et al. (2016) fanns fördelar och nackdelar med användning av Facebook 

för personer som tidigare behandlats för ätstörningar. Personer som använde Facebook för att 

jämföra sig med andra som genomgått behandling hade svårare ätstörningssymtom. De som 

hade vänskapliga interaktioner med andra från behandlingen hade lägre symtom. Personer som 

vårdats under längre perioder för sina ätstörningar använde Facebook mer för att engagera sig 

i grupper för ätstörningsåterhämtning (a.a).  
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Diskussion  

Sammanfattning av huvudresultat  

Ett bra bemötande och god kunskap från vårdpersonalen hjälpte personerna att känna sig trygga, 

sedda och bekräftade. Socialt stöd från omgivningen var betydelsefullt, likaså empati och 

medlidande. Om personalen hade bristande kunskap försämrades tilliten, även kommentarer 

om utseende, vikt och förminskande upplevdes negativt. Det var viktigt som sjuksköterska att 

sätta tydliga regler för patienterna, men samtidigt visa förstående. Det fanns ett samband mellan 

användning av sociala medier och utvecklande och försämring av ätstörningar. Det fanns även 

ett samband mellan bild- och videobaserade sociala medier och ätstörningssymtom. 

 

Resultatdiskussion  

Första kontakten 

Det var vanligt att personer med ätstörningar sökte hjälp, oftast i primärvården för andra 

problem än för själva ätstörningen (Cadwallader et al., 2016; Gulliksen et al., 2015). Många 

gånger är vårdpersonal i primärvården de första som möter patienter och då är det viktigt att det 

första bemötandet är bra och att ätstörningssymtom upptäcks. Valente et al. (2017) beskrev att 

ätstörningar hos män har ökat men trots denna ökning så upptäcktes sällan ätstörningar hos 

denna patientgrupp. Likheter kan dras från Chariese och Lemberg (2012) som beskrev hur 

symtom och tecken skiljer sig mellan män och kvinnor, vilket är bra att vara observant på som 

sjukvårdspersonal (a.a). 

Ett personcentrerat förhållningssätt innebär enligt McCance och McCormack (2013) att 

sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens uppfattningar, värderingar och visa engagemang 

och medkänsla. Resultatet från denna litteraturöversikt visade att dessa förutsättningar inte 

alltid fanns. Det var viktigt att undvika dömande genom okänsliga och ogenomtänkta 

kommentarer. Linville et al. (2012) belyser att flera deltagare i studien fick okänsliga 

kommentarer av vårdpersonal om kroppen. Liknande visas i studien av Schoen et al. (2012) 

som menar att både positiva som negativa kommenterar om en kvinnas kropp ska undvikas då 

båda varianterna kan hålla en ätstörning vid liv och även förvärra situationen (a.a.). En person 

med en ätstörning är med största sannolikhet känslig för sådana anmärkningar och kanske inte 

söker vård igen om första mötet med sjukvården är dåligt eller att personen de möter är 

dömande. Betydelsen av att sjuksköterskor inte ska vara dömande lyfter Svensk 
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sjuksköterskeförening (2016) fram, det är viktigt att en persons åsikter och val tas hänsyn till 

även när sjukvården inte håller med. Sjuksköterskan ska även sätta patienten i centrum istället 

för sjukdomen. Det första mötet med patienten kunde enligt Sly et al. (2014) sätta tonen för 

behandlingen. 

 

Bemötande 

Snell et al. (2010) ansåg att sjuksköterskorna som vårdade personer med ätstörningar behövde 

demonstrera självsäkerhet och inte visa sig svaga. Liknande resultat framhölls från Schoen et 

al. (2012), Williams och Reid (2010) som menade att vårdpersonal som vårdar dessa personer 

bör uppmärksamma och försöka förstå ambivalensen och tvekan patienterna kan känna inför 

behandling för att kunna hjälpa dem.  

Zaitsoff et al. (2015) misstänkte att bemötandet till personer med ätstörningar kan behöva 

anpassas efter åldern eftersom ungdomar inte är färdigutvecklade kognitivt, känslomässigt, 

socialt och fysiskt ännu (a.a). Vid omvårdnad av ungdomar bör föräldrarna involveras mer, 

vilket gynnar båda parter (Svensson et al., 2013). I flera av studierna visades dock ingen större 

skillnad i hur unga och vuxna med ätstörningar önskar bli bemötta (Bakker et al., 2011; Sly et 

al., 2014; Van Ommen et al., 2009; Zaitsoff et al., 2015; Zugai et al., 2013. Detta tyder på att 

anpassning av bemötande utifrån ålder inte nödvändigtvis är effektivt, istället är ett 

personcentrerat förhållningssätt att föredra där varje människa ses som unik. 

Att ha ett socialt nätverk omkring sig ansågs viktigt enligt Linville et al. (2012) för tillfrisknande 

från en ätstörning, och faktorer som var viktiga för återhämtningen var bland annat förstående 

vårdpersonal och nära relationer. Likaså såg Limbert (2010) att ett otillräckligt socialt stöd är 

en riskfaktor för utvecklande av ätstörningar (a.a). Sjuksköterskans roll i detta kan enligt 

uppsatsförfattarna vara att se till att inneliggande patienter får kontakt med anhöriga och att 

uppmuntra till socialisering med andra patienter. Det är troligtvis en svår utmaning för 

sjuksköterskor att se till att patienter med ätstörningar känner sig delaktiga. Sly et al. (2014) tog 

upp att patienterna ville vara delaktiga i behandlingen då det förstärkte deras känsla av 

autonomi, även när det gällde mindre beslut. Att involveras i behandlingen ökade dessutom 

motivationen till att fortsätta kämpa med behandlingen och som Eldh (2014) belyser, 

personcentrerad vård innefattar patientdelaktighet. För att få patienten delaktig i sin behandling 

behöver vårdpersonalen skapa en relation. Sly et al. (2014) menar att sjuksköterskorna som var 
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för passiva och “snälla” fungerade inte, då patienterna upplevde att de kunde köra över dem 

och göra som de ville. En bra balans uppnåddes när patienten betraktades som en teammedlem, 

vilket McCance och McCormack (2013) lyfte fram som viktigt för personcentrerad vård. 

Tvärtom visade studierna av Bakker et al. (2011), Van Ommen et al. 2009, Zugai et al. (2013) 

ett annat perspektiv på detta. De såg att det var viktigt för sjuksköterskor att redan från start 

sätta bestämda regler för patienten, ofta genom att patienten inte fick ha eget ansvar för kost 

och träning förrän de mådde bättre (a.a). Författarna från studierna var överens om att 

patienterna behövde tydlighet och rutiner kombinerat med empati och förstående från 

vårdpersonalen (Bakker et al., 2011; Sly et al., 2014; Van Ommen et al., 2009; Zugai et al., 

2013). 

 

Sociala medier 

Samhället idag är försett med starka kroppsideal. Sociala medier hjälper till att stärka dessa 

kroppsideal då människor främst visar upp perfektion (Håkansson, 2014; Ringberg, 2014). 

Detta styrker Sidani et al. (2016) genom ett funnet samband mellan hög användning av sociala 

medier och ätstörningsproblematik. Det visas i studien att det inte är endast yngre personer och 

kvinnor som drabbas av ätstörningar, vilket även Chariese och Lemberg (2012) och Valente et 

al. (2017) belyser. Hashtaggarna #thinspiration och #fitspiration, anses uppmuntra till bantning 

och träning (Simpson & Mazzeo, 2017). Griffiths et al. (2018) menade att #thinspiration är mer 

förknippat med ätstörning än #fitspiration medan Simpson & Mazzeo, (2017) menade att båda 

hashtaggarna stod för ohälsosamma kroppsideal. 

Ruopeng et al. (2017) bedömde att sociala medier påverkade personers viktrelaterade 

beteenden. Likaså såg Mabe et al. (2014) endast nackdelar med Facebook användning ihop med 

ätstörningsproblematik och ansåg att användning av Facebook bevarade ångest och 

kroppskomplex. Saffran et al. (2016) lyfte istället fram både för och nackdelar för personer med 

tidigare ätstörningar och användning av Facebook. De såg att patienter ibland använde sociala 

medier som verktyg för återhämtning, genom stödgrupper för personer för ätstörningar, samt 

genom att hålla kontakten med andra som gick igenom samma sak (a.a). Då sociala medier idag 

används i stor utsträckning kan det vara relevant för sjuksköterskor att ha kunskap om social 

medier, detta för att kunna vägleda personer med ätstörningar och ha medvetenhet om 

alternativen som finns.  
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Metoddiskussion  

Fördelen med en litteraturöversikt är att det blir en tydlig överblick med olika vetenskapliga 

artiklar på kunskapsområde som kan besvara önskat syftet. Nackdelen är att det kan vara svårt 

att hitta artiklar som besvarar syftet. Friberg (2017) beskrev att urvalet av forskning till en 

litteraturöversikt kan vara svårt då det inte går att inkludera all tillgänglig forskning. Detta 

kräver att de som skriver översikten har ett kritiskt förhållningssätt genom hela processen (a.a). 

Författarna har haft detta i åtanke under arbetets gång för att resultatet skulle bli trovärdigt. 

Dataanalysen har genomförts noggrant för att öka litteraturöversiktens trovärdighet. För att 

säkerställa att inget innehåll i artiklarna misstolkats har de lästs i sin helhet flera gånger av 

författarna.  

Databaserna CINAHL och PUBMED valdes då de var etablerade databaser inriktade på 

omvårdnad och medicin vilket sågs som en styrka. En svaghet kan dock ses då endast två 

databaser användes, men författarna tyckte att sökningarna på dessa två databaser gav tillräcklig 

grund för arbetet. Att exkludera artiklar som var publicerade för mer än tio år sedan sågs som 

en styrka då  resultatet blir grundat på aktuell forskning. Inga artiklar som valdes ut till resultatet 

värderades ha låg kvalité, vilket även detta sågs som en styrka. Endast artiklar med medel och 

hög kvalité har använts till resultatet. Det kan anses som en svaghet att det inte gjordes någon 

större åldersbegränsning, samtidigt kan detta också vara en styrka då det inte är lika utforskat 

hos äldre generationer. Den enda åldersgruppen som exkluderades var barn under 12 år. Både 

ungdomar och vuxna inkluderades i litteraturöversikten då ätstörningar oftast debuterar i 

tonåren, och det ansågs intressant att se om det fanns skillnader i forskningsresultat mellan 

ungdomar och vuxna. Att inkludera både kvinnor och män betraktades som en styrka, trots att 

majoriteten av deltagarna i utvalda studier var kvinnor.  

 

Etikdiskussion  

Sjuksköterskans etiska ansvar förtydligas i etiska koden för sjuksköterskor skriven  av 

International Council of Nurses (ICN). Sjuksköterskans ansvarsområden är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Denna kod omfattar sjuksköterskan och 

allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövning, sjuksköterskan och professionen samt 

sjuksköterskan och medarbetare (SSF, 2017).    
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Författarna strävade enligt Helsingforsdeklaration efter att alla studier i resultatet skulle 

ha  granskats av etiska kommittéer och värnat om deltagarnas integritet, vilket majoriteten 

nådde upp till. Ord på engelska som ej varit kända för författarna har slagits upp i engelsk-

svenskt lexikon. Resultatet har presenterats objektivt och artiklar som inte bekräftade 

författarnas förutfattade meningar har inte exkluderats utan presenterats sanningsenligt. Inget i 

resultatet har vinklats eller dolts.  

 

Klinisk betydelse för samhället 

Resultatet av denna litteraturöversikt ger en viktig kunskapsöversikt för närstående till personer 

med ätstörningar, för sjuksköterskor och för  hälso- och sjukvården då ätstörning är ett växande 

problem i samhället. Grundutbildade sjuksköterskor borde ha kunskap om ätstörningar och 

näringslära då dessa personer bör fångas upp tidigt i sjukvården. Kunskapsbrist inom detta 

område kan få förödande konsekvenser. Resultatet lyfter vikten av att hälso-och 

sjukvårdspersonal redan från start behöver ha rätt bemötande mot dessa personer. Utbildningen 

om ätstörningar i grundutbildningen är begränsad, vilket gör att  grundutbildade sjuksköterskor 

sällan är beredda på att möta personer med ätstörningar.  

 

Slutsats 

Det första mötet med sjukvården för personer med ätstörningar var avgörande. Personerna 

kände sig tryggare i vården om de blev bra bemötta och vårdpersonalen visade kunskap. Ett bra 

bemötande innebar att vårdpersonal såg patienterna, kände medlidande och bekräftade dem 

samt undvek dömande. Ett dåligt bemötande kunde leda till att personerna avbröt sin 

behandling. Om vårdpersonal blir bättre på att bemöta personer med ätstörningar kan det 

troligtvis få fler personer att söka vård tidigt. Hög användning av visuella sociala medier kunde 

ge en ökad risk för att drabbas av en ätstörning. Sociala medier kan komma att få allt större 

inverkan på personers livskvalitet i framtiden. Detta medför att det blir allt mera viktigt att 

sjuksköterskan arbetar personcentrerat. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det saknas forskning som endast fokuserar på gruppen män och hur de önskar bli bemötta, har 

de andra behov än kvinnor? Önskar de ett annat bemötande som funkar bättre för dem? Det 
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saknas forskning som lyfter fram vilka sekundära problem män söker vård för. Vidare finns en 

kunskapslucka om sociala nätverk och sociala mediers betydelse av ätstörningsproblematik hos 

både män och kvinnor. Mer forskning uppmuntras där både patienters och vårdpersonals 

upplevelser kring bemötande och behandling undersöks. 
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Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda 

artiklar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar   

Antal lästa 

abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n=17 

PubMed (Therapeutic 

engagement) AND 

eating disorders 

44 44 4 2 

CINAHL Eating disorders AND 

Interprofessional 

Relations 

18 18 3 1 

CINAHL Eating diorders AND 

nurse-patient 

15 15 1 1 

CINAHL Eating disorders AND 

primary health care 

89 28 4 1 

CINAHL Eating disorders AND 

social media 

74 35 8 4 

CINAHL  Anorexia nervosa AND 

nursing interventions 

12 12 3 2 

CINAHL  eating disorders OR 

anorexia nervosa AND 

help seeking 

373 300 17 6 
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=17) som ligger till grund för resultatet 
 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Allen, Fursland, 
Watson & Byrne. 
2011 
Australien 

Eating disorders in 
general practice 
settings: 
Comparison with 
structured clinical 
interview and self-
report 
questionnaires 

To evaluate the accuracy of 
eating disorder diagnoses 
made in primary care and/or 
general psychiatric treatment 
settings in a group of patients 
referred for specialist eating 
disorder treatment. 

Kvantitativ studie baserad på 
remisser och enkäter.  
 
För att se om förekomsten av 
olika ätstörningar skiljde sig 
beroende på 
informationskällan användes 
chi-två-test. Cohens kappa 
användes för att analysera och 
jämföra data.  
 

212 patienter mellan 16-72 
år inkluderades, varav 3 var 
män.   

64% av patienterna fick 
samma diagnos via både 
självskattningen och från 
läkaren. Läkare identifierade 
lättare anorexi och bulimi än 
ätstörning UNS. Resultaten 
från formuläret som 
patienterna fyllde i tydde på att 
de kan upptäcka 
ätstörningsproblematik men 
troligtvis inte ställa specifika 
diagnoser. 

86% Hög 

Bakker, van Meijel, 
Beukers, van 
Ommen, Meerwijk 
& van Elburg. 
2011 
Nederländerna  
 

Recovery of 
Normal Body 
Weight in 
Adolescents with 
Anorexia Nervosa: 
The Nurses’ 
Perspective on 
Effective 
Interventions 

To discover which aspects of 
nursing care are most 
effective, according to 
nurses, in recovery of normal 
body weight in adolescents 
with anorexia nervosa.  

Kvalitativ beskrivande 
forskningsdesign med 
individuella djupa intervjuer 
och en fokusgrupp.  
Tematisk analys användes för 
analysen av data.  

8 vårdpersonal intervjuades, 
av dessa var 7 
sjuksköterskor.  

Fyra huvudkategorier 
presenterades som resultat: 
- Återupptagande av normalt 
ätmönster.  
- Återupptagande av normalt 
träningsmönster.  
- Utveckling av sociala vanor.   
- Föräldrar-rådgivning.  

76% Medel  

Griffiths, Castle, 
Cunningham, 
Murray, Bastian & 
Barlow. 
2018 
Austrualien, USA, 
Storbrittanien. 

How does 
exposure to 
thinspiration and 
fitspiration relate 
to symptom 
severity among 
individuals with 
eating disorders? 
Evaluation of a 
proposed model 

To evaluate a model 
explaining how exposure to 
thinspiration and fitspiration 
relates to eating disorder 
symptom severity among 
individuals with eating 
disorders. 

Kvantitativ.  
 
Självuppskattat frågeformulära 
genom nätet.  
 
För dataanalys användes SPSS 
24 och Mplus 8.   

228 personer i åldersspann 
18-51år med 
självrapporterad ätstörning. 
 
 
 
 
 
 
 

Ett samband mellan sociala 
medier var mer förknippat 
med ätstörningssymtom. 
Personer med ätstörningar 
som hade mer jämförelser med 
sitt fysiska utseende och deras 
exponering mot orden 
thinspiration och fitspiration 
hade mer ätstörningssymtom.  

82% Hög 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Gulliksen, Nordbø,  
Espeset, Skårderud 
& Holte. 
2015 
Norge 

The Process of 
Help-Seeking in 
Anorexia Nervosa: 
Patients’ 
Perspective of 
First Contact With 
Health Services 

To investigate how patients 
who have suffered from 
severe anorexia nervosa 
experienced their first 
contact with health services, 
how the contact came about, 
what motivated them and 
how they reacted to this 
meeting. 

Kvalitativ studie. 
 
Semi-strukturerade intervjuer. 
Innehåll samlades in och 
analyserades med grundad 
teori. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades ordagrant.   
 
För dataanalys användes 
programmet NVivo. De 
transkriberade intervjuerna 
sorterades in i kategorier för att 
identifiera teman. 

34 kvinnor mellan 18-51 år 
som behandlats för anorexi 
på 5 kliniker i Norge. 22 av 
deltagarna vårdades i 
öppenvården och 12 var 
inneliggande patienter.  

18 deltagare hade första 
kontakten med läkare i 
primärvården. De resterande 
genom psykolog, 
skolsjuksköterska, 
fysioterapeut, med läkare eller 
sjuksköterska och genom 
akutinläggning på sjukhus. 
Sjukvårdspersonal behövde 
kunskap om ätstörningar för 
att den första kontakten skulle 
bli positiv för patienten. 

88% Hög  

Limbert.  
2010 
Storbritannien  

Perceptions of 
Social Support and 
Eating Disorder 
Characteristics 

To investigate the 
relationship between social 
support and eating disorder 
symptomatology.  

Kvantitativ metod.  
Frågeformulär som bland 
annat innehöll demografisk 
information, frågor om 
ätstörningsbeteende och 
punkter om socialt stöd. 

Kvinnor mellan 18-35 år. 
Rekryterades på offentliga 
platser, universitet eller 
köpcentrum. 75% av de 
tillfrågade tackade ja, vilket 
motsvarar 132 stycken.  

Det framkom ingen signifikant 
skillnad i sambandet mellan 
socialt stöd och 
ätstörningsbeteende. Ett t-test 
kom fram till att de som hade 
högre nivåer av 
bulimiegenskaper rapporterade 
lägre nivåer av tillfredsställelse 
av socialt stöd.  

69% Medel  
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Linville,  Brown, 
Sturm & 
McDougal. 
2012 
USA 

Eating Disorders 
and Social 
Support: 
Perspectives of 
Recovered 
Individuals. 

To examine how family, 
friends, health care 
professionals, and any other 
relevant social supports, 
helped and hindered 
participants’ eating disorder 
recovery.  

Kvalitativ metod med 
intervjuer. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades 
ordagrant. Inför dataanalysen 
sorterades informationen in i 4 
kategorier med 19 teman och 
underteman.  

22 kvinnor mellan 23 och 
55 år som varit återhämtade 
från en ätstörning i minst 1 
år. 

Empati, medlidande, 
förstående vårdpersonal, 
terapi, stöttande ord, samt 
undervisning hjälpte. Vägning 
för att bedöma tillfrisknande, 
trivialisering av ätstörningen, 
kommentarer om vikt och 
ignorering av problemet 
försämrade återhämtning. 

80% Hög  

Mabe, Forney & 
Keel. 
2014 
USA 

Do You “Like” 
My Photo? 
Facebook Use 
Maintains Eating 
Disorder Risk 

To replicate correlations 
between greater Facebook 
use and increased eating 
pathology, and whether 
Facebook use causes 
temporal changes in eating 
disorder risk factors, 
specifically weight/shape 
concerns and anxiety, and 
behavioral manifestation of 
concerns. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie i 2 
delar. Först användes enkäter 
för att mäta 
Facebookanvändning och 
ätstörningsproblematik. Sedan 
studerades randomiserat 
utvalda deltagares när de 
använde sociala medier i 20 
minuter.   

960 deltagare (kvinnor) 
fyllde i enkäterna. 84 
deltagare medverkade i 
andra delen av studien.  

Studien visade att högre 
Facebook-användning var 
kopplat till ökad 
ätstörningsproblematik. 

79% Medel 

Reid, Williams & 
Hammersley. 
2010 
England 

Managing Eating 
Disorder Patients 
in Primary Care in 
the UK: A 
Qualitative Study 
 

To examine general 
practitioners’ perspectives of 
assessing and facilitating care 
for eating disorder patients.   

Kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. För 
att hitta mönster i insamlade 
informationen och kategorisera 
användes tematisk analys i flera 
steg. 

20 allmänläkare deltog i 
studien, varav 10 var 
kvinnor och 10 var män. 

Det svåraste var att få 
patienterna att inse att de hade 
ett problem. Det var 
tidskrävande och tufft att 
vårda dem då de behövde 
mycket vård. Många var 
obekväma över att vårda dessa 
patienter då de saknade 
erfarenhet och kunskap. 

84% Hög  
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Saffran, 
Fitzsimmons-Craft, 
Kass, Wilfley, Barr 
Taylor & Trockel. 
2016 
USA 

Facebook Usage 
Among Those 
Who Have 
Received 
Treatment for an 
Eating Disorder in 
a Group Setting 

To explore Facebook use 
among individuals who have 
received treatment for an 
eating disorder in a group 
setting.  

Kvantitativ metod med 
enkäter. För dataanalys 
användes SPSS 19 och 
MANOVA.  

415 personer > 18 år.  Personer som jämförde sig 
själva med andra som 
genomgått behandling för 
ätstörningar hade svårare 
symtom. De som hade positiva 
interaktioner med andra från 
behandlingen hade lägre 
symtom.  

86%, Hög 

See Long Ho, Soh, 
Walter & Touyz.  
2011 
Sydney 

Comparison of 
nutrition 
knowledge among 
health 
professionals, 
patients with 
eating disorders 
and the general 
population 

To investigate and compare 
the level of nutrition 
knowledge of health 
professionals, patients with 
eating disorders and 
individuals without an eating 
disorder as controls.  

Kvantitativ metod. 
Ett frågeformulär 
(GeneralNutritionKnowledge
Questionnaire) med fyra 
delskalor användes samt ett 
frågeformulär med ja/nej 
frågor.  

290 personer. Hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
ätstörningspatienter, 
universitetsstudenter och 
personer i samhället som 
frivilligt valde att delta.  

Dietister gjorde bättre ifrån sig 
på frågeformuläret totalt sett 
än alla andra grupper. Det är 
tydligt i resultatet att det 
behövs utbildning inom 
området näringslära för hälso- 
och sjukvårdspersonal.   

79% Medel  

Sidani, Shensa, 
Hoffman, Hanmer 
& Primack. 
2016 
USA 

The Association 
between Social 
Media Use and 
Eating Concerns 
among US Young 
Adults 

To examine the association 
between social media use and 
eating concerns in a large, 
nationally representative 

sample of young adults.  

Kvantitativ metod.  
Tvärsnittsundersökning med 
hjälp av enkäter. Explorativ 
faktoranalys användes för att 
bedöma den underliggande 
strukturen hos 
ätstörningsproblematik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1765 personer, 19-32 år. Resultatet visade tydliga 
samband mellan social 
medieanvändning och 
ätstörningsproblematik. En 
möjligt förklaring till detta kan 
vara att personer som 
använder sociala medier utsätts 
för mer bilder och 
meddelanden och utgör en risk 
för utvecklande av 
ätstörningsproblematik.  

62% Medel 
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Författare   
År   
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Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Sly, Morgan, 
Mountford, Sawer, 
Evans & Lacey. 
2014 
England 

Rules of 
Engagement: 
Qualitative 
Experiences of 
Therapeutic 
Alliance When 
Receiving In-
Patient Treatment 
for Anorexia 
Nervosa. 

To examine the experiences 
of service users in developing 
therapeutic alliance whilst in 
treatment for their eating 
disorders. 

Kvalitativ metod med semi-
strukturerade djupintervjuer. 
Intervjuerna varade cirka 50 
minuter och spelades in för att 
sedan transkriberas i sin helhet. 
För dataanalys användes 
tolkande fenomenologisk 
analys (IPA). 

8 deltagare i åldrarna 18-34, 
alla var kvinnor.  
 

Relationen mellan patient och 
sjuksköterska påverkade hela 
behandlingstiden, på gott och 
ont. En bra relation gjorde att 
de utmanande delarna av 
behandlingen inte kändes lika 
omöjliga. Vikten av att få 
känna sig delaktig lyftes. De 
bästa relationerna mellan 
patient och sjuksköterska hade 
ömsesidig respekt, öppenhet 
och partnerskap, och ingen av 
parterna var dominant.  

72% Medel  

Snell, Crowe & 
Jordan.  
2010 
New Zeeland  

Maintaining a 
therapeutic 
connection: 
nursing in an 
inpatient eating 
disorder unit 

To investigate and theorise 
the experiences of nurses in 
developing a therapeutic 
relationship with patients 
admitted to a specialised 
eating disorder inpatient 
service for weight recovery.  

Kvalitativ metod. Studien 
använde en grundad teori.  
 

Sju sjuksköterskor mellan 
åldern 30-50 år. De hade 
erfarenhet från 2.5-20 år 
inom detta område. 

Grundcentrala variabeln som 
kom fram var anknytning. 
Detta delades upp i 3 
kategorier.   
1. Utveckla den terapeutiska 
anslutningen. 
2. Förhandla om den 
terapeutiska anslutningen.  
3. Koordinera anslutningen. 

68% Medel  

Van Ommen, 
Meerwijk, Kars, van 
Elburg & Meijel. 
2009 
Nederländerna 
 

Effective nursing 
care of adolescents 
diagnosed with 
anorexia nervosa: 
the patients’ 
perspective 

To develop a tentative 
theoretical model explaining 
effective nursing care with 
respect to weight recovery, 
based on the patients’ 
experiences. 

Kvalitativ metod med 
individuella semi-strukturerade 
intervjuer. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades 
sedan ordagrant. Innehåll 
samlades in och analyserades 
med grundad teori.  
 
 

13 ungdomar med 
diagnosen anorexia nervosa, 
intervall 13-17år. (Medel 
15).  

Tre huvudkategorier sågs som 
bidrog till återvinning av 
kroppsvikt. Dessa var 
normalisering, struktur och 
ansvar. Studien har delat in 
resultatet i tre faser där fas 1 är 
vid inskrivning och fas 3 vid 
utskrivning.   

88% Hög 
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Williams & Reid 
2012 
England/Skottland 

‘It's like there are 
two people in my 
head’: A 
phenomenological 
exploration of 
anorexia nervosa 
and its relationship 
to the self. 
 

To explore the lived 
experience of anorexia 
nervosa from the perspective 
of those who use pro-
recovery websites for eating 
disorders. 

Kvalitativ metod med 
fokusgrupper och intervjuer 
över internet. För dataanalys 
användes tolkande 
fenomenologisk analys (IPA). 

14 personer mellan 21-50 år 
deltog. 4 deltagare deltog 
via en fokusgrupp och 10 
via individuella intervjuer. 2 
av deltagarna var män. 

Deltagarna trodde att 
ätstörningarna kommit från en 
inre strävan mot perfektion. 
Trots att hälsan och relationer 
försämrats, var det svårt att 
släppa taget. Även när de ville 
ha hjälp fanns en anorektisk 
röst kvar i dem. 

88% Hög 

Zaitsoff, Yiu, 
Pullmer, Geller & 
Menna. 
2015 
Kanada 

Therapeutic 
engagement: 
Perspectives from 
adolescents with 
eating disorders 

To identify factors that 
adolescents with eating 
disorders consider important 
for therapeutic engagement, 
and to examine similarities 
and differences in the 
number of identified factors 
considered important for 
therapeutic engagement 
based on diagnostic status 
and readiness and motivation 
to change dietary restriction 
behaviors.  

Mixad metod. Deltagarna fick 
först fylla i två enkäter, The 
Youth Self-Report (YSR) och 
The Eating Disorders 
Inventory-2 (EDI-2).  
 
Deltagarna intervjuades sedan 
vilket spelades in. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant och 
data sorterades in i kategorier 
efter teman. Cohens kappa 
användes för att mäta 
tillförlitlighet.  

34 patienter mellan 12-18 år 
rekryterades från 4 olika 
behandlingsprogram för 
ätstörningar. Alla deltagare 
var kvinnor och hade 
anorexi, bulimi eller 
ätstörning UNS. 

Vårdpersonal som undvek 
dömande och antaganden 
byggde tillit och gjorde att 
patienterna var mer öppna för 
behandling. Patienterna 
klarade inte av för höga krav 
och eller dömande 
kommentarer om motgångar 
då de redan mådde dåligt. 
Stöttning och försök till att 
motivera hjälpte, att 
personalen visade att de trodde 
på dem.  

88% Hög  

Zugai, Sten-Parbury 
& Roche. 
2012 
Sydney 

Effective nursing 
care of adolescents 
with anorexia 
nervosa: a 
consumer 
perspective 

To establish how nurses 
ensure weight gain and a 
positive inpatient experience 
for the treatment of 
adolescents with anorexia 
nervosa by considering 
consumer perspectives. 

Kvalitativ.  
En tematisk analysmetodik 
användes för att skapa 
framträdande teman och 
koncept. 

Åtta tonåringar från ett 
sjukhus i Sydney.  
Erbjudande att delta gavs 
till både män och kvinnor, 
dock så blev det bara 
kvinnor med tillslut.  

Tre huvudteman:  
1.Hur sjuksköterskor 
säkerställer viktökning.  
2. Hur sjuksköterskor 
förstärker den kliniska 
erfarenheten.  
3. Beskriver typen av relation 
mellan konsumenterna och 
sjuksköterskorna  
Samspelet behövde vara 
respektfullt och litande. 

84% Hög 
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Granskningsmall för kvalitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 
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Granskningsmall för kvantitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 

 


