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Sammanfattning 
Bakgrund: Anorexia nervosa är en psykiatrisk sjukdom som innefattar en störd 
kroppsuppfattning som drabbar 1,2 procent kvinnor och 0,29 procent män i 
Sverige. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta 
personer med anorexia nervosa inom slutenvården. Metod: En litteraturstudie 
baserad på nio kvalitativa artiklar från databaserna Cinahl Complete och PsycInfo. 
Artiklarna granskades utifrån HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier. 
Fribergs fyrstegsmodell användes vid analysen. Resultat: Erfarenheterna av att 
bemöta personer med anorexia nervosa resulterade i följande tre teman: auktoritet 
och bemötande, bemöta personen och inte sjukdomen, skapa förtroende och en 
tillitsfull relation. Diskussion: Shentons trovärdighetsbegrepp användes i 
metoddiskussionen för att bedöma denna litteraturstudies kvalité. Fynden som 
lyfts i resultatdiskussionen är följande: sjuksköterskan om att upprätta en 
auktoritär roll, sjuksköterskan om att separera personen från sjukdomen, och 
sjuksköterskans individuella bemötande. Fynden diskuterades utifrån bland annat 
etiska synvinklar, samhällsperspektiv och omvårdnadsteorier. Slutsats: 
Litteraturstudien har visat att sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer 
med anorexia nervosa är att det behövs en tydlig ledarroll, samt att sjuksköterskor 
bör kunna arbeta personcentrerat genom att göra skillnad på personen och 
sjukdomen. 
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Abstract 

Background: Anorexia nervosa is a psychiatric illness that includes a disturbed 
body image that affects 1.2 percent of women and 0.29 percent of men in Sweden. 
Aim: The aim was to shed light on nurses' experiences of treating people with 
anorexia nervosa in inpatient care. Method: A literature study based on nine 
qualitative articles from the databases Cinahl Complete and PsycInfo. The articles 
were reviewed based on HKR's review template for qualitative studies. Friberg's 
four-step model was used in the analysis. Results: The experiences of caring for 
people with anorexia nervosa resulted in the following three themes: authority and 
personal treatment, caring for the person and not the illness, creating trust and a 
trusting relationship. Discussion: Shenton's credibility concept was used in the 
method discussion to assess the quality of this literature study. The findings that 
were highlighted in the results discussion are following: the nurse about 
establishing an authoritarian role, the nurse about separating the person from the 
illness, and the nurse's individual treatment. The findings were discussed based 
on, among other things, ethical viewpoints, societal perspectives, and nursing 
theories. Conclusion: The literature study has shown that nurses' experiences of 
caring for people with anorexia nervosa is that a clear leadership role is needed, 
and that nurses should be able to work person-centered by making a difference 
between the person and the illness. 
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Bakgrund 
Ätstörningar är ett samlingsbegrepp för sjukdomar där personer har en störd 

kroppsuppfattning och ett avvikande beteende gällande kost. I begreppet inkluderas 

bland annat sjukdomarna anorexia nervosa, bulimia nervosa och 

hetsätningsstörning. Sjukdomen kan förekomma i alla olika åldrar, såväl ung som 

gammal (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2019). 

Enligt SBU (2019) uppskattades det år 2019 att ungefär 190 000 människor i 

åldrarna 15–60 år lider av en ätstörning i Sverige. Av dem är ungefär 147 000 

kvinnor och 43 000 män. Det är vanligt vid ätstörningar att drabbas av både 

psykiska och fysiska besvär. Detta kan i sin tur kan leda till bland annat försämrad 

livskvalité och ökade samhällskostnader (SBU, 2019). Ätstörningar debuterar ofta 

under tonåren och är vanligare hos kvinnor än män (SBU, 2019; Clinton & Norring, 

2009). Tonårstjejer som bantar eller har bantat löper åtta gånger större risk att 

utveckla en ätstörning senare i livet då även bantning har visat sig vara en riskfaktor 

(Clinton & Norring, 2009). Uppsatsen kommer fokusera på sjukdomstillståndet 

anorexia nervosa och sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta personer med 

anorexia nervosa inom slutenvården. 

Anorexia nervosa är en sjukdom där personer har en förvriden kroppsuppfattning 

och kan uppleva att de är överviktiga trots att de är under- eller normalviktiga. Det 

finns även en ständig rädsla för viktuppgång vilket kan resultera i ett försök att 

kompensera matintaget med exempelvis överdriven motion (Socialstyrelsen, 2017). 

Ett lågt födointag och en låg kroppsvikt kan leda till fysiska och medicinska 

komplikationer såsom påverkan på kroppens organ. Hjärtat kan påverkas av 

näringsbristen och medföra hjärtsvikt och arytmier vilket på lång sikt kan få dödliga 

effekter (SBU, 2019). Enligt Wallin et al. (2015) riskerar 1,2 procent kvinnor och 

0,29 procent män i Sverige att någon gång insjukna i anorexia nervosa. 

Internationella studier visar att ungefär 0,5–1 procent av tonåringar och unga vuxna 

som är kvinnor drabbas av anorexia nervosa (Wallin et al., 2015). Majoriteten av 

personerna som drabbats av anorexia nervosa tillfrisknar till största del men 

psykiska eller fysiska besvär kan kvarstå under en längre tid (SBU, 2019), medan 
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ungefär tio procent kräver livslång behandling (Wallin et al., 2015). De kvarstående 

psykiska och fysiska besvären kan bli påfrestande för personerna och kan leda till 

att de begår självmord (SBU, 2019). Det kan finnas olika orsaker till att en person 

drabbas av en ätstörning. Det kan vara en sammanställning av faktorer som inte går 

att påverka, såsom biologiska faktorer (SBU, 2019). Det har tidigare undersökts om 

anorexia nervosa är ärftligt och studiernas resultat visade på att nära 

familjemedlemmar till personer med anorexia nervosa, exempelvis systrar, löper tio 

gånger större risk att drabbas av sjukdomen. Psykologiska och sociala faktorer som 

exempelvis låg självkänsla kombinerat med andra sociokulturella faktorer som 

mobbning kan bidra till utvecklandet av anorexia nervosa (Clinton et al., 2009). 

Inom slutenvården kan personer med en ätstörning uppfattas som svåra att behandla 

och svåra att bygga en tillitsfull relation med (Wallin et al., 2015). Slutenvård 

definieras av Socialstyrelsen (u.å.) som vård som ges till en person vars 

sjukdomstillstånd kräver en mer specialiserad vård och som inte kan uppfyllas eller 

genomföras inom hemsjukvården eller öppenvården. Personer med anorexia 

nervosa kan bli inneliggande under en längre tid och det är därför viktigt att redan 

vid första kontakten ha ett bra bemötande för att stärka tilltron till vårdpersonalen 

(Socialstyrelsen, u.å.).  

 

Vad är ett bemötande? 

Ett bemötande är enligt Fossum (2019) ett svårdefinierat begrepp men innebär den 

kontakt som människor utbyter med varandra. Inom vården kan det handla om 

möten med patienter och anhöriga, kroppsspråk och ögonkontakt, och hur 

människor hälsar på varandra. Flera studier har tidigare visat att egenskaper som att 

vara trevlig, godhjärtad och respektfull har legat till grund för ett bra bemötande 

(Fossum, 2019; Wallin et al., 2015; SBU, 2019; Socialstyrelsen, 2019). Vidare 

beskriver Fossum (2019) att ett bemötande kan variera beroende på vilken 

människosyn och vilka värderingar en person har.  

En teori som kan användas för att studera bemötandet mellan en patient och en 

sjuksköterska är Orlandos interaktionsteori. Teorin beskriver den interaktion 

mellan patient och sjuksköterska som uppstår under ett vårdmöte. Orlando (1961) 



 7 (38) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

menar att hur sjuksköterskan och patienten bemöter varandra i det första mötet kan 

ha effekt på omvårdnaden och patientens välbefinnande senare i vårdförloppet. 

Under vårdmötet sker det en inre bearbetning hos både patienten och 

sjuksköterskan. Tankar kan inte uppfattas av den andra personen utan endast 

handlingar och det som uttrycks verbalt. Teorin syftar till att underlätta detta 

samspel mellan sjuksköterska och patient, att det är patientens behov och 

upplevelse som styr hur sjuksköterskan bör agera (Orlando, 1961). 

 

Personcentrerad vård – ett förhållningssätt 

McCormack och McCance (2006) beskriver begreppet personcentrerad vård i 

deras modell Person-centered Practice Framework som innehåller fyra principer 

som ligger till grund för personcentrerad omvårdnad. Första principen handlar om 

sjuksköterskans förutsättningar vilket innefattar bland annat ett professionellt 

förhållningssätt, rätt kompetens och engagemang. Med engagemang menas den 

viljan sjuksköterskan har att ge patienter den bästa vården (McCormack & 

McCance, 2006). Den andra principen benämns som vårdmiljö och innebär det 

sammanhang där vården ges. Vårdmiljöns struktur ska vara upplagd på ett sätt 

som tillåter sjuksköterskan att ha ett effektivt arbete med goda personalrelationer 

och kräver ett fungerande vårdsystem. Personcentrerade processer är den tredje 

principen som riktar in sig på att samarbeta med patienten i samband med bland 

annat beslutsfattande. Vidare kan sjuksköterskan, genom att visa ett engagemang 

och försöka förstå patientens vilja och värderingar, även anpassa vården till varje 

enskild person. Den fjärde och sista principen som McCormack och McCance 

(2006) beskriver i sin modell är det förväntade resultatet av de tre föregående 

principerna. Resultaten syftar till att bland annat forma en terapeutisk miljö som 

skapas när patienten och sjuksköterskan har ett delat beslutsfattande. Patienten ska 

även känna välbefinnande under sitt vårdtillfälle genom att sjuksköterskan arbetar 

personcentrerat i omvårdnaden (McCormack & McCance, 2006). 

 

Sjuksköterskans roll 

För den legitimerade sjuksköterskan är omvårdnaden den huvudsakliga 

kompetensen. I begreppet omvårdnad ryms både en vetenskaplig grund och ett 
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patientnära arbetssätt att förhålla sig till. Sjuksköterskans ansvar ligger i ett 

ställningstagande som ser till att ge patienter möjligheten att främja eller behålla sin 

hälsa. Det kan även handla om att stötta patienter till att handskas med diverse 

hälsotillstånd eller sjukdomar. I slutändan ska detta resultera i att patienten känner 

sig tillfredsställd med livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att uppnå god 

omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan bland annat från första stund inger 

förtroende och därmed skapar en god relation till patienten. På så sätt ges 

sjuksköterskan de bästa förutsättningarna för att kunna ge personcentrerad vård. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver sjuksköterskans sex 

kärnkompetenser att arbeta efter för att kunna säkerställa en god och säker 

omvårdnad. Sjuksköterskans roll inom kärnkompetensen personcentrerad vård 

innefattar att kunna se varje enskild individ och dennes närstående, och de behov 

de har. Det innefattar även att ha en helhetssyn både på patienten men även runt 

patienten. För att uppnå god omvårdnad och personcentrerad vård behöver 

sjuksköterskan även samarbeta med andra yrkeskategorier. Samverkan i team syftar 

till att använda de resurser som finns runt patienten för att kunna hjälpa hela 

människan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att hjälpa hela människan är 

det viktigt att sjuksköterskan har den aktuella kunskapen och kompetensen som 

krävs, och ansvarar för att uppdatera den efterhand som nya studier görs. Den 

kärnkompetensen benämns som evidensbaserad vård. Sjuksköterskan har även ett 

ansvar för att kontinuerligt utvärdera och förbättra patientens omvårdnadsbehov, 

och detta är en av de sex kärnkompetenserna som kallas förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling. Under tiden som sjuksköterskan utvärderar vården görs bland 

annat ett flertal riskbedömningar som syftar till att förebygga vårdskador och uppnå 

en säker vård. I kärnkompetensen säker vård ingår det även att sjuksköterskan ska 

kunna arbeta säkert med läkemedelshantering. Informatik är den sjätte 

kärnkompetensen som innebär att sjuksköterskan ska kunna dokumentera så att det 

blir begripligt, både för patienten och för andra vårdinstanser, samtidigt som 

informationen hålls inom ramen för sekretess (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). 
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Problemformulering 

Denna studie kring bemötandet mot personer med anorexia nervosa har gjorts då 

författarna ansåg att det var ett viktigt ämne att belysa då 147 000 kvinnor och 43 

000 män lider av en ätstörning i Sverige. Enligt Wallin et al. (2015) upplever 

sjukvårdspersonal att det kan vara svårt att bygga en allians och skapa ett 

förtroende till personer som har en ätstörning. Det kräver tålamod och förståelse 

av sjukvårdspersonalen menar Wallin et al. (2015). Personer med ätstörningar kan 

få behandling inom både dagvården och slutenvården, och oftast gäller det 

heldygnsvård (SBU, 2019). Enligt SBU (2019) vårdas personer med ätstörningar 

inte enbart på specialiserade ätstörningsenheter inom psykiatrin, utan även på 

allmänna avdelningar inom den somatiska vården. Därför är det av vikt även för 

den grundutbildade sjuksköterskan att denna studie genomförs. 

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med 

anorexia nervosa inom slutenvården. 

Metod 

Design 

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie med artiklar av kvalitativ 

design. En litteraturstudie innebär att flera olika forskningsartiklar används där 

resultatet sammanfattas i en ny studie (Friberg, 2022). Syftet med kvalitativ metod 

är att undersöka erfarenheter och upplevelser hos personer (Marshall & Rossman, 

2016). I kvalitativ forskning är det viktigt att uppmärksamma personers 

upplevelser i olika kontexter. Det är även viktigt att påtala att det varken finns 

några rätt eller fel i upplevelsen. Innan denna studie genomfördes var det 

väsentligt att som forskare redovisa förförståelsen för att undvika att påverka 

analysen av resultatet. Berättelser, intervjuer och fokusgrupper är vanliga 
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insamlingsmetoder av kvalitativa data. Det tillåter forskaren att ställa djupare 

frågor och även följdfrågor (Henricsson & Billhult, 2017).  

Sökvägar och urval 

En pilotsökning genomfördes för att undersöka om det fanns relevanta artiklar inom 

det valda ämnet. Tre databaser har använts för att finna artiklar till denna 

litteraturöversikt, Cinahl Complete, PsycInfo och PubMed. PsycInfo är en databas 

med fokus inom beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2017), därför är den 

användbar då det är relevant för syftet. Cinahl Complete är en databas inom 

omvårdnadsarbetet, och PubMed är en databas med fokus inom biomedicin, vilket 

innefattar medicin, omvårdnad och tandvård (Karlsson, 2017). Först gjordes en 

fritextsökning i Cinahl och senare även i databaserna PsycInfo och PubMed. En 

fritextsökning innebär en bredare sökning då databasen söker efter fritextorden 

under kategorierna författare, ämnesord och titel (Karlsson, 2017). Sökord 

användes från syftet och sökblock skapades utifrån de. De sökord som använts är 

sjuksköterska, erfarenheter och anorexia nervosa. I sökblocket erfarenhet skrevs 

sökordet kvalitativa studier till för att kunna söka efter artiklar med en kvalitativ 

ansats. Sökningen består av både ämnes- och fritextord. Ämnesord, eller ”master 

headings”, används som en utökad sökning för att få relevant innehåll i artiklarna. 

I PsycInfo benämns ämnesord som “thesaurus” och i PubMed som “MeSH”. Ett 

ytterligare sätt att utöka sökningen på är med trunkering (*). Trunkering används i 

slutet av ett ord och gör att databasen söker på alla ord med samma början. 

Frassökning (”) används också för att hålla samman begrepp som innehåller flera 

ord, då söker databasen på de sammansatta orden i stället för på enskilda begrepp 

(Karlsson, 2017). Ett exempel från bilaga 1 som innehåller både frassökning och 

trunkering är “nurs* perspective*”. I sökningarna används booleska operatorer som 

AND och OR. OR används mellan synonymerna i sökningen, och AND slår 

samman de olika sökblocken (Karlsson, 2017). Slutligen, efter att sökblocken 

slagits samman med AND, begränsas sökningen i Cinahl med fyra begränsningar, 

”peer-reviewed, forskningsartikel, engelskspråkig och startår 2000”. I PsycInfo 

begränsades sökningen med “peer-reviewed och startår 2000”, och sökningen i 

Pubmed avgränsades med “engelskspråkig och startår 2000”. Östlundh (2022) 
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beskriver begränsningen peer-reviewed som gör att sökningen får fram artiklar som 

är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. Däremot är det viktigt att vara medveten 

om att det inte garanterar att artiklarna som kommer fram är vetenskapliga utan 

endast att de är publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Språkbegränsningar används 

för att urskilja de artiklar som är skrivna på andra språk än de språk läsaren 

bemästrar. Begränsningen gällande publikationsåren finns till för att få fram artiklar 

som är relevanta i tid. Forskningsartikel, som även benämns som publikationstyp, 

är en begränsning som söker efter artiklar beroende på hur de är framställda 

(Östlundh, 2022). Efter att sökningen begränsats framkom 100 artiklar i Cinahl, 433 

artiklar i PsycInfo och 141 artiklar i PubMed. För att kunna välja relevanta artiklar 

till denna litteraturstudie lästes alla artiklars titlar igenom, och om de ansågs svara 

på syftet lästes även abstraktet igenom. I Cinahl valdes slutligen fyra artiklar ut och 

i PsycInfo valdes fem artiklar ut, där fyra dubbletter sorterades ut under 

granskningen. Inga artiklar valdes ut i PubMed då ingen av dem ansågs svara på 

syftet, men nio dubbletter sorterades ut. 

Granskning och analys 

Artiklarna har granskats utifrån HKR:s artikelgranskningsmall (Blomqvist et al. 

2016) med hjälp av Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp för att lättare avgöra en 

artikels pålitlighet, tillförlitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. Enligt Friberg 

(2022) innebär en analys att en ny helhet skapas genom att flera artiklar läses och 

tolkas. Fortsättningsvis beskriver Friberg (2022) fyra analyssteg som kan följas för 

en noggrann analys. Enligt Fribergs (2022) analyssteg inleds processen först och 

främst med att läsa igenom artiklarna som valts ut och sammanfatta de i skrift för 

att få en bättre förståelse för innehållet. Andra steget är att skapa en artikelöversikt 

för att få en tydligare överblick över de olika delarna i artikeln. Fortsättningsvis ska 

artiklarnas innehåll sorteras efter likheter och skillnader. I resultatdelen 

sammanfattas likheterna och skillnaderna från artiklarnas resultat. Slutligen 

sammanställs jämförelserna och kategoriseras i en litteraturstudie (Friberg, 2022).  

De utvalda artiklarnas resultat lästes igenom och om de fortfarande ansågs svara på 

denna litteraturstudies syfte gjordes det artikelöversikter (se bilaga 4) för att få en 

överblick på alla artiklarna. När resultatet lästes igenom i samtliga artiklar skrevs 
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alla fynd ner som svarar på syftet och därefter skapades det teman för att 

kategorisera och sammanfatta fynden. Denna litteraturstudie har analyserats utifrån 

ett induktivt förhållningssätt. Henricsson & Billhult (2017) beskriver induktiv 

analys som ett sätt för forskarna att utgå från deltagarnas erfarenheter av en 

händelse och resultatet i den nya litteraturöversikten har för avsikt att antingen 

skapa en teori eller diskuteras utifrån en redan befintlig teori i resultatdiskussionen.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för de valda artiklarna var följande: peer-reviewed, 

sjuksköterskeperspektiv, publikationsår 2000–2022, engelskspråkiga artiklar och 

anorexia nervosa. 

Exklusionskriterierna för artiklarna var andra ätstörningar än anorexia nervosa, 

patient- och närståendeperspektiv. 

 

Etiska överväganden 

Sandman och Kjellström (2018) beskriver några principer som bör garanteras innan 

deltagarna väljs ut till en studie. Den första principen innefattar att undersöka om 

deltagarna fått information kring sin medverkan i studien, detta kallas för 

informationskravet. Vidare ska det undersökas om deltagaren har förstått studiens 

syfte och det tänkta innehållet, även kallat nyttjandekravet. Deltagarna ska ges tid 

att tänka igenom beslutet om de vill delta eller ej. Forskarna ska dessutom informera 

deltagarna om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan hoppa av. 

Det är även viktigt att poängtera att en eventuell avbruten medverkan i studien inte 

behöver redovisas (Sandman & Kjellström, 2018). Det ska slutligen undersökas om 

exempelvis konfidentialitetskravet har uppfyllts, vilket innebär att det inte ska gå 

att identifiera vilka som deltagit i en studie. I kvalitativa studier kan en nära relation 

skapas till forskarna vilket medför en risk för att relationen påverkar studien 

negativt (Sandman & Kjellström, 2018). Vid granskning av artiklarna undersöktes 

det om artiklarna uppfyllt kraven samt om de var etiskt godkända. Däremot fanns 
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det inte tillräckligt många artiklar som svarade på denna litteraturstudies syfte vilket 

ledde till att kraven inte kunde garanteras i en av artiklarna. Trots det valde 

författarna att ta med artikeln då den ansågs väsentlig för studien.  

 

Förförståelse 

Förförståelsen var att det kan vara svårt att bemöta personer med anorexia 

nervosa. Författarna tänker att det finns en rädsla om att säga fel och säga något 

som kan förvärra personens syn på sig själv. Författarna tror även att det finns en 

risk att personer med anorexia nervosa blir dåligt bemötta på grund av fördomar 

och en nedvärderande syn. Av den anledningen är det viktigt att ha ett bra 

bemötande och skapa en allians då personer med anorexia nervosa är i en sårbar 

situation. Författarna ansåg att detta var en viktig studie, även för den 

grundutbildade sjuksköterskan då personer med anorexia nervosa, precis som alla 

andra, kan komma att behöva vårdas på sjukhus för annat än sin ätstörning. 

Förförståelsen skrevs ner innan resultatet ska analyseras för att minska risken för 

påverkan på studiens resultat. 

 

Resultat 
Litteraturöversiktens resultat baserades på nio kvalitativa artiklar som svarade på 

syftet om sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med anorexia 

nervosa inom slutenvården. Artiklarnas undersökningar genomfördes i fyra olika 

länder; två artiklar från Nederländerna, en från Taiwan, en från England, och fem 

från Australien varav tre var av samma författare. 102 sjuksköterskor deltog i 

studierna och hade mellan sex månader och 28 års erfarenhet av att jobba som 

sjuksköterska inom slutenvården inom olika specialiteter. Analysen resulterade i 

tre teman; auktoritet och bemötande, bemöta personen och inte sjukdomen, skapa 

förtroende och en tillitsfull relation (figur 1). 
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Figur 1. Teman från resultatet 

 
 

Auktoritet och bemötande 

Redan i början av en behandling berättar sjuksköterskorna att det är väsentligt att 

de tar över all kontroll och allt ansvar från patienten. Sjuksköterskorna berättar att 

det är viktigt att bemöta patienter med en tydlighet och försöka upprätta en 

auktoritär roll (Ramjan, 2004). Bland annat finns det regler gällande maten som 

finns till för att hjälpa patienterna. Dessa fasta regler och ett stöttande bemötande 

minskar besluten gällande kosten för patienten och därmed även ångesten (Zugai 

et al., 2018a). Att vara bestämd och ha en tydlig roll påverkar hela 

behandlingsprocessen vilket enligt sjuksköterskorna inte uppskattades av 

patienterna i början (Bakker et al., 2015). Sjuksköterskornas stränga bemötande 

ledde omedvetet till att de sågs som fängelsevakter, poliser, militär etc. (Ramjan, 

2004). Tanken med sjuksköterskornas tydliga bemötande var att inge säkerhet och 

tröst för att stötta personerna i den svåra situationen de befinner sig i (Bakker et 

al., 2015; Zugai et al., 2018a). Det framkom även att det kan vara svårt att 

upprätta en auktoritär roll som sjuksköterska då ålder och erfarenhet är två 

faktorer som kan bidra till en osäkerhet (Zugai et al., 2019). Det finns svårigheter 

med att vara en ung sjuksköterska och bemöta personer som är jämnåriga 

professionellt (Zugai et al., 2019). Sjuksköterskor beskriver den erfarenheten som 

en stor utmaning då patienterna har lättare för att se sjuksköterskan som en vän. 

Sjuksköterskorna berättar att de kan relatera till de unga personerna mer än vad de 

Auktoritet och bemötande

Bemöta personen och inte 
sjukdomen

Skapa förtroende och en 
tillitsfull relation
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äldre sjuksköterskorna kan, vilket leder till att det blir svårare för sjuksköterskan 

att bibehålla en professionell relation till patienterna då de är så nära i ålder (Zugai 

et al., 2019). Det är viktigt att unga sjuksköterskor som inte är redo för att vårda 

personer med en ätstörning inte tar det ansvaret för tidigt då det kan påverka 

bemötandet på grund av osäkerhet och brist på auktoritet (Zugai et al., 2019).  

Bemöta personen och inte sjukdomen 

Sjuksköterskor betonade vikten av att alla patienter ska bemötas lika, oavsett om 

de har anorexia nervosa eller inte. Däremot framkom det att personer med 

anorexia inte alltid behandlas med den respekten som de förtjänar av 

sjuksköterskor (Graham et al., 2019). En del sjuksköterskor använde 

nedvärderande ord i deras bemötande mot patienterna (King & Turner, 2000; 

Ramjan, 2004). Det framkommer även att det finns negativa attityder som antyder 

att sjukdomen är självorsakad och att det finns andra patienter som har det värre 

(Graham et al., 2019; Ramjan, 2004). “I’ve heard staff before saying things like, 

“Well there’s people dying of cancer and they’ll just not allow themselves to 

eat.”. (Graham et al., 2019, s. 711). Det är av vikt att validera personer med 

anorexia nervosa och deras känslor i bemötandet då de ofta känner skam över att 

vara begränsade i sina matvanor (Graham et al., 2019). Detta icke-dömande 

förhållningssätt ansåg sjuksköterskorna var komplicerat att förhålla sig till i 

bemötandet då deras erfarenheter av det var att det kunde vara svårt att lita på 

patienterna (King & Turner, 2000; Zugai et al., 2018a; Zugai et al., 2018b; 

Ramjan, 2004). Sjuksköterskorna berättade att patienterna ofta ljög om hur 

behandlingen och deras viktuppgång gick vilket ledde till att sjuksköterskorna 

blev misstänksamma mot alla personer med anorexia nervosa, endast på grund av 

deras tidigare erfarenheter och fördomar. I bemötandet mellan sjuksköterskan och 

patienten är det viktigt att skilja på sjukdomen och personen. Sjuksköterskornas 

erfarenheter och kunskap speglar hur de bemöter en person med anorexia nervosa, 

och genom att förstå hur anorexia nervosa yttrar sig och hur det påverkar en 

person och dess beteende kan sjuksköterskornas bemötande skapa en bättre allians 

(Zugai et al., 2018a). “…This person has an illness and the illness may be 

affecting how they’re behaving right now. So what can I do to help them to 
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behave in a way that’s going to be more helpful to them?…” (Zugai et al., 2018a, 

s. 14). Sjuksköterskorna kan hjälpa patienterna skilja på sig själva och sjukdomen 

genom att prata om den i tredje person och se problemet utifrån. Sjuksköterskan 

bemöter alltså patienten och inte sjukdomen, vilket i sin tur stärker vårdrelationen 

(Zugai et al., 2018a; Bakker et al., 2011). Sjuksköterskorna menar att anorexia 

nervosa inte ska ses som en del av personernas identitet, utan endast som en 

sjukdom (Graham et al., 2019). Sjuksköterskorna berättar att en del patienter hör 

sjukdomen som en röst och att prata om den anser sjuksköterskorna kan hjälpa 

patienterna att förstå att deras beteende inte är deras eget fel. Genom att 

sjuksköterskor bemöter personen och inte patienternas inre röst hålls personen och 

sjukdomen isär (Graham et al., 2019). 

 

Skapa förtroende och en tillitsfull relation 

Att skapa förtroende från första början till patienten visar sig vara svårt i vissa fall 

(Wu & Chen, 2021). Personer med anorexia nervosa som är inlagda inom 

slutenvården kan ha en tendens att vara defensiva och fientliga mot sjuksköterskor 

från första bemötandet (Wu & Chen, 2021). Sjuksköterskor berättar att personerna 

initialt hade ett oväntat fientligt kroppsspråk och attityd mot sjuksköterskorna i 

form av en arg blick eller en undvikande ögonkontakt (Wu & Chen, 2021). Det är 

viktigt att försöka ha en öppen dialog för att hjälpa personerna öppna upp sig 

emotionellt och berätta vad de känner (Bakker et al., 2011). Å andra sidan är 

sjuksköterskornas erfarenheter av att bemöta med exempelvis frågor och en öppen 

kommunikation att det är svårt då patienterna inte alltid svarar på tilltal (Wu & 

Chen, 2021; Zugai et al., 2018b). När det inte finns en kommunikation är det svårt 

att bygga relationer till personer med anorexia nervosa (King & Turner, 2000). 

Sjuksköterskorna i studien nämner att de kände sig misslyckade när de inte 

lyckades bygga upp en tillitsfull relation till patienterna, och kände sig 

misslyckade i sin sjuksköterskeroll när patienterna inte gör framsteg i sin 

behandling. En del sjuksköterskor berättar att känslan av att misslyckas och en 

otillräcklighet gör att de tappar tron på sig själva och sin yrkesroll vilket i sin tur 

leder till ett sämre bemötande mot patienterna (King & Turner, 2000; Ramjan, 
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2004). En sjuksköterska berättar att det är lättare att skapa tillit hos en patient 

genom att utstråla empati och inge förtroende. För en del personer med anorexia 

nervosa krävdes det bara av sjuksköterskorna att de visade stöttning genom att 

vara närvarande. Alla personer behöver inte det verbala bemötandet (Zugai et al., 

2018b). Sjuksköterskorna kände empati för patienterna som de vårdade när det 

ställdes krav på patienterna, då sjuksköterskorna såg att de kämpade mot sin 

ångest och sitt tvångsbeteende (Beukers et al., 2015). Andra sjuksköterskor 

förklarar att det var svårt att bemöta patienterna med empati på grund av bristande 

kunskap och förståelse för sjukdomen (Ramjan, 2004). Sjuksköterskornas 

empatiska bemötande gjorde att sjuksköterskorna kunde beskrivas som en 

moderlig eller en systerlig förebild. Sjuksköterskornas erfarenheter av ett 

moderligt eller systerligt bemötande var att det har varit effektivt för att skapa en 

allians och skapa trygghet hos patienten under behandlingen (Zugai et al., 2018a). 

Ju längre tid en person har varit inlagd, desto lättare blir det för sjuksköterskorna 

att lära sig hur de ska bemöta varje individ och skapa en tillitsfull relation (Zugai 

et al., 2018b). För att kunna skapa en terapeutisk relation är det viktigt att 

uppmuntra patienterna under behandlingsprocessen. Sjuksköterskors erfarenheter 

av att uppmuntra personer med anorexia nervosa och att ge stöttning till 

personerna i att bland annat göra egna val är att det är en viktig del av bemötandet 

(Bakker et al., 2011). När patienterna har kommit tillräckligt långt i sitt 

tillfrisknande är sjuksköterskans roll endast att stötta och ge råd till personen, inte 

ta full kontroll över behandlingen, och finnas till som ett skyddsnät (Bakker et al., 

2011). Tillfrisknandets process är inte en rak linje, ibland behövde 

sjuksköterskorna påminna, stötta och motivera patienterna i processen och 

använda framtiden och familjen som en påminnelse om varför personerna vill 

tillfriskna. Sjuksköterskorna betonade den positiva responsen personen hade fått 

av familj och vänner om personen återfick ett normalt ätmönster och en normal 

vikt (Beukers et al., 2015). Citat från en sjuksköterska: 

“I thought you were motivated to go to school, weren’t you? . . . Try to think of 

that . . . those are things that will be within your reach when you have a normal 

eating pattern again.” (Beukers et al., 2015, s. 523). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen bedöms denna litteraturstudies kvalité och arbetets styrkor 

och svagheter kommer diskuteras (Henricsson, 2017). Begreppen som kommer att 

användas som underlag i diskussionen är Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp: 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet.  

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten stärks enligt Shenton (2004) om studien exempelvis svarar på 

syftet. Litteraturstudien är utformad efter en kvalitativ design och då syftet var att 

belysa sjuksköterskors erfarenheter var detta en lämplig design vilket stärker 

tillförlitligheten. I kvalitativ design används inte sällan semistrukturerade 

intervjuer, vilket tillåter intervjufrågorna att utvecklas under intervjuns gång. 

Dessa utvecklade svar och citat från informanterna stärker studiens tillförlitlighet 

då det visar på att studiens resultat speglar deltagarnas verkliga erfarenheter av det 

fenomen som undersöks (Henricsson & Billhult, 2017). Datan samlades in från 

två olika databaser som anses vara relevanta för syftet vilket stärker 

tillförlitligheten. Inför denna litteraturstudie gjordes det en pilotsökning vilket 

även det stärker tillförlitligheten (Shenton, 2004). Synonymer på sökorden från 

syftet, trunkering och frassökning har tillåtit en mer omfattande sökning 

(Karlsson, 2017). En bearbetad och bred sökning stärker tillförlitligheten då 

chansen att fler relevanta artiklar har hittats är större. Då det initialt inte hittades 

tillräckligt många artiklar togs det hjälp av högskolan Kristianstads sökverkstad 

för hjälp med databassökningarna. Där bedömdes kvalitén och databassökningens 

utsträckning. Denna granskning av sökningarna stärker tillförlitligheten. 

Sökningarna har begränsats med relevanta begränsningar. Artiklarna begränsades 

med publikationsår 2000–2022 då det till att börja med inte framkom tillräckligt 

många relevanta artiklar med begränsningen publikationsår 2007 och framåt. 

Detta gör att artiklarnas forskning inte är relevant i tiden vilket sänker 
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tillförlitligheten då forskningen inte är lika aktuell. Artiklarna har granskats med 

hjälp av HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier av Blomqvist et al. (2016) 

vilket stärker tillförlitligheten. Ett flertal av artiklarna är skrivna av samma 

författare vilket stärker tillförlitligheten då de förmodas ha väsentlig kunskap 

inom området då de studerat ämnet tidigare. Under skrivprocessens gång har även 

denna litteraturstudies innehåll granskats av medstudenter och handledare, och 

arbetet har bearbetats efter den kritiska granskningen som framkommit under 

opponering (Shenton, 2004). Den konstruktiva kritiken som förbättrat arbetet 

stärker tillförlitligheten. I en av artiklarna framkom det inte om den var etiskt 

godkänd, men på grund av brist på forskning inom det valda ämnet valde 

författarna att ta med den artikeln ändå då artikeln ansågs innehålla viktiga delar 

som svarade på syftet. Då en av artiklarna inte var etiskt godkänd sänks 

tillförlitligheten. Kategorierna i resultatet svarar tydligt på syftet och speglar 

sjuksköterskors erfarenheter och denna litteraturstudies syfte vilket stärker 

tillförlitligheten. Kategoriernas benämningar har bearbetats noggrant för att de ska 

anses svara på endast syftet, vilket även det stärker tillförlitligheten. Något som 

stärker tillförlitligheten ytterligare är att resultatet har granskats kritiskt av 

författarna och att endast relevanta citat har valts ut som ansågs passa under de 

olika kategorierna. 

 
 

Verifierbarhet 

Enligt Shenton (2004) innebär begreppet verifierbarhet att artikelsökningarna och 

analysen ska vara beskriven så pass väl att litteraturstudien kan göras om av andra 

än författarna och med liknande resultat. I metodavsnittet under sökvägar och 

urval har valda databaser, sökord, begränsningar, och inklusions- och 

exklusionskriterier redovisats. Sökningen är noggrant beskriven på ett sätt som 

gör det möjligt att göra om den, vilket stärker verifierbarheten (Shenton, 2004). 

Sökningarna från de tre olika databaserna är redovisade som bilagor vilket gör att 

det går att genomföra samma sökningar som lett fram till resultatet, vilket även 

det stärker verifierbarheten. Analysen är väl beskriven utifrån Fribergs (2022) fyra 

analyssteg. Detta stärker verifierbarheten då även analysen är möjlig att göra om. I 
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litteraturstudien under granskning och analys saknas en tabell för analysprocessen 

vilket sänker verifierbarheten. Däremot har analysen beskrivits tydligt i löpande 

text vilket författarna anser väger upp för avsaknaden av en analystabell. 

 

Pålitlighet 

Författarnas förförståelse skrevs ner innan artiklarna till resultatet började läsas 

och analyseras och den finns beskriven i litteraturstudien. Enligt Shenton (2004) 

stärks pålitligheten om förförståelsen finns beskriven och om den är skriven innan 

resultatet analyserats. I analysprocessen och i granskningen av resultatet till denna 

litteraturstudie har båda författarna deltagit vilket stärker pålitligheten. Arbetet har 

även granskats av medstudenter och handledare och innehållet har ansetts vara 

relevant i relation till temana vilket stärker pålitligheten. Ett fåtal artiklar tar 

mindre plats än andra artiklar i resultatet vilket beror på att innehållet inte ansetts 

vara lika relevant i förhållande till syftet, eller att det inte funnits lika mycket 

relevant innehåll. Detta kan bero på exempelvis mixad metod eller att både 

sjuksköterske- och patientperspektivet funnits beskrivet i artiklarna. Då denna 

litteraturstudie är av kvalitativ ansats har författarna endast kunnat använda de 

kvalitativa delarna från artiklar med mixad metod. Pålitligheten sänks därför då 

inte alla artiklar tagit lika stor plats i resultatet. Pålitligheten sänks även av att 

endast engelska artiklar tagits med i resultatet, och risken för att översättningen 

inte har blivit helt korrekt eller har misstolkats är därför större. 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär enligt Shenton (2004) hur studiernas resultat går att 

överföra till andra sammanhang. Artiklarna som tagits med i resultatet är 

genomförda i fyra olika länder men resultatet visade inga skillnader mellan de 

olika länderna. Detta leder till att denna litteraturstudie kan överföras till alla 

länder i hela världen, vilket stärker överförbarheten. Då syftet till denna 

litteraturstudie innefattade bland annat den specifika diagnosen anorexia nervosa 

och sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med anorexia nervosa, 

går resultatet inte att överföras till sjuksköterskor som inte vårdar eller har vårdat 
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personer med anorexia nervosa. Denna begränsade sjuksköterskegrupp leder till 

att överförbarheten sänks. Vidare sänks överförbarheten även av att detta arbetes 

artiklar inte intervjuat lika många manliga sjuksköterskor som kvinnliga 

sjuksköterskor, vilket gör att det inte heller går att överföra till manliga 

sjuksköterskor generellt. Däremot framkommer det inte om detta beror på att det 

exempelvis inte arbetar lika många manliga sjuksköterskor som kvinnliga 

sjuksköterskor inom vård av anorexia nervosa. I denna litteraturstudie anser 

författarna att temana har en medelabstraktionsnivå vilket stärker överförbarheten 

då resultatet går att överföra till all ätstörningsvård men inte till alla 

vårdavdelningar generellt. 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att beröra dessa följande fynd: sjuksköterskan om 

att upprätta en auktoritär roll, sjuksköterskan om att separera personen från 

sjukdomen, och sjuksköterskans individuella bemötande. Teorierna som det 

kommer diskuteras utifrån är Orlandos (1961) interaktionsteori, och McCormack 

och McCances modell (2006) Person-centred Practice Framework.  

Sjuksköterskan om att upprätta en auktoritär roll 

Sjuksköterskor menar att en auktoritär roll gentemot personer med anorexia 

nervosa är nödvändig. Litteraturstudien visar att sjuksköterskorna behöver vara 

stränga och tydliga för att hjälpa patienterna framåt i behandlingen. 

Sjuksköterskorna berättar att tydliga regler behöver upprättas för att patienterna 

inte ska kunna eller ska behöva ta egna beslut. Sjuksköterskor berättar även att de 

redan från början behöver vara tydliga i bemötandet med patienterna trots att de 

inte alltid uppskattade det. Längre fram i behandlingen berättar patienterna för 

sjuksköterskorna att deras auktoritära roll har varit central i behandlingen. I en 

studie av Zugai et al. (2013) speglas patienternas perspektiv där patienterna 

beskriver att sjuksköterskorna inte kunde vara överdrivet stränga då de upplevdes 

vara tillrättavisande och oflexibla i sitt bemötande. Patienterna var medvetna om 

att regler behövde finnas, men ansåg att de sjuksköterskor som tog sin auktoritära 

roll seriöst var alldeles för fixerade vid reglerna (Zugai et al., 2013). Svensk 
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sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

bland annat ligger i ett ansvar att främja eller behålla hälsa vilket kan innefatta att 

hjälpa patienter med olika fysiska eller psykiska tillstånd. Däremot är det även 

viktigt för sjuksköterskan att arbeta personcentrerat som McCormack och 

McCance (2006) beskriver i sin modell för personcentrerad vård. En av deras 

byggstenar i modellen handlar om personcentrerade processer som fokuserar på 

det samarbete mellan sjuksköterskan och patienten som bör finnas för att uppnå en 

god individanpassad vård. Det är väsentligt att sjuksköterskan och patienten har 

en öppen dialog och ett gemensamt beslutsfattande för att patienten ska känna sig 

involverade i sin egen vård (McCormack & McCance, 2006). Därav kan det vara 

svårt för sjuksköterskan att ha ett alltför strikt bemötande, som även beskrivs i 

studien av Zugai et al. (2013), då det kan leda till att patienterna endast ser 

behandlingen som ett straff. Å andra sidan kan sjuksköterskans stränga bemötande 

bedömas som rimligt utifrån pliktetiken (Sandman & Kjellström, 2018). 

Pliktetiken går ut på att genomföra den handling som anses som den rätta enligt 

sjuksköterskan, som avgörs enligt vilka motiv sjuksköterskan har för handlingen, 

och inte endast för vilka konsekvenser handlingen får. Genom att tänka utifrån 

pliktetiken är det lättare att argumentera för att sjuksköterskan gör rätt genom att 

stå fast vid att reglerna ska följas i alla situationer. Däremot kan detta skapa 

konflikter mellan sjuksköterskan och patienterna som är svåra att lösa (Sandman 

& Kjellström, 2018). Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar vilket leder till att 

trots att sjuksköterskan anser att en handling är rätt, har sjuksköterskan en plikt att 

agera enligt vilka konsekvenser det kan ge patienterna.  

 

Sjuksköterskan om att separera personen från sjukdomen 

Sjuksköterskor beskriver att det finns olika värderingar kring att separera 

personen från sjukdomen och att arbeta personcentrerat. Det framkommer i 

resultatet att sjuksköterskor anser att alla patienter ska behandlas och bemötas 

lika, oavsett vad de har för sjukdom. Det är viktigt för sjuksköterskor som arbetar 

med vård av personer med anorexia nervosa att ha erfarenheter av och kunskap 

om sjukdomen för att förstå hur ätstörningen påverkar patientens beteende för att 
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kunna skilja på sjukdomen och personen. Med kunskap och erfarenhet lär sig 

sjuksköterskorna hur de ska bemöta dessa personer vilket leder till att de kan 

skapa en bättre allians och stärka vårdrelationen. Utan kunskap och erfarenheter är 

det lätt att agera utifrån de fördomar en person har. Det kan författarna se utifrån 

det som sjuksköterskorna beskriver i resultatet. I studien av Gulliksen et al. (2014) 

stärks detta då personer med anorexia nervosa berättar att sjuksköterskor med 

okunskap om sjukdomen upplevdes inte veta hur de skulle hantera vissa 

situationer vilket ledde till att patienterna började tänka negativa tankar på grund 

av att de inte fick det stödet de behövde. Därför hoppas författarna att studien ska 

ge insikt i att det behövs mer utbildning och kunskap inom psykiatrin, men 

framför allt inom ätstörningsvården. Vissa sjuksköterskor ansåg att sjukdomen var 

självorsakad vilket inte är korrekt och är en fördom en person kan ha om personer 

med anorexia nervosa. Faktum är att samhället är en bidragande orsak till 

utvecklandet av anorexia nervosa (Clinton et al., 2009). Det handlar om 

kroppsideal och samhällsnormer som syns ofta i sociala medier. Författarna anser 

att även samhället bör ha kunskap om anorexia nervosa, inte enbart vårdpersonal, 

för att kunna bemöta personen och separera sjukdomen från personen. Anorexia 

nervosa ska inte ses som en personens identitet och vem som helst kan drabbas. 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser innefattar bland annat evidensbaserad 

vård och att hålla sin kunskap aktuell. Med det menas att sjuksköterskan har ett 

ansvar att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen inom medicin och 

omvårdnad då det ändras konstant (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) betonar att sjuksköterskan behöver inge förtroende 

för att kunna skapa en god relation till patienten. Genom att ha ett bra bemötande 

från första början ger sjuksköterskan sig själv de bästa förutsättningarna för att 

kunna säkerställa en god omvårdnad. Däremot framkommer det att en del 

sjuksköterskor upplevde att kollegor behandlade personer med anorexia nervosa 

med ett nedvärderande förhållningssätt endast på grund av deras 

sjukdomstillstånd. Somliga sjuksköterskor hade en attityd som antydde att 

personerna endast behövde äta för att bli friska. Detta stärks ytterligare av 

patienterna i Gulliksen et al. (2014) studie där det beskrevs att sjuksköterskorna 

förminskade personernas känslor och problem vilket gjorde att de kände sig 
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dumma. Sjuksköterskorna som berättade om kollegornas dåliga bemötande 

berättade även att det är viktigt att sjukdomen inte ses som personens identitet, 

och att det är viktigt att särskilja de två för att kunna arbeta personcentrerat. Att 

kunna ha ett professionellt förhållningssätt ingår i en av de fyra byggstenarna som 

McCormack och McCance (2006) även beskriver i sin modell för personcentrerad 

vård. Enligt McCormack och McCance (2006) är det av vikt att vara medveten om 

sina egna värderingar som sjuksköterska och ha god självinsikt för att kunna 

bemöta patienter på ett värdigt sätt. Vidare beskrivs det att det är viktigt att vara 

medveten om att det sjuksköterskorna säger till patienterna kan påverka beroende 

på hur det uttrycks. 

  

Sjuksköterskans individuella bemötande 

Sjuksköterskor tycker att det krävs ett individuellt bemötande vid vård av 

personer med anorexia nervosa för att skapa en tillitsfull relation. Att bemöta 

personer med anorexia nervosa visade sig vara svårt då personerna hade olika 

behov av stöttning och närvaro från sjuksköterskorna. En del personer hade en 

tendens att agera defensivt med arga blickar och ett aggressivt kroppsspråk mot 

sjuksköterskorna när de endast försökte prata med dem. Att bemöta vissa personer 

med anorexia nervosa som agerade fientligt upplevdes därför vara svårt då de inte 

alltid svarade på tilltal eller ville prata med sjuksköterskorna. En förutsättning för 

att kunna skapa en relation är att bland annat ha en öppen kommunikation, men 

inte alla patienter uppskattade det. Sjuksköterskorna kunde ibland alternativt 

behöva agera som en modersgestalt för att patienterna skulle vilja öppna upp sig 

och känna ett förtroende för sjuksköterskan. För andra patienter behövde 

sjuksköterskan ändra sitt bemötande och sin närvaro genom att det inte behövdes 

en verbal kommunikation, utan endast närvaron. Patienterna i studien av 

Gulliksen et al. (2014) upplevde däremot att de blev behandlade som barn i det 

första vårdmötet, genom det moderliga bemötandet från sjuksköterskan. 

Sjuksköterskans tanke bakom det moderliga bemötande var för att få patienterna 

att öppna upp sig och försöka skapa en tillitsfull vårdrelation redan från början. 

Däremot berättar personerna med anorexia nervosa i studien att sjuksköterskans 
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bemötande fick dem att känna sig dumma, de kände skam över sitt 

sjukdomstillstånd och tappade hopp om att någonsin kunna bli friska (Gulliksen et 

al., 2014). Orlando (1961) beskriver i sin interaktionsteori att det första 

bemötandet formar resten av vårdrelationen. Med det menas att hur 

sjuksköterskan och patienten bemöter varandra under det första mötet har 

inverkan på patientens fortsatta välbefinnande. Orlando (1961) skriver även att 

sjuksköterskan bör agera enligt hur patienten upplever situationen. Det är även 

kopplat till närhetsetiken som Sandman & Kjellström (2018) beskriver. 

Närhetsetiken går ut på att i stället för att agera efter etiska ramar, agera 

situationsberoende, precis som Orlando (1961) beskriver i sin interaktionsteori. 

Hur patienten reagerar bestämmer hur sjuksköterskan ska handla. Det svåra med 

närhetsetiken är däremot att det är svårt att sätta gränser i den professionella 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten, utifrån den flexibla etiska ramen. 

Detta leder tillbaka till sjuksköterskans moderliga bemötande, och att det kan 

anses som olämpligt i relation till närhetsetiken (Sandman & Kjellström, 2018). 

Därav är det viktigt för sjuksköterskor inom vård av personer med anorexia 

nervosa att ha ett individanpassat bemötande och att det alltid är personen som 

står i centrum. 

Slutsats 
Litteraturstudien har visat att sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer 

med anorexia nervosa är att det behövs en tydlig ledarroll, samt att sjuksköterskor 

bör kunna arbeta personcentrerat genom att göra skillnad på personen och 

sjukdomen. Den visar även att personer med anorexia nervosa behöver bemötas 

individuellt av sjuksköterskorna för att kunna skapa en tillitsfull relation till dem. 

I resultatet visar det sig att okunskap har legat till grund för vissa sjuksköterskors 

dåliga bemötande. Därför anser författarna att även allmänsjuksköterskor inom 

vården bör erbjudas utbildning inom bemötande och mer kunskap kring 

sjukdomen anorexia nervosa, då personer med anorexia nervosa kan påträffas 

även i den somatiska vården. Slutsatsen dras kring att det behövs mer forskning 

kring sjuksköterskors bemötande mot personer med anorexia nervosa inom 

slutenvården då författarna inte fann tillräckligt många artiklar.  
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Bilaga 1. Sökschema Cinahl 
Databas: Cinahl Complete 
Datum: 221123 

Syfte:  
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med anorexia inom 
slutenvården.  
 
Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 
Valda 
artiklar 

1. Sjuksköterska ”Nurses” [MH] OR 
Nurs* [fritext] OR 
”Nurs* car*” [fritext] OR 
”Nurs* experienc*” [fritext] OR 
”Nurs* perspective*” [fritext] OR 
“Registrered nurs*” [fritext] OR 
“Healthcare professional*” [fritext] OR 
“Health care professional*” [fritext] 

1 045 167  

2. Erfarenheter “Qualitative studies” [MH] OR 
“Qualitative research” [fritext] OR 
Interview* [fritext] OR 
Experienc* [fritext] OR 
Hermeneutic* [fritext] OR 
”Qualitative stud*” [fritext] OR 
Attitud* [fritext] OR 
Perception [fritext] OR 
“Focus group*” [fritext] 

1 177 981  

3. Anorexia 

nervosa 

“Anorexia” [MH] OR 
“Anorexia nervosa” [MH] OR 
“Body dysmorphic disorder” [MH] OR 
Anorexia [fritext] OR 
”Anorexia nervosa” [fritext] OR 
”Body dysmorphi*” [fritext] 

11 740  

4-  S1 AND S2 AND S3 227  

Begränsningar Engelskspråkig; peer-reviewed; forskningsartikel, 
startår 2000 

100 4 
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Bilaga 2. Sökschema PsycInfo 
 

Databas: PsycInfo 
Datum: 221123 

Syfte:  
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med anorexia inom 
slutenvården.  
 
Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 
Valda 
artiklar 

1. Sjuksköterska ”Nurses” [thesaurus] OR 
Nurs* [fritext] OR 
”Nurs* car*” [fritext] OR 
”Nurs* experienc*” [fritext] OR 
”Nurs* perspective*” [fritext] OR 
“Registrered nurs*” [fritext] 

1 781 837  

2. Erfarenheter “Qualitative methods” [thesaurus] OR 
“Qualitative research” [fritext] OR 
Interview* [fritext] OR 
Experienc* [fritext] OR 
Hermeneutic* [fritext] OR 
”Qualitative stud*” [fritext] OR 
Attitud* [fritext] OR 
“Focus group*” [fritext] OR 
Perception* [fritext] 

2 059 931  

3. Anorexia 

nervosa 

“Anorexia nervosa” [thesaurus] OR 
“Body dysmorphic disorder” [thesaurus] OR 
Anorexia [fritext] OR 
”Anorexia nervosa” [fritext] OR 
””Body dysmorphi*” [fritext] 

53 448  

4-  1 AND 2 AND 3 1014  

Begränsningar Peer-reviewed, startår 2000 433 5 

4 dubbletter sorterades ut under granskningen 
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Bilaga 3. Sökschema PubMed 
 
 

Databas: PubMed 
Datum: 221123 

Syfte:  
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med anorexia inom 
slutenvården.  
 
Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 
Valda 
artiklar 

1. Sjuksköterska Nurses [MeSH] OR 
Nurs* [Title/Abstract] OR 
”Nurs* car*” [Title/Abstract] OR 
”Nurs* experienc*” [Title/Abstract] OR 
”Nurs* perspective*” [Title/Abstract] OR 
“Registrered nurs*” [Title/Abstract] OR 
“Healthcare professional*” [Title/Abstract] OR 
“Health care professional*” [Title/Abstract] 

592 889  

2. Erfarenheter Qualitative studies [MeSH] OR 
“Qualitative research” [Title/Abstract] OR 
Interview* [Title/Abstract] OR 
Experienc* [Title/Abstract] OR 
Hermeneutic* [Title/Abstract] OR 
”Qualitative stud*” [Title/Abstract] OR 
Attitud* [Title/Abstract] OR 
Perception [Title/Abstract] OR 
“Focus group*” [Title/Abstract] 

1 981 922  

3. Anorexia 

nervosa 

Anorexia [MeSH] OR 
Anorexia nervosa [MeSH] OR 
Body dysmorphic disorder [MeSH] OR 
Anorexia [Title/Abstract] OR 
”Anorexia nervosa” [Title/Abstract] OR 
”Body dysmorphi*” [Title/Abstract] 

37 115  

4-  S1 AND S2 AND S3 177  

Begränsningar Engelskspråkig; startår 2000 141 0 

9 dubbletter sorterades ut under granskningen 
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Bilaga 4. Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Bakker et al.  
 
Recovery of normal 
body weight in 
adolescents with 
anorexia nervosa: the 
nurses’ perspective on 
effective interventions.  
 
Nederländerna, 2011 

Syftet var att 
undersöka 
vilka aspekter 
av 
sjuksköterskev
ård som är 
mest effektiva 
i bättring av 
normal 
kroppsvikt hos 
ungdomar 
med anorexia 
nervosa.  

Målmedvetet urval. 
Inklusionskriterier: Minst 
1 års erfarenhet av att 
jobba med ungdomar med 
anorexia nervosa, 
sjuksköterskelegitimation, 
inte jobba mindre än 24 
timmar på en vecka. 8 
sjuksköterskor valdes ut. 8 
deltog. Kontext: 
Specialiserad 
ätstörningsenhet. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Klinikens egen 
vetenskapliga kommitté 
godkände studien.   

Från en specialiserad 
ätstörningsenhet inom 
slutenvården. Intervjuguide, 
följdfrågor, pilotintervju, och 
förförståelse saknades. 
Intervjuare ej beskriven. 
Intervjulängd ungefär 60 
minuter följt av 2 timmars 
fokusgruppsintervju. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades med en tematisk 
analys. Minst två genomförde 
analysen med ett analysprogram 
MAXQDA. Det framkom ej om 
de inhämtat skriftligt samtycke. 

4 huvudteman: 
Återupptagande av 
normala matvanor, 
återupptagande av 
hälsosam träning, 
utveckling av sociala 
färdigheter, råd-
givning för för-
äldrarna. 3 sub-teman: 
Övertagande av 
ansvaret, ge tillbaka 
ansvaret, göra val. 
Studien svarar på 
syftet. Citat finns.  

Tillförlitlighet stärks av: Studien svarar 
på syftet. Citat som visar på utvecklade 
svar. Lång intervjutid. Sänks av: 
Skriftligt samtycke saknas. Intervjuare 
ej beskriven. Pilotintervju saknas. Litet 
urval. Verifierbarhet stärks av: 
Analysmetoden beskrivs. Sänks av: 
Intervjuguide saknas. Följdfrågor ej 
beskrivna. Pålitlighet stärks av: Mer än 
en person har deltagit i analysen. Sänks 
av: Förförståelse saknas. Överförbarhet 
stärks av: Sammanhanget beskrivet. 
Sänks av: Genomförandet ej beskrivet. 
Litet urval. 

Beukers et al. 
 
Restoring normal 
eating behaviour in 
adolecents with 
anorexia nervosa: a 
video analysis of 
nursing interventions 
 
Nederländerna, 2015 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskor 
intervention 
riktade mot att 
återställa 
normala 
matvanor och 
ätbeteende 
bland patienter 
med anorexia 
nervosa.  

Bekvämlighetsurval. 
Inklusionskriterier: Minst 
1 års erfarenhet av att 
jobba med ungdomar med 
anorexia, inte jobba 
mindre än 24 timmar på en 
vecka. 8 sjuksköterskor 
valdes ut. 8 deltog. 
Kontext: Specialiserad 
ätstörningsenhet. Filmat 
måltider under 5 dagar.  
Studien var etiskt godkänd.  

Från en specialiserad 
ätstörningsenhet inom 
slutenvården. Förförståelse 
finns. Filmmaterial ungefär 8 
timmar långt från observation. 
Filmare ej beskrivna. Filmen 
analyserades och 
transkriberades av 1 forskare 
med analysprogram Transana. 
Fynden kontrollerades av 
medforskarna.  
Samtycke har inhämtats.  

5 teman: Övervakning 
och instruerande, 
uppmuntra och 
motivera, stötta och 
förstå, utbilda, attityd. 
Studien svarar på 
syftet. Citat finns.  

Tillförlitlighet stärks av: Studien svarar 
på syftet. Citat som visar på utvecklade 
svar. Långt filmmaterial. Samma 
observerare. Samtycke finns. Sänks av: 
Litet urval. Verifierbarhet stärks av: 
Analysmetoden beskrivs. Pålitlighet 
stärks av: Mer än en person har deltagit 
i analysen. Förförståelse finns. 
Överförbarhet stärks av: 
Sammanhanget och genomförandet 
beskrivet. Sänks av: Litet urval.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Graham et al.  
 
Perceptions of the 
“anorexic voice”: 
A qualitative 
study of health 
care professionals 
 
England, 2019 
 
 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
vårdpersonale
ns uppfattning 
av anorexia-
rösten på 
specialiserade 
ätstörningsenh
eter.  

Målmedvetet urval. 
Inklusionskriterier: Direkt 
involverad i vård av vuxna med 
anorexia nervosa på en , minst 
6 månader erfarenhet av att 
jobba med personer med 
anorexia nervosa, kunna prata 
engelska. 15 vårdpersonal 
intervjuades. 3 kvinnliga 
sjuksköterskor. 
Semistrukturerade intervjuer.  
Kontext: Slutenvården. 
Etiskt godkännande saknades.    

4 olika ätstörningsenheter.  
Intervjuguide saknades. 
Följdfrågor ej beskrivna. 
Pilotintervju saknas. 
Förförståelse saknas. 
Intervjuare framkom ej. 
Intervjulängd genomsnitt 47 
min. Intervjuerna spelades in, 
transkriberades och 
anonymiserades. Induktiv 
analys. Forskarna genomförde 
analysen. Samtycke framkom 
ej.  

2 huvudteman: 
Anorexiarösten är ett 
fordon för att öka 
medkänsla, det är inte ”en 
storlek passar alla”.  
6 subteman: Förstå den 
interna kampen, ett icke-
klandrande 
förhållningssätt, uttrycka 
empati, stärka patienterna, 
försiktighet med att störa 
anorexiarösten, olika ord 
för samma sak. Citat finns. 
Studien svarar på syftet.  

Tillförlitlighet stärks av: Studien svarar på 
syftet. Citat som visar på utvecklade svar. 
Intervjulängd finns. Sänks av: Samtycke 
saknas. Pilotintervju saknas. Intervjuare 
framkom ej. Verifierbarhet stärks av: 
Analysmetoden beskrivs.  
Sänks av: Intervjuguide saknas. 
Följdfrågor ej beskrivna. Pålitlighet stärks 
av: Mer än 2 genomförde analysen.  
Sänks av: Förförståelse saknas.  
Överförbarhet stärks av: Sammanhanget 
beskrivet.  
Sänks av: Litet urval. Endast kvinnor. 
Genomförandet ej beskrivet.  

King, S. J., & 
Turner, D. S.  
 
Caring for 
adolescent 
females with 
anorexia nervosa: 
registered nurses’ 
perspective 
 
Australien, 2000 
 
 

Syftet med 
denna studie 
var att 
beskriva 
sjuksköterskor
s erfarenheter 
av att vårda 
kvinnliga 
ungdomar 
med anorexia 
nervosa inom 
slutenvården.  

Målmedvetet urval. 
(Snöbollsurval?) 
Inklusionskriterier: Arbetat 
deltid eller heltid med 
kvinnliga personer med 
anorexia nervosa under minst 6 
månader. 5 kvinnliga 
sjuksköterskor intervjuades. 
Semistrukturerade intervjuer. 
Kontext: Slutenvården. 
Studien var etiskt godkänd.  

En eller flera 
ungdomsavdelningar på olika 
allmänsjukhus. Intervjuguide 
saknades. Följdfrågor ej 
beskrivna. Pilotintervju 
saknas. Förförståelse finns. 
Samma intervjuare och 
analyserare. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades med Colazzi’s 
procedur.  (referens?). 
Skriftligt samtycke 
inhämtades.  

6 teman: Personliga 
värdering hos 
sjuksköterskorna, utmana 
värderingarna, emotionellt 
kaos, frustration, 
vändpunkten, lösning. 
Citat finns. Studien svarar 
på syftet.  

Tillförlitlighet stärks av: Studien svarar 
på syftet. Citat som visar på utvecklade 
svar. Skriftligt samtycke finns. 
Intervjuare framkom. Sänks av: 
Intervjulängd framkom ej. 
Pilotintervju saknas. Verifierbarhet 
stärks av: Analysmetoden beskrivs. 
Sänks av: Intervjuguide saknas. 
Följdfrågorna ej beskrivna. Pålitlighet 
stärks av: Förförståelse finns. Sänks 
av: 1 genomförde analysen.  
Överförbarhet stärks av: 
Sammanhanget beskrivet.  
Sänks av: Litet urval. Endast kvinnor. 
Genomförandet ej beskrivet.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Ramjan, L. M.  
 
Nurses and the 
“therapeutic 
relationship”: 
caring for 
adolescents with 
anorexia 
nervosa 
 
Australien, 2004 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
svårigheterna 
och hinder 
som hindrar 
bildandet av 
terapeutiska 
relationer 
mellan 
sjuksköterskor 
och ungdomar 
med anorexia 
nervosa.  

Målmedvetet urval. 
Inklusionskriterier: Minst 2 
års erfarenhet av att vårda 
ungdomar med anorexia 
nervosa-. Exlusionskriterier: 
Bemanningssjuksköterskor. 
10 sjuksköterskor 
intervjuades. 3 var män. 7 
var kvinnor. Deltagarna var 
mellan 26–48 år. Mellan 2–6 
års erfarenhet av 
ätstörningsvård. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Kontext: 
Ungdomsvård. 
Studien var etiskt godkänd.  

Från en ungdomsavdelning 
och en allmänmedicinsk 
avdelning på ett barnsjukhus. 
Intervjuguide saknas. Inga 
följdfrågor beskrivna. 
Pilotintervju saknas. 
Intervjulängd mellan 1–2 
timmar. Samma intervjuare 
och analyserare. Förförståelse 
saknas. Det spelades in och 
transkriberades med 
dataprogram NUD*IST. 
Tematisk analys. Skriftligt 
samtycke insamlades.  

3 huvudteman: Kämpar 
med förståelse, kämpar 
för att ha kontroll, 
kämpar med att utveckla 
en terapeutisk relation. 5 
subteman: Kämpar för 
makt, ömsesidig misstro 
– problemet med 
manipulation, skylla på 
offret, sätta etiketter, 
favoriter: för- och 
nackdelarna. Studien 
svarar på syftet. Citat 
finns.  
 
 

Tillförlitlighet stärks av: Studien svarar på 
syftet. Citat som visar på utvecklade svar. 
Lång intervjutid. Samma intervjuare. 
Skriftligt samtycke finns. Sänks av: 
Pilotintervju saknas. Litet urval. 
Verifierbarhet stärks av: Analysmetoden 
beskrivs. Sänks av: Intervjuguide saknas. 
Följdfrågor ej beskrivna. Pålitlighet sänks av: 
En person har genomfört analysen. 
Förförståelse saknas. Överförbarhet stärks av: 
Sammanhanget beskrivet. Både män och 
kvinnor intervjuades. Sänks av: Litet urval. 
Genomförandet ej beskrivet.  

Wu, W.-L., & Chen, 
S.-L.  
Nurses’ perceptions 
on and experiences 
in conflict situations 
when caring for 
adolescents with 
anorexia nervosa: A 
qualitative study 
 
Taiwan, 2021 

Syftet med 
denna studie var 
att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning och 
erfarenheter av 
konflikter i 
vårdandet av 
ungdomar med 
anorexia 
nervosa.  

Målmedvetet urval. 
Inklusionskriterier: Minst 1 år 
erfarenhet av att jobba på 
sjukhus och vårdat minst 1 
inlagd person med anorexia 
nervosa. Exlusionskriterier: 
Läkare och vårdbiträde. 10 
sjuksköterskor anmälde sig 
frivilligt. 10 kvinnliga 
sjuksköterskor intervjuades. 27–
40 år gamla. Kontext: 
Slutenvården. 
Semistrukturerade intervjuer. 
Studien var etiskt godkänd. 

Från ett barnsjukhus och en 
allmän barnavdelning. 
Intervjuguide finns. Inga 
följdfrågor beskrivna. 
Pilotintervju saknades. 
Intervjulängd 45–60 minuter. 
Samma intervjuare. Forskarna (2) 
genomförde analysen. 
Förförståelse saknades. Det 
spelades in och transkriberades 
med innehållsanalys. Skriftligt 
samtycke- och information 
erhölls. 

8 teman: Hög försvarbarhet 
och ovilja att berätta, stela 
och likgiltiga interaktioner, 
emotionella triggers: diet 
och vikt, hård hantering 
som påverkar relationen 
mellan sjuksköterskan och 
patienten, otillräckligt med 
tid, oförmåga att ge bra 
vård, passiv behandling, 
kognitivt förvrängs 
kroppsbild. Studien svarar 
på syftet. Citat finns.  

Tillförlitlighet stärks av: Studien svarar på syftet. 
Citat som visar på utvecklade svar. Lång intervjutid. 
Samma intervjuare. Skriftligt samtycke finns. Sänks 
av: Pilotintervju saknas. Litet urval. Verifierbarhet 
stärks av: Analysmetoden beskrivs. Intervjuguide 
finns. Sänks av: Följdfrågor ej beskrivna. Pålitlighet 
stärks av: Mer än en person har deltagit i analysen. 
Sänks av: Förförståelse saknas. Överförbarhet 
stärks av: Sammanhanget beskrivet. 
Genomförandet är beskrivet. Sänks av: Litet urval. 
Deltagarna var alla kvinnor. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Zugai et al. 
 
 
The Nature of the 
Therapeutic Alliance 
between Nurses and 
Consumers with 
Anorexia Nervosa in 
the Inpatient Setting: 
A Mixed Methods 
Study 
 
Australien, 2018a 

Syftet med 
denna studie 
var att 
utveckla en 
större 
förståelse för 
den 
terapeutiska 
alliansen 
mellan 
sjukskötersk
or och 
patienter 
med 
anorexia 
nervosa.  

Bekvämlighetsurval. 
Inklusionskriterier 
sjuksköterskor: Arbeta på 
en specialiserad 
anorexiaenhet. 20 
sjuksköterskor 
intervjuades. 16 var 
kvinnor. 4 var män.  
Semistrukturerade 
intervjuer. Kontext: 
Slutenvården. Studien var 
etiskt godkänd.  

6 avdelningar på 5 olika 
sjukhus. 3 avdelningar var 
psykiatriska 
slutenvårdsavdelningar, 3 var 
kombinerade medicinska- och 
psykiatriska avdelningar. 
Intervjuguide finns. 
Följdfrågor ej beskrivna. 
Intervjuerna tog i genomsnitt 
40 minuter. 1 person har 
deltagit i analysen. Intervjuare 
framkom ej. Förförståelse 
saknas. Spelats in och 
transkriberats med tematisk 
analys. Frivilligt och 
informerat samtycke erhölls.  

3 huvudteman: Kärlek och 
gränser, terapeutisk separation, 
bibehålla sin auktoritet och 
professionella gränser. 11 
subteman: genuin omtanke, 
ovillkorlig positiv 
uppmärksamhet, empati, 
förståelse och sensitivitet, 
moderlig/systerlig 
omhändertagande, säkerhet och 
förutsägbarhet, rättvisa och 
rationalisering: icke-
bestraffande avsikt, flexibilitet: 
individuell vård, skilja patienten 
från sjukdomen, erkänna 
vårdande avsikter, samarbete 
och auktoritet, vikten av gränser. 
Citat finns. Studien svarar på 
syftet.  

Tillförlitlighet stärks av: Studien svarar på 
syftet. Citat som visar på utvecklade svar. 
Lång intervjutid. Samtycke finns. Sänks av: 
Intervjuare framkom ej. Pilotintervju saknas. 
Verifierbarhet stärks av: Analysmetoden 
beskrivs. Intervjuguide finns. Sänks av: 
Följdfrågor ej beskrivna. Pålitlighet stärks 
av: Analyserare beskriven.  
Sänks av: Förförståelse saknas. Mindre än 
två har deltagit i analysen. Överförbarhet 
stärks av: Sammanhanget beskrivet. Stort 
urval. Båda kvinnor och män intervjuades. 
Genomförandet beskrivet.  
 

Zugai et al.  
 
Dynamics of nurses’ 
authority in the 
inpatient care of 
adolescent consumers 
with anorexia 
nervosa: a qualitative 
study of nursing 
perspectives. 
 
Australien, 2019 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
dynamiken i 
sjukskötersk
ors auktoritet 
hos 
ungdomar 
som 
behandlas 
för anorexia 
nervosa 
inom 
slutenvården
. 

Icke sannolikhetsurval. 
Inklusionskriterier: Att 
vara legitimerad 
sjuksköterska. 10 
sjuksköterskor tillfrågade. 
10 tackade ja. Författarna 
har inte beskrivit 
deltagarnas ålder eller kön. 
Deltagarnas erfarenhet av 
att jobba med ätstörningar 
varierar mellan 6 månader 
och 28 år. Kontext: 
slutenvården Semi-
strukturerade intervjuer. 
Studien var etiskt godkänd. 

Från två olika sjukhus och två 
olika allmänavdelningar. 
Intervjuguide saknades. Inga 
följdfrågor beskrivna. 
Pilotintervju saknades.  
Intervjuerna tog i genomsnitt 
45 minuter. Samma 
intervjuare. Vilka som deltog i 
analysen framkom inte. 
Förförståelse saknades. Det 
spelades in och transkriberades 
med tematisk analys. Skriftligt 
samtycke insamlades. 

6 teman: Auktoritet och 
motstånd, rollkonflikt, 
professionell auktoritet och 
självförtroende/självsäkerhet
, sjuksköterskors ålder och 
auktoritet, suddiga 
yrkesgränser, oerfarenhet. 
Citat finns. Studien svarar på 
syftet. 

 Tillförlitlighet stärks av: Studien svarar 
på syftet. Citat som visar på utvecklade 
svar. Lång intervjutid. Samma 
intervjuare. Skriftligt samtyckte finns. 
Sänks av: Pilotintervju saknas. Litet 
urval. Verifierbarhet stärks av: 
Analysmetoden beskrivs. Sänks av: 
Intervjuguide saknas. Följdfrågor ej 
beskrivna. Pålitlighet sänks av: 
Förförståelse saknas. Analyserare ej 
beskrivna. Överförbarhet stärks av: 
Sammanhanget beskrivet. Sänks av: 
Litet urval. Genomförandet ej beskrivet. 
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Resultat Kvalitet 
 

Zugai et al.  
 
Therapeutic 
alliance, anorexia 
nervosa and the 
inpatient setting: 
A mixed methods 
study 
 
Australien, 2018b 

Syftet var att 
förstå 
sammanhanget 
mellan 
behandling av 
anorexia 
nervosa i 
slutenvården 
och 
konsekvenser 
av terapeutisk 
allians mellan 
sjuksköterskor 
och patienter. 

Bekvämlighetsurval. 
Inklusionskriterier: Arbeta 
på en specialiserad 
anorexiaenhet. 20 
sjuksköterskor intervjuades. 
16 var kvinnor. 4 var män. 
Sjuksköterskeerfarenhet i 
genomsnitt: 12,5 år.  
Semistrukturerade intervjuer. 
Kontext: Slutenvården 
Studien var etiskt godkänd. 

 6 avdelningar på 5 olika sjukhus. 
2 avdelningar var specialiserade 
ätstörningsenhet. 4 var 
avdelningar med ett 
ätstörningsprogram. Intervjuguide 
saknades. Följdfrågor ej 
beskrivna. Pilotintervju saknas.  
Intervjulängd ej beskriven. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades med tematisk 
analys. Analyserare ej beskriven. 
Förförståelse saknas. Intervjuare 
framkom ej. Informerat och 
skriftligt samtycke erhölls. 

5 teman: Anorexia 
nervosa: patologiskt 
sabotage, 
sjuksköterskerollen 
som en terapeutisk 
plattform, positionerad 
för närhet, känna sig 
trygg och säker, 
otillräcklig vård.  
Citat finns. Studien 
svarar på syftet.   

Tillförlitlighet stärks av: Studien svarar 
på syftet. Citat som visar på utvecklade 
svar. Samtycke finns.  
Sänks av: Intervjulängd framkom ej. 
Intervjuare framkom ej. Pilotintervju 
saknas. Verifierbarhet stärks av: 
Analysmetoden beskrivs.  
Sänks av: Intervjuguide saknas. 
Följdfrågorna ej beskrivna.  
Pålitlighet sänks av: Analyserare ej 
beskrivna. Förförståelse saknas.  
Överförbarhet stärks av: Sammanhanget 
beskrivet. Stort urval. Både män och 
kvinnor intervjuades.  
Sänks av: Genomförandet ej beskrivet. 

 


