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Abstrakt 

Ätstörningar är komplexa sjukdomar som kräver att behandlarna sätter sig in i individerna och 

vårdar dem individuellt utifrån varje patients egna förutsättningar. Då ätstörningspatienter ofta 

kännetecknas av att vara ambivalenta till behandling, behövs en god relation mellan 

behandlare och patienter. Syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur behandlare 

inom ätstörningsvården för barn och ungdomar bemöter och tolkar sina patienter. Fokus har 

hela tiden legat på behandlarens åsikt om behandling och hur behandlaren själv upplever att 

denne behandlar patienterna. En kvalitativ enkätstudie har använts för att samla in information 

och svaren har analyserats ur ett hermeneutiskt perspektiv. I resultatet framkom att 

patienternas ambivalens ofta bottnar i en rädsla för att bli frisk. Speglingar, lyhördhet och 

bekräftande används för att visa för patienterna att man som behandlare har förståelse för 

sjukdomen. Tillit, förståelse och bekräftande ses som avgörande faktorer för den terapeutiska 

alliansens utveckling. Mer individanpassad vård eftersöks för att förbättra behandlingen för 

patienter med ätstörningsproblematik. 
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Introduktion 

Inledning 

Syfte 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur behandlare inom ätstörningsvården för 

barn och ungdomar bemöter och tolkar sina patienter. Fokus kommer att ligga på 

behandlarens åsikt om behandling och hur behandlaren själv upplever att denne behandlar 

patienterna. Jag har försökt ta hänsyn till olika faktorer så som förväntningar på patienten, 

behandlarens uppfattning om sig själv som behandlare, behandlarens förmåga att förmedla sin 

förståelse samt behandlarens uppfattning om dennes förståelse för ätstörningar som sjukdom. 

 

Under mina tidiga tonår insjuknade jag i anorexia nervosa. Jag vet ännu idag inte vad det var 

som gjorde att just jag drabbades, men troligen var det ett flertal olika faktorer som inträffade 

under samma tidsperiod. Dessa faktorer gjorde att jag behövde hitta ett sätt att hantera 

situationen, maten blev mitt medel för att bibehålla kontroll i kaoset. Jag upplevde det som att 

när jag inte kunde kontrollera det som skedde runt omkring mig kunde jag i alla fall 

kontrollera min kropp. Efter mitt tillfrisknande bestämde jag mig för att jag ville hjälpa andra 

att uppnå det jag hade uppnått – ett liv utan ständig ångest, ett liv där jag slipper oroa mig för 

kalorier och vikt 24 timmar om dygnet. Jag började tänka kring vad vården skulle kunna göra 

för att ge den insjuknade de allra bästa resurserna för ett så snabbt och bra tillfrisknande som 

möjligt. I och med detta började jag fundera på vårdarens roll i behandlingsprocessen. Vilka 

egenskaper behöver jag ha för att bäst kunna hjälpa någon som är sjuk? Och hur får jag 

patienten att våga lita på mig när jag säger att det finns något bättre än ätstörningen? 

För att behandla ätstörningar använder sig samhället idag av allt från sluten dygnetruntvård 

till nätbaserad terapi. Terapeutens roll blir ofta extremt viktig i alla former av behandling då 

det är terapeuten som patienten förväntas lita på och anförtro sig till. Att utveckla en god 

terapeutisk allians blir då en nödvändighet för att patienten ska kunna lita på sin terapeut, och 

känna att hon kan anförtro sig till denne. Jag tror att några av nyckelfaktorerna för detta är att 

terapeuten har respekt för patienten, visar empati samt inte dömer.  

 

Ätstörningar är allvarliga och kan i värsta fall gå så långt att den drabbade avlider. Siffror från 

en svensk studie visar på att 0,5 % av de som drabbas av ätstörningar dör, de som löper störst 

risk är anorektikerna, där somatiska komplikationer är den vanligaste dödsorsaken (af 
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Sandeberg & Bengtsson, 2011). Det är därför viktigt att uppmärksamma sjukdomen och se till 

att de drabbade och deras anhöriga får bästa möjliga vård. 

 

Eftersom det är betydligt fler kvinnor än män som drabbas av ätstörningar kommer den 

drabbade genom uppsatsen att benämnas som hon, men detta skulle lika väl kunna vara en 

han. Enligt Herlofson, Ekselius, Lundh, Lundin, Mårtensson & Åsberg (2009) är det ca 1 % 

av alla 20-åriga kvinnor som har eller har haft anorexia nervosa, för män ligger siffran på 

0,05-0,10 %. 

Ytterligare generaliseranden som görs i texten är att då det står allians syftar det alltid till den 

terapeutiska alliansen. 

 

Ätstörningar 

I dagens samhälle blir ätstörningar ett allt vanligare problem. De primära ätstörningarna 

innefattar tre olika typer av ätstörningar; anorexia nervosa, bulimia nervosa och ospecifik 

ätstörning (ätstörning UNS). Ospecifik ätstörning ges som diagnos när patienten inte uppfyller 

alla de kriterier som DSM-IV ställer upp för anorexia nervosa eller bulimia nervosa, t.ex. när 

en patient uppfyller alla kriterier för anorexia nervosa, förutom att hon fortfarande 

menstruerar (Herlofson et al., 2009). Alla ätstörningar kännetecknas av en onormal relation 

till mat samt en ständig oro för sin vikt och kroppsform. Personer som utvecklat en ohälsosam 

relation till mat och ätande tenderar att växla mellan olika diagnoser under ätstörningens 

utveckling (Perkins, Murphy, Schmidt & Williams, 2009). 

 

När det gäller anorexia nervosa gjordes den första beskrivningen av medicinsk självsvält av 

hovläkaren Richard Morton år 1694, men det var först under 1800-talet som självsvält väckte 

större intresse som psykisk störning genom fallrapporter från bl.a. USA (Herlofson et al., 

2009). Anorexia nervosa debuterar vanligtvis omkring 12-20 år, enligt Herlofson et al. (2009) 

börjar anorexia ofta med att ungdomen upplever sig som överviktig och därför börjar banta. 

Men det lyfts även fram att orsakerna till varför någon drabbas av anorexi, samt vad som 

vidmakthåller sjukdomen, är ofullständiga. Enligt Barry (2002) samspelar dock biologiska, 

psykologiska och sociokulturella faktorer till sjukdomens utveckling. Barry (2002) pekar även 

på att vissa individer kan ha en genetisk sårbarhet för sjukdomen då signalsubstanserna 

serotonin och noradrenalin är påverkade vid sjukdomen. Herlofson et al. (2009) listar de 

kriterier som DSM-IV ställer upp för diagnostisering av anorexi. Kroppsvikten ska ligga på 

minst 15 % under den förväntade kroppsvikten, detta motsvarar hos vuxna ett BMI (Body 
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Mass Index) på 17,5 eller lägre. Enligt livsmedelsverket (www.slv.se) ligger ett normal BMI 

mellan 18,5 och 25. Det krävs även att patienten uppvisar en viktfobi, d.v.s. en intensiv rädsla 

för att gå upp i vikt eller att bli tjock, trots att hon är underviktig. Patienten ska även ha en 

störd kroppsupplevelse, där hon upplever sin kropp som väldigt stor trots den låga 

kroppsvikten. Alternativt att hennes självkänsla i hög grad är negativt påverkad av kroppsvikt 

eller form, patienten kan även förneka allvarligheten i den låga vikten. När det gäller kvinnor 

som börjat menstruera krävs även att amenorré har uppkommit, d.v.s. att minst tre 

menstruationer i följd har uteblivit. Till anorexia nervosa hör även två undergrupper; den 

restriktiva typen som enbart består av självsvält och den typen som innefattar hetsätningar. 

Hetsätning innebär att personen upplever att hon förlorar kontrollen över ätandet och under en 

begränsad tidsperiod äter en väsentligt större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta 

under motsvarande tidsperiod. Vissa personer som hetsäter använder självrensning för att bli 

av med maten, till självrensning hör bl.a. självframkallade kräkningar och missbruk av 

laxermedel. 

 

Bulimia nervosa drabbar enligt af Sandeberg och Bengtsson (2011) 2 % av alla flickor i ålder 

14-24 år. Bulimia nervosa handlar precis som anorexia nervosa om att personen har en 

onormal fixering vid mat, kropp och vikt. Denna rädsla styr deras liv och påverkar deras 

självkänsla (af Sandeberg & Bengtsson, 2011). Till skillnad mot anorektikern brister 

bulimikerns kontroll vid upprepade tillfällen och hon vräker i sig stora mängder mat som hon 

sedan gör sig av med, vanligast genom självframkallade kräkningar (af Sandeberg & 

Bengtsson, 2011). Enligt af Sandeberg och Bengtsson (2011) upplever den bulimiska 

patienten ofta stort misslyckande och skam över sin bristande kontroll över maten. 

Diagnoskriterierna för Bulimia Nervosa är att personen ska ha återkommande perioder av 

hetsätningar, personen ska även tycka sig ha förlorat kontrollen över ätandet under denna 

tidsperiod. Personen ska ha återkommande kompensationsbeteende för att hindra en 

viktuppgång, detta inkluderar beteenden som självframkallande kräkningar, missbruk av 

laxermedel, lavemang eller diuretika, fasta och överdriven motion. Hetsätningarna och 

kompensationsbeteendet måste förekomma i genomsnitt minst två gånger per vecka under en 

tremånadersperiod för att diagnosen ska kunna ges. Personens självkänsla ska även vara 

överdrivet påverkad av kroppsform och vikt (Uppsala universitet, 2006). Bulimia nervosa 

förekommer som två olika typer; med eller utan självrensning. Enligt Uppsala universitet 

(2006) debuterar bulimia nervosa ofta i en högre ålder än anorexia nervosa, den typiska 

http://www.slv.se/
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debutåldern är mellan 16 och 19 år. Även bulimia nervosa startar enligt Uppsala universitet 

(2006) ofta med banting. 

 

När en person har en ätstörning men inte uppfyller de krav som DSM-IV har satt upp för 

diagnoserna anorexia nervosa eller bulimia nervosa, ges diagnosen ätstörning UNS, d.v.s 

ätstörning utan närmare specifikation. Det kan t.ex. handla om personer som uppfyller alla 

krav för anorexia nervosa men som fortfarande har kvar sin menstruation eller en person som 

hetsäter men inte använder sig av något kompensatoriskt beteende (Uppsala universitet, 

2006). 

 

Behandling 

Ätstörningar kan behandlas med olika former av öppenvårdsterapi, dagvård eller slutenvård. 

Vid behandling av ätstörningar ingår oftast någon form av samtalskontakt, konsultation med 

en dietist och läkarkontakt.  

Clinton och Norring (2009) belyser att alla patienter är olika och på grund av detta behöver 

alla patienter olika behandling. Patienternas olikheter framträder både i den kliniska bilden, i 

behandlingsbehoven och i sjukdomsförloppet. Ätstörningssymptomen är enligt Clinton och 

Norring (2009) de enda uppenbara likheterna mellan ätstörningspatienterna. Hur svår 

avmagringen är, hur ofta och i vilken grad hestätningar förekommer eller om det uppvisas ett 

kompensationsbeteende är högst individuellt. Även förekomsten av andra psykiska symptom, 

såsom ångest, depression eller personlighetsstörning, varierar mycket. Alla patienter har olika 

personlighet och sjukdomsbild, därför måste de också behandlas utifrån sina egna 

förutsättningar. 

Öppenvårdsbehandling är den vanligaste behandlingsformen för ätstörningar. Olika former av 

individuell terapi förekommer, t.ex. kognitiv beteendeterapi där man använder sig av konkreta 

interventioner för att ändra tankar, attityder och beteenden. Ett annat exempel är 

psykoanalytisk psykoterapi där man försöker hjälpa patienten att förstå den omedvetna 

betydelsen av de uppvisande symptomen och bearbeta de inre konflikterna som skapat 

grunden för ätstörningen eller vidmakthåller symptomen. Idag använder sig flera 

behandlingsenheter av kroppsinriktad behandling (Clinton & Norring, 2009). Där görs försök 

till att genom praktiska övningar normalisera patientens uppfattning om den egna kroppen. 

Även familjeterapi och gruppterapi är vanligt förekommande som kompletterande behandling 

till den individuella terapin. Enligt Clinton och Norring (2009) kan familjeterapi hjälpa 
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patienten att förändra samspelet mellan denne och övriga familjen, genom att fokusera på 

dialogen mellan familjemedlemmarna och dialogen som sker inom patienten. Gruppterapi 

syftar till att patienten ska få kunskap och stöd kring sin ätstörning, samt möjlighet att 

utveckla sina sociala färdigheter och relationer (Clinton & Norring, 2009). I vissa fall används 

även psykofarmaka för att behandla ätstörningar. Läkemedlet Fluoxetin, har visat sig vara 

effektivt vid behandling av anorexia nerovsa då det reducerar fixeringen vid mat och vikt, 

samt minskar de depressiva symptomen och på så vis hjälper personen att ta sig ur anorexin 

(Barry, 2002). Det har enligt af Sandeberg och Bengtsson (2011) även visat sig hjälpa till att 

minska hetsätningssymptom hos patienter med bulimia nervosa då det ges som komplement 

till övrig behandling. 

I svårare fall av anorexia nervosa eller bulimia nervosa tillämpas även behandling inom 

slutenvården. Clinton och Norring (2009) betonar vikten av att denna typ av inläggning knyts 

an till psykoterapeutisk behandling både under och efter vårdtiden. Detta på grund av att det 

ska bli möjligt att bygga vidare på de förändringar som gjorts under tiden för inläggningen. 

Det finns även möjlighet att göra mer konkreta förändringar i matvanorna genom dagvård. Då 

behandlas patienten under några timmar per dag men bor fortfarande hemma. Genom dagvård 

finns möjlighet att kombinera beteendebrytande åtgärder med psykopedagogiska metoder och 

olika terapiformer (Clinton & Norring, 2009). 

Cederblad (2001) beskriver behandlingen av anorexia nervosa utifrån tre moment. Det startar 

med att svälten måste upphävas. Detta sker vanligtvis i öppenvården, men om det kroppsliga 

tillståndet är allvarligt läggs patienten in på sjukhus. I svåra fall, då patienterna inte är 

mottagliga för att häva svälten själva, sätts sondmatning eller näringstillförsel via dropp in. 

Näringslösningar, så kallade näringsdrycker, sätts in för att bryta de starka konflikter som 

uppstår kring matsituationen och skynda på hävandet av svälten (Cederblad, 2001). Cederblad 

(2001) hävdar att den viktigaste anledningen till att bryta svälttillståndet är för att individen 

ska kunna delta effektivt i terapin. När kroppen är i hyggligt skick kan terapin påbörjas, denna 

består av en kombination av familjeterapi och individuell terapi när det handlar om barn och 

ungdomar. Målet med familjeterapin är enligt Cederblad (2001) att stärka föräldrarnas 

samarbete, men att även syskon ska involveras i stöttandet av den anorektiska 

familjemedlemmen. Familjen måste också lära sig att hantera aggressioner och konflikter som 

kan uppstå kring sjukdomen, det viktiga är att frigöra patienten från sin roll som 

konfliktskapare och försöka avleda konflikter som kan uppstå med andra familjemedlemmar 

(Cederblad, 2001). Den individuella terapin har som målsättning att öka självkänslan och 

självförtroendet, den ska också hjälpa patienten att lära sig identifiera och hantera sina känslor 
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och upplevelser samt bidra till en förbättrad kroppsuppfattning. Cederblad (2001) redovisar 

att vetenskapliga studier visar på att familjeterapi är till mest nytta för patienter som vid 

insjuknandet varit under 18 år och inte varit sjuka i mer än tre år. För vuxna har dock 

individuell terapi visat sig vara mest effektiv. 

 

Terapeutisk allians 

Den terapeutiska alliansen handlar om att skapa ett band mellan behandlaren och patienten 

(Johansson, 2006). I Johanssons avhandling (2006) framkom att skapandet av denna relation, 

samt kvaliteten på relationen var av största betydelse för behandlingens effekt. Viktiga 

faktorer för en god allians är värme, stöd, empati, gott om tid samt att behandlaren kan leva 

sig in i varje patients unika situation och dennes unika problem. 

Bordin (1979) utvecklade under 70-talet en modell som beskriver hur en terapeutisk allians 

utvecklas mellan terapeuten och patienten. Bordin (1979) lägger betoning på ömsesidighet 

och samarbete. I Bordins (1979) modell utgörs den terapeutiska alliansen av tre samordnande 

komponenter som är beroende av varandra. De tre komponenterna i modellen är målet, 

tillvägagångssättet och bandet. Den första syftar till det gemensamma målet som patient och 

terapeut sätter upp tillsammans. Tillvägagångssättet är det sätt som patienten ska använda sig 

av för att förändra beteenden och lära sig hantera känslor, detta för att slutligen nå det 

gemensamma målet. Tillvägagångssättet formuleras, precis som målet, tillsammans med 

terapeuten. Den tredje komponenten är det band som skapas mellan terapeut och patient. 

Detta band präglas av ömsesidig respekt, värme och tillit. För att den terapeutiska alliansen 

ska utvecklas på bästa möjliga sätt måste terapeuten och patienten vara uppmärksamma på 

skillnader i tänkande och missförstånd som kan uppstå i och med detta (Bordin, 1979). 

 

Att skapa en terapeutisk allians med barn och ungdomar 

Etableringen av en terapeutisk allians utvecklas oftast långsammare med barn och ungdomar 

än med vuxna (Shirk, Kravar & Brown, 2011). Shirk et al. (2011) pekar på att det emotionella 

bandet mellan terapeuten och ungdomen troligtvis är det centrala i utvecklandet av en god 

terapeutisk allians. Digiuseppe, Linscott & Jilton (1996) argumenterar dock för att det läggs 

för mycket fokus på relationen mellan terapeuten och den unga patienten. Fokuset bör enligt 

Digiuseppe et al. (1996) ligga på målet och hur man gemensamt ska nå det. Digisueppe et al. 

(1996) poängterar dock att detta kan bli ett problem då de unga patienterna ofta inte själva 

tagit initiativet till behandlingen. Shirk & Kraver (2003) påpekar samma sak och poängterar 
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också att föräldrarnas mål med behandlingen ibland skiljer sig från patientens. På grund av 

konflikter kring behandling är många barn och ungdomar som börjar en behandling sårbara 

(Shirk & Kraver, 2003). Detta kan leda till stora problem för behandlaren som måste försöka 

balansera önskemålen mellan föräldrarna och ungdomen. Behandlaren skapar inte bara en 

allians till patienten utan även till dennes föräldrar. Alliansen till föräldrarna är viktig för att 

få patienten att fortsätta sin behandling, men det är enligt Hawley och Weisz (2003) alliansen 

mellan patienten och behandlaren som leder till förbättring av patientens tillstånd. 

 

Att underlätta utvecklandet av terapeutisk allians med barn och ungdomar 

En studie utförd av Hougaard (1994) visar att barn och ungdomars motivation är grunden för 

en god terapeutisk allians. Hougaard (1994) menar att terapeutens bidrag till det gemensamma 

arbetet kan ses som parallellt med patientens bidrag. Detta beskrivs på tre olika punkter; 

 

1. Terapeuten bidrar med expertis medan patienten bidrar med sin förmåga.  

2. Terapeuten bidrar med sitt engagemang där patienten bidrar med sin motivation.  

3. Där patienten bidrar med sina positiva förväntningar bidrar terapeuten med att stärka dem.  

 

Olika strategier som kan underlätta den terapeutiska alliansen med barn och ungdomar lyfts 

fram av Digiuseppe et al. (1996). De menar att ungdomarna måste lära sig att utveckla ett 

konsekvenstänkande samt att de måste ges verktyg för att kunna förändra sitt beteende och 

sina destruktiva tankar. Det lyfts även fram strategier som har som mål att få patienten att 

vilja förändras. Fokuset ligger där på att patienten själv ska komma fram till att den vill 

förändra sin situation. Digiuseppe et al. (1996) lyfter fram vikten av att terapeuten så tidigt 

som möjlig hittar orsaken till patientens brist på motivation. 

Hawley och Weiz (2003) pekar på att vikten av att verkligen lyssna på patienten blir extra 

viktig vid arbetet med barn och ungdomar. Att en god terapeutisk allians utvecklas är av 

största vikt, men också att den bibehålls under behandlingens gång. Deras studie visar att den 

mest lyckade strategin är när terapeuten antar en roll som passar patienten, för att göra detta 

krävs att terapeuten har en god förmåga att läsa av sin patient. 
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Teoretisk referensram 

Tidigare forskning inom ämnet 

Detta är ett område där det finns relativt lite tidigare forskning (Ryan et al., 2006 & Bakker et 

al., 2011). Att studera behandlarnas uppfattning av att vårda patienter med 

ätstörningsproblematik är inte alls lika vanligt som att t.ex. studera patienternas uppfattning 

av vården. Det som är gemensamt för mycket av den tidigare forskningen är resultaten. Det 

framkommer ofta att det essentiella i den terapeutiska alliansen mellan behandlare och 

patienter med ätstörningsproblematik ligger i tillit, engagemang, empati, stöd, konsekventhet 

och en icke-dömande attityd. 

 

Ryan, Malson, Clarke, Anderson & Kohn (2006) utförde en studie av hur behandlare till 

patienter med ätstörningsproblematik ser på sin roll. I denna studie medverkade 15 behandlare 

som arbetade på en slutenvårdsavdelning för patienter med ätstörningar. Inom denna studie 

framkom tre olika sätt att vårda patienterna. 

 

1. Med “kärleksfullt” eller empatiskt stöd. 

2. Som övervakare och disciplinär. 

3. Som konstant, och alltid närvarande, stöd. 

 

Den första konstruktionen beskriver Ryan et al. (2006) kortfattat som moderns omsorg. Denna 

konstruktion involverar att behandlaren blir fäst vid patienten, behandlaren uppfattar att detta 

är underbara barn och erbjuder dem stöd samt hjälper dem att öka sin självkänsla. Ryan et al. 

(2006) argumenterar för att denna form av konstruktion av behandling kan ses som en form av 

icke-specifikt stödjande omvårdnad, vilket de påstår kan vara mer framgångsrikt än andra 

ingripanden vid denna form av problematik. 

Den andra konstruktionen som Ryan et al. (2006) fann i sin undersökning var den 

disciplinära. Att behandla patienter med ätstörningsproblematik innebär att behandlaren måste 

hjälpa till att ändra patientens beteende genom övervaktning och disciplin. Detta är en aspekt 

som ofta ses som svår och problematisk och enligt Ryan et al. (2006) leder den ofta till 

negativa relationer mellan behandlare och patienter. 

Den sista konstruktionen som framkom i studien var en konstant omvårdnad och ett ständigt 

närvarande stöd. Det framkom genom intervjuerna att den dagliga omvårdnaden från 

behandlarna troligtvis har ett stort terapeutiskt värde för patienterna. Att vårda patienter med 
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ätstörningar från den här konstruktionen ger en positiv och tydlig icke-specifik medling. 

Denna konstruktion finns i den konstanta omvårdanden och i allt som sker i det dagliga 

arbetet med dessa patienter (Ryan et al., 2006).  

Ryan et al. (2006) nämner också att behandlare ofta, av många olika orsaker, finner det extra 

utmanande att ta hand om patienter med ätstörningar. En av orsakerna som nämns är att en del 

patienter varken vill ha en diagnos eller behandling. De flesta patienter beskrivs som ovilliga 

till att samarbeta, svåra att behandla och utmanande för behandlarna (Reid, M., Williams, S., 

& Burr, J., 2010; Ryan el at., 2006). Ryan el at. (2006) poängterar att det kan vara svårt för 

behandlaren att förstå komplexiteten av sjukdomen. Både Ryan et al. (2006) och Newell 

(2004) betonar vikten av den terapeutiska relationen och autonomin i jobbet som extra viktig 

när det gäller behandling av patienter med ätstörningar.  

Kong (2005) tittade på den terapeutiska alliansens påverkan i början av en ny behandling. Det 

som framkom i experimentet var att behandlarna som arbetade inom dagvårdsprogrammet 

spelade en växlande och viktig roll för att upprätta den terapeutiska alliansen. Kong (2005) 

pekade även på att dagvårdsprogrammen troligtvis skulle bli mer effektiva om terapeuterna 

såg mer till varje patients individuella behov och motivationer samt utvärderade de 

individuella framgångarna. 

Bakker, van Meijel, Beukers, van Ommen, Meerwijk & van Elburg (2011) har tittat på vilka 

aspekter av behandlarnas omsorg som, enligt behandlarna, är mest effektiva för att hjälpa 

patienterna att återfå en normal kroppsvikt. Det framkom att behandlarna anser att de är i en 

nyckelposition för att vägleda patienterna i rätt riktning. En god terapeutisk allians är därför 

av stor vikt när det gäller ingripanden i behandlingen, detta gäller områden som ätande, 

träning, socialt stöd och föräldrakonsultation (Bakker et al., 2011). 

 

Stern – ögonblickets psykologi 

Stern har sina rötter i psykoanalysen, han är mest känd för att ha studerat spädbarn och det 

tidiga utvecklandet av samspel (Stern, 1996). Genom forskningen på samspelet mellan 

spädbarn och deras föräldrar har ett intresse för hur människan upplever nuet uppkommit ur 

Sterns forskning. Stern har utformat en mikroanalytisk samtalsteknik där fokus ligger på 

upplevelsen av nuet. Med hjälp av denna samtalsteknik har han utvecklat en teori om att 

intersubjektiviteten kan ses som ett motivationssystem för individen.  I psykoanalysen talade 

man om livs- och dödsdriften som motivationssystem, detta gjorde att intersubjektiviteten 

överskuggades och sågs som delar av dessa två motivationssystem (Stern, 2005). Enligt Stern 
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är det önskan om intersubjektivförståelse som driver terapin framåt, denna önskan måste 

finnas hos både patienten och terapeuten. Människans behov av att subjektivt uppleva närhet, 

dela känsloupplevelser och kunna påverka upplevelsen av sig själv och omvärlden lyfts fram i 

Sterns teori. Han betonar att enbart berätta, förstå eller förklara inte räcker om det ska kunna 

ske en förändring. 

Stern talar om begreppet ett nuvarande ögonblick. Ett nuvarande ögonblick är enligt Stern 

(2005) medvetet. Det är en upplevd erfarenhet som skapas aktivt inom oss och når 

medvetandet utan att vi reflekterar över det eller överraskas av det. Som regel hoppar vi från 

ett ögonblick till ett annat. Ögonblick är kortvariga, oftast tre till fyra sekunder. De har en 

psykologisk funktion, de skapas runt skeden som bryter mot det vardagliga eller som stör ett 

förväntat och smidigt fungerande som människa. De kräver alltså psykisk handling. De är 

holistiska skeenden. De har en temporal dynamik, d.v.s. de kan skifta i styrka och intensitet. 

De är oförutsägbara, vi kan aldrig veta exakt vad som kommer ske förrän ögonblicket är över. 

Ögonblicket innefattar en viss känsla av själv, jag är den enda som tar in mina subjektiva 

erfarenheter i detta ögonblick. Det upplevda självet har en distans till ögonblicket. Olika 

ögonblick har olika vikt. Det finns de ögonblick som är nästintill oviktiga och så finns det de 

som kan ändra hela livet. 

Stern (2005) beskriver två olika former av tidsuppfattningar, kronos och kairos. Kronos syftar 

till den objektiva synen på tid, den linjära klocktiden. Kairos är det existentiella avgörande 

ögonblicket som vi befinner oss i just i detta nu. Det är möjligheternas ögonblick, ett 

ögonblick där individen har ett val att handla och förändra framtiden. Handlar inte individen 

kommer framtiden ändå att förändras, men på ett annat sätt än den hade gjort om personen 

handlade. 

 

I det kliniska arbetet pågår det intersubjektiva utbytet ständigt, detta tar sig uttryck i 

mikrohandlingar. Terapi kan enligt Stern bäst förstås som en koppling mellan patientens och 

terapeutens intersubjektiva fält. Det intersubjektiva fältet beskriver Stern (2005) som ”den 

domän av känslor, tankar och kunskap som två eller flera människor delar om arten av deras 

aktuella relation” (s.245). Stern (2005) menar att en lyhördhet för patientens behov av 

intersubjektiv kontakt kan göra terapeuten mer uppmärksam på det kvalitativa innehållet i det 

patienten upplever i nuet.  

Den relationsskapande processen mellan två individer benämner Stern (2005) som söka-sig-

vidare-processen. Denna process drivs av behovet att dela upplevelser, bli förstådd och en 

längtan av att utöka det intersubjektiva fältet. Söka-sig-vidare-processen kan leda till 
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mötesögonblick. Stern (2005) beskriver mötesögonblick som ett nuvarande ögonblick som 

kan lösa en kris mellan två parter som skapats av ett ögonblick i nuet. Det emotionellt laddade 

delandet av en upplevelse utvidgar det intersubjektiva fältet och relationen mellan de båda 

parterna. Inom terapeutiska samtal leder söka-sig-vidare-processen till att patienten kan hitta 

ett nytt sätt att vara med terapeuten, och kanske även med andra i sin omgivning. Både den 

explicita och implicita kunskapen är viktig i samspelet mellan de båda parterna för att öka det 

intersubjektiva fältet. Den explicita kunskapen är symbolisk, verbaliserbar, propositionell, 

möjlig att berätta och reflexivt medveten (Stern, 2005). Den implicita kunskapen är det icke-

symboliska, d.v.s. de rörelser, ögonkast och tonfall som utgör det icke-verbala samspelet. 

Stern (2005) lyfter fram två agendor i den kliniska situationen mellan patient och terapeut. 

Den första är det explicit verbala innehållet, t.ex. vad patienten talar om (drömmar, fantasier, 

problem i vardagslivet). Stern (2005) benämner detta som explicit agenda, terapeuten och 

patienten står då sida vid sida och tittar på en tredje sak som de försöker finna mening i och 

sedan verbalt formulera detta. Den andra agendan är den implicita situationen mellan patient 

och terapeut. Här handlar det om den terapeutiska alliansen, att tillsammans skapa och reglera 

relationen utanför medvetandet, detta utgör den implicita agendan. De båda agendorna kan 

inte ses oberoende av varandra. Söka-sig-vidare-processen skapar ett sammanhang som 

bestämmer vad i den explicita agendan som bör tas upp. Det är viktigt att terapeuten skapar en 

genuin kontakt med patienten genom emotionellt engagemang och användning av en implicit 

kunskapsnivå. Stern använder sig av begreppet intersubjektiv medvetenhet, detta är socialt 

grundat och växer fram genom samspel med andra. Stern (2005) beskriver begreppet på 

följande sätt: ”en form av medvetenhet som uppstår när en återkopplingsslinga skapas mellan 

den direkta erfarenheten i en persons hjärna och samma persons erfarenhet av den andra 

personens erfarenhet av den första personens erfarenhet” (s. 245).  

Stern fokuserar på hur upplevelsen av nuet påverkar det förflutna och hur det förflutna 

påverkar nuet. Det förflutna spelar en ständig roll i vårt liv då det konstant påverkar vad vi 

upplever. Men det nuvarande ögonblicket spelar också stor roll då det ständigt förändrar vårt 

minne av det förflutna. Stern (2005) skriver ”Det viktigaste ur terapeutisk synvinkel är kanske 

att man börjar förstå hur upplevelsen av det nuvarande ögonblicket kan skriva om det 

förflutna” (s.222).  
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Teoretiskt perspektiv 

Materialet är analyserat ur ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att människan aldrig 

möter sin omvärld förutsättningslöst, varje människa innehar en förförståelse om det hon 

betraktar. Den kunskap som nås genom förförståelsen kan samtidigt inte generaliseras bortom 

kontexten och följaktligen blir syftet att söka efter det unika i det specifika sammanhanget 

(Bryman, 2002). Inom hermeneutiken söks det inte efter någon absolut sanning utan forskaren 

försöker istället beskriva det den ser och förklara betydelsen av det (Christensen, 2011). Det 

går inte att hitta någon absolut sanning i den här undersökningen, men det går att få en ökad 

förståelse av vad det innebär att behandla patienter med ätstörningar, hur behandlarna ser på 

och upplever sitt arbete samt vad de finner viktigt med arbetet. Den centrala grundidén för 

hermeneutiken ligger i att forskaren som analyserar texten ska försöka förstå dess mening 

utifrån det perspektiv som den som skrivit texten haft (Bryman, 2002). Därför måste vi 

försöka se bortom vår förförståelse. En viktig teori som Christensen (2011) lyfter fram är den 

hermeneutiska cirkeln. Cirkeln syftar till att tolkningar av fenomen växer fram i en 

cirkelrörelse mellan individens förförståelse och möten med nya erfarenheter. Dessa nya 

erfarenheter leder till en ny förförståelse osv. Den hermeneutiska cirkeln kan på så sätt hjälpa 

till att eliminera fördomar. Hermeneutiken hjälper till att se situationer ur olika perspektiv och 

på så sätt går det, till skillnad från t.ex. inom positivismen, att komma fram till flera 

sanningar. Alla går in med olika förförståelse.  

 

Problemformulering  

I dagsläget insjuknar ca 10 % av Sveriges kvinnor i en ätstörning (af Sandeberg & Bengtsson, 

2011). En ätstörning är en svår sjukdom som kan ta flera år att tillfriskna från. Sjukdomarna 

uppmärksammas och det forskas mycket kring ämnet, men ändå fortsätter antalet som 

insjuknar att ligga högt. Behandlingsfasen är en jobbig fas av tillfrisknandet från en ätstörning 

och det är därför viktigt att personalen som arbetar med de insjuknade ger dem den bästa 

möjliga vården. Ätstörningspatienter är ofta ambivalenta till tillfrisknad och då krävs en god 

terapeutisk allians mellan behandlare och patient. Men hur ska behandlaren göra för att 

utveckla denna allians? Vad krävs av behandlaren? Vilka egenskaper är viktiga att ha som 

behandlare? Och hur upplever behandlaren patienterna? 
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Metod 

Deltagare 

En förfrågan (se bilaga I) om deltagande skickades ut till ett tiotal psykiatriska enheter runt 

om i Sverige som specialiserat sig på ungdomar med ätstörningsproblematik. Fyra enheter 

från olika orter valde att delta i studien, och sammanlagt samlades 14 enkäter in. 5 av 

deltagarna var män och 9 av deltagarna var kvinnor. Åldern på deltagarna varierade mellan 32 

och 65 år med en medelålder på 48,5 år. Deltagarna var utbildade inom följande 

yrkeskategorier; arbetsterapeut, socionom, sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut, 

sjukgymnast, läkare och familjeterapeut. De hade jobbat inom sina yrken mellan 3 och 41 år, 

med ett genomsnitt på 20 verksamma år. 

 

Instrument 

Frågorna i enkäten (se bilaga II) är utformade för att söka förståelse för hur behandlare inom 

barn- och ungdomspsykiatrin bemöter och tolkar patienter med ätstörningsdiagnos, samt hur 

behandlaren ser på den terapeutiska allians som bildas mellan dem och patienterna. Enkäten 

består av öppna frågor. I enkäten har enbart öppna frågor använts då det enligt Bryman (2007) 

passar bra när man som forskare vill ge sig in på ett nytt område. Öppna frågor ger även en 

möjlighet för respondenterna att svara med sina egna ord, vilket lämnar utrymme för ovanliga 

eller oförutsedda svar eller reaktioner (Bryman, 2007). Frågorna är utformade så att svaren på 

dem ska kunna ge lämplig information baserat på syfte och problemformulering. 

 

Procedur 

Genom Kunskapscentrum för ätstörningars hemsida (www.atstorning.se) tog jag reda på 

kontaktadresser till psykiatriska enheter med inriktning mot ätstörningsproblematik för 

ungdomar. Mailutskick skedde sedan till ett tiotal enheter runt om i Sverige. Fem enheter 

valde att delta i studien men en av dessa drog sig sedan ur pågrund av tekniska problem. 

Länkar till en webbaserad enkät och ett följebrev (se bilaga III) skickades ut till alla deltagare, 

som fick drygt två veckor på sig att svara. Efter att en deltagare svarat på en enkät låstes den 

så att det inte fanns möjlighet att gå tillbaka och se eller ändra enkäten. Alla enkäter hamnade 

sedan i en databas där det gick att titta på en enkät i sin helhet eller på vad alla informanter 

svarat på en specifik fråga. 

http://www.atstorning.se/
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Bryman (2002) nämner ett antal olika tillvägagångssätt för att analysera sitt kvalitativa 

material. Jag har valt att använda mig av en öppen kodning där jag kodat de meningsbärande 

enheterna i materialet. De meningsbärande enheterna har kondenserats och sedan kodats. 

Koderna har sedan satts samman till kategorier som sammanställts under olika teman. 

Temanas innehåll har analyserats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. För exempel på 

analystabell se bilaga IV. 

Etik 

Enkäten skickades ut till ansvariga på de olika behandlingsenheterna. De fick via mail 

information om syftet med studien, samt hur den skulle genomföras. Dessa har i sin tur fått 

informera den deltagande personalen om studien. Med varje enkät följde även ett följebrev (se 

bilaga III) där syftet med studien beskrevs och information gavs till deltagarna om att studien 

var helt frivillig att delta i samt att alla svar skulle behandlas konfidentiellt. Deltagarna har 

även blivit försedda med kontaktuppgifter för eventuella frågor. Inga offentliga datorer har 

använts för att hantera något material. Deltagarna har blivit informerade om att det finns 

möjlighet att ta del av resultatet. 

Analys 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur behandlare inom ätstörningsvården för 

barn och ungdomar bemöter och tolkar sina patienter. Fokus har hela tiden legat på 

behandlarens åsikt om behandling och hur behandlaren själv upplever att denne behandlar 

patienterna. Genom att analysera materialet med en hermeneutisk ansats har sex teman 

framkommit: Behandlarens upplevelse av patienten, Förståelse för patienten och sjukdomen, 

Utmaningar i det terapeutiska arbetet, Patienternas inställning till behandling, Den 

terapeutiska alliansen och Förbättringar av vården. 

 

Behandlarens upplevelse av patienten 

Behandlarna beskriver det första intrycket av patienten som väldigt varierande, men att de 

allra flesta uppvisar ett sjukdomslidande och en avsaknad av sjukdomsinsikt. Aspekter som 

ålder, utseende, om de kommer själva eller med sin familj tas upp som avgörande för hur det 

första intrycket blir. I studien framkom att äldre patienter ofta visar mer vilja till förändring än 

vad de yngre patienterna gör. Detta skulle kunna bero på att de äldre patienterna ofta själva 
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sökt sig till vården, medan de yngre patienterna mer eller mindre tvingats dit av sina föräldrar. 

En av behandlarna uttryckte det på följande sätt: 

 

IP1: ”En yngre person kan vara lite mindre intresserad av en förändrig och tycker inte att det 

är något problem, medan en äldre själv kan tycka att det börjar ta över för mycket av livet och 

således själva har lite mer önskan att göra något för att förändra.” 

 

Många av behandlarna beskriver hur patienten ofta uppvisar en ambivalent inställning till 

behandlingen, t.ex. vill hon bli fri från tankarna och känslorna men hon vill inte gå upp i vikt. 

Behandlarna i studien förklarar denna ambivalens som en rädsla inför det okända. Patienten 

blir rädd för vad som ska hända när hon blir av med den upplevda kontrollen som sjukdomen 

innebär för henne. 

 

IP4: ”De vill inte vara kvar i sjukdomen och dess negativa konsekvenser men kan samtidigt ha 

svårt för att ta de nödvändiga stegen för att komma ur sjukdomen då detta innebär en 

konfrontation med ångestväckande stimulus.” 

 

Oftast sker den inledande kontakten med ett möte mellan patienten, dennes föräldrar och två 

behandlare. Detta anser några utav behandlarna som dåligt då det beskrivs som att det inger 

en känsla av två läger, där patienten står på ena sidan och de vuxna på den andra. En av 

behandlarna beskriver situationen på följande sätt:  

 

IP2: ”Första mötet hos oss är ofta ”patienten” och (eller MOT som ungdomen säkert 

upplever) 4 vuxna (föräldrarna och två behandlare). Det är ingen bra start.”  

 

Fokus vid många av behandlingsenheterna ligger på att vid det inledande samtalet informera 

om vilken vård som finns och ta itu med de praktiska detaljerna. Detta hävdar några av 

behandlarna hindrar utvecklingen av en bra inledande kontakt. 

 

Många behandlare beskriver att den enda förväntningen de har, när det gäller bemötande från 

patienten, är att patienten ska vara ärlig och visa respekt. Många påpekar dock att allt är okej, 

en utav behandlarna utryckte sig såhär: 

 

IP2: ”De är ofta inte de som valt att komma, så jag är inställd på att patienten kan ha olika 

sätt att uttrycka sig, både med trots, tystnad, ledsenhet, ilska. Det är OK .”  
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Vikten av att patienten är intresserad av att få hjälp påtalas samt att de ska bidra med eget 

ansvar. Detta är något som återkommer som en nyckel genom alla svar som informanterna har 

gett.  

 

IP8: ”Vi pratar mycket om ärlighet och att ta eget ansvar i början av kontakten. Det är också 

det jag förväntar mig av de som ska gå i behandling, att de jobbar på att vara ärliga och ta 

eget ansvar för att göra förändringar och delta. Sen är det förstås mycket svårt för vissa att 

klara detta i perioder, men strävan efter detta ska finnas.” 

 

Bemötandet från patienterna upplevs övervägande som positivt. Det beskrivs att patienterna 

ofta har en föreställning om att behandlarna är experter som sitter inne med alla svar och att 

de ibland har en tendens att förskjuta ansvaret från sig själva till behandlaren. En öppen dialog 

beskrivs som A och O när det kommer till att få ett gott bemötande från patienterna. 

 

IP4: ”Vissa kan ha svårt med att balansera ansvaret mellan sig själva och behandlaren, där 

de kan ha en tendens att skjuta över för mycket ansvar på terapeuten men det går oftast att 

justera genom att prata om.” 

 

Att det skulle finnas en typisk patient avvisas av behandlarna. De menar, precis som Clinton 

och Norring (2009), att det enda som binder patienterna samman är sjukdomssymptomen. 

Symptom som beskrivs som alltid närvarande är: ångest kring kropp och mat, dålig 

självkänsla samt tvångsmässighet hos dem med diagnos anorexi.  

 

IP1: ”Även vad som gör att den utbredda upptagenhet av hur vi ser ut och vad som är duktigt, 

bra, snyggt osv. leder till att de påbörjar och ”fastnar” i detta är olika.” 

 

Många av behandlarna försöker förklara uppkomsten till ätstörningen som något komplext 

och högst individuellt.  

Förståelse för patienten och sjukdomen 

Behandlarna använder sig av speglingar, lyhördhet och bekräftande av känslor för att visa att 

de har förståelse för patienten.  

 

IP3: ”Genom att lyssna och bekräfta det som berättas. Genom att förklara vad det beror på 

att tankar och beteenden blir så ”tokiga”.” 
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IP5: ”Jag har aldrig haft ätstörningar själv så jag kan förstås inte förstå fullt ut, men jag har 

träffat flera tusen patienter med ätstörningar så jag förstår nog rätt mycket ändå.” 

 

Erfarenhet utav att ha träffat många individer med ätstörningsproblematik beskrivs som något 

som hjälper till att skapa ytterligare förståelse för patienterna och sjukdomen.  

Ett behov av att, som behandlare, sätta stopp uttrycks. Man kan inte visa förståelse fullt ut, 

enligt informanterna går gränsen vid ett destruktivt beteende där en ovilja till förändring syns. 

De beskriver att för att vara en god behandlare måste man våga säga stopp.  

 

IP2: ”Jag ser det som att vi måste våga stå för det vi ser, och vara trygga i att ta emot deras 

känslor även när vi tycker olika, eller ser olika lösningsalternativ.” 

 

Att hjälpa patienten att se samband mellan symptomen beskrivs som en viktig del i arbetet, ett 

exempel på detta skulle kunna vara att förklara varför hon alltid är frusen. Även att dra 

kopplingar mellan bakgrund och nuläge ses som en viktig del för att visa förståelse för 

sjukdomsaspekterna. Behandlarna pekar på att det är en självvald strategi för att hantera 

något, och att det är av yttersta vikt för tillfrisknandet att ta reda på vad detta något är. 

 

IP9: ”I och med att det är en självvald strategi tycker man sig få ut något och detta något 

måste kartläggas: Det kan vara allt från den unga kvinnan som i mitten av tonåren tycker sig 

ha allt mer svårt att hantera tillvaron, föräldrarnas skilsmässa och deras nya familjer inkl 

yngre och jobbiga "bonussyskon" och kraven från skolan och dansen, till den duktiga 

voltigeflickan, yngst av de som är med i truppen, tar åt sig av tränarens ord om att inte gå upp 

i vikt (när faktiskt inte är färdigvuxen och normalt ska gå upp några kilo till).” 

 

Utmaningar i det terapeutiska arbetet 

Många av behandlarna framhäver alliansbildandet som en stor utmaning i arbetet med 

patienter med ätstörningsproblematik. Studiens resultat visar på att skapa en allians med 

någon som inte vet om hon vill bli frisk eller inte, upplevs som utmanande i arbetet. Att sedan 

hålla kvar tålamodet trots att ingen förändrig sker och fortsätta inbjuda till allians beskrivs av 

några av behandlarna som väldigt utmanande.  

Behandlarnas jobb handlar alltså först och främst om att få patienterna att göra det som känns 

mest ångestfyllt för dem, nämligen äta. Detta för att de ska börja gå upp i vikt, en förändring 

som de inte vill ska ske. På grund av detta blir behandlingsarbetet svårt då det faktiskt handlar 
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om att få patienten att göra något som denne absolut inte vill. Därför blir det en stor utmaning 

att skapa motivation hos patienten och ha tålamod att vänta, för förändringen sker sällan över 

en natt. 

 

IP6 (på frågan ”Vad anser du vara den största utmaningen i ditt arbete?”): ”Att man 

fortsätter behandla och stötta även om man inte ser någon förändring på väldigt lång tid… Att 

kunna vänta på resultat utan att bli uppgiven...” 

 

Att få ihop det praktiska beskrivs som en utmaning i arbetet. Patienten är inte bara en patient, 

den har ett liv utanför mottagningen och behandlingen, ett liv som involverar skola, familj, 

vänner, fritidsintressen m.m. Att få olika delar av patientens liv att samverka, t.ex. kombinera 

skola och behandling, ses som en stor utmaning.  

 

IP13: ”En stor utmaning är också att samverka så att olika delar i patientens liv arbetar åt 

samma håll.” 

 

Synen på patienternas inställning till behandling 

Patienternas inställning till behandling beskrivs överlag som präglad av rädsla. Det är även 

vanligt att denna rädsla uttrycker sig i ovilja till att inleda en behandling. Behandlarna menar 

att patienten är rädd för att tappa den upplevda kontroll hon har i och med sin sjukdom. Den 

ambivalenta inställningen gör ofta att det är svårt att få en bra kontakt från början.  

 

IP2: ”…de är ofta ovilliga i början. Inte så konstigt tycker jag. Det kan yttra sig i att inte 

svara på tilltal, säga att allt är bra, skriva, springa ut etc. Det brukar ge med sig snabbt. Jag 

ser det som ett ganska legitimt sätt att hantera en påtvingad situation.” 

 

Då det handlar om barn och ungdomar är situationen ofta inte självvald, de kommer dit för att 

t.ex. föräldrarna vill det. Att vården inte är självvald kan leda till en negativ inställning till 

behandlingen. En utav behandlarna beskriver oviljan till behandling som ett sätt att hantera 

situationen.  

 

IP4: ”De vill inte vara kvar i sjukdomen och dess negativa konsekvenser men kan samtidigt ha 

svårt för att ta de nödvändiga stegen för att komma ur sjukdomen då detta innebär en 

konfrontation med många ångestväckande stimulus. Återkommande motivationsarbete och 

stöttning i att ta steg för steg framåt blir återkommande moment i behandlingen.” 
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Den terapeutiska alliansen 

Det framkommer i studien att tydliggörande av behandlingsmål samt hur målet ska nås är 

viktigt. Även att detta sker tillsammans med patienten, så att denne ska få känna att hon är 

medbestämmande i behandlingen.  

 

IP4: ”Skapa samarbete mot att hjälpa patienten dit den långsiktigt vill.” 

 

Det framkommer i studien att för att en god allians ska skapas krävs motivation från båda 

parterna. Hougaard (1994) beskriver t.ex. detta som att behandlare och patient arbetar 

parallellt samt att där behandlaren bidrar med sitt engagemang bidrar patienten med sin 

motivation.  

Tillit, förståelse och bekräftande beskrivs som viktiga egenskaper för att forma en god 

terapeutisk allians med ungdomarna. 

 

IP12: ”Att patienten/familjen känner sig sedda, att det finns utrymme för alla, delaktighet, jag 

förstår att du förstår att jag förstår!!” 

 

Det behandlarna anser att de lägger störst fokus på i alliansarbetet var överlag att patienten 

skulle känna sig sedd, och att hela människan skulle ses – inte bara sjukdomen. Det skulle 

vara en ömsesidig respekt mellan patient och behandlare, och en öppenhet i 

kommunikationen.  

 

Förbättringar av vården 

Samtliga behandlare som deltog i undersökningen anser att vården behöver förbättras på olika 

sätt. Det som lyfts fram som en tydlig svårighet av många är samarbetet mellan olika 

vårdinstanser. Exempelvis vill man få ett ökat och bättre samarbete med den somatiska 

instansen så att det, vid behov, ska bli lättare att få somatiska undersökningar av patienter. Det 

lyfts även fram att behandlarna anser att det finns för få platser inom den slutenvård som är 

specialiserad på patienter med ätstörningsproblematik.  

 

IP3: ”Det skulle underlätta mycket om det var lättare att få somatiska undersökningar vid 

behov. För vuxna patienter kan det vara onödigt krångligt och det finns ibland motstånd för t 

ex provtagning pga kostnader. Det blir ett stort "glapp" för patienter som vårdats inom 
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slutenvård när de flyttas över till öppenvård. Det verkar finnas för få slutenvårdsplatser för 

ätstörningspatienter i dagsläget. Alltså, för få platser som är specialiserade på ätstörningar.” 

 

Behandlarna i min undersökning påpekar, precis som Clinton och Norring (2009) att det krävs 

en mer individanpassad vård. Det största fokuset bör ligga på patientens vardagsliv, och 

fokuset på mat och vikt behöver minskas. Att vården börjar se ungdomens behov och 

frågeställningar anses som viktigt, samt att behandlare blir bättre på att uppmärksamma 

sociala problem inom och utom familjen. 

 

IP2: ”Ungdomsbehandlingen behöver jobba mer med att se ungdomens behov och 

frågeställningar. Det är för mycket fokus på antal kilo och antal köttbullar idag, och för lite 

fokus på "hur är det att vara ung idag" och ungdomens egna frågor kring kompisar, kärlek, 

sex, utseende etc.” 

 

Att personalen som arbetar med dessa patienter måste vara intresserade av jobbet de gör anses 

vara en av de stora förbättringarna som skulle behövas göras inom vården. 

 

IP5: ”Handplocka personal som är intresserade av området. Utbilda dem i kost och 

näringslära, hur man får kontakt med patienten, att han/hon inte är en sjukdom utan att 

han/hon bara har en sjukdom, hur man undviker maktkampen personal och patient mm.” 

 

Utvärderingar kring vilken vård som fungerar och inte fungerar eftersöks. Att patienternas 

erfarenheter kring olika behandlingar undersöks bättre och att man på så sätt kan få fram vilka 

behandlingsformer som kan anses som mest framgångsrika.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att få en ökad förståelse för hur behandlare inom 

ätstörningsvården för barn och ungdomar bemöter och tolkar sina patienter. Fokus har hela 

tiden legat på behandlarens åsikt om behandling och hur denne själv upplever sin behandling 

och tolkning av patienterna. Vad det gäller uppfattningen av patienterna anser behandlarna att 

det första intrycket ofta präglas av ett uppvisande av sjukdomslidande och en avsaknad av 

sjukdomsinsikt. En ambivalent inställning som troligtvis bottnar i rädsla beskrivs. 

Behandlarna beskriver att rädslan ofta handlar om ovishet, att patienten inte vet vad hon kan 

förvänta sig av sitt liv när sjudomen försvinner. Många av behandlarna pekar på liknande 

beteendemönster hos patienterna, en ovilja vid inledningen av behandling som efter några 

besök/dagar inom behandling lägger sig. Oviljan följs av rädsla och ambivalens. Patienterna 
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har då blivit medvetna om att de måste förändra sitt beteende men är då rädda för vad som 

kommer att ske i och med förändringen. Ryan et al. (2006) talar om en ständigt närvarande 

omvårdnad som en viktig del av den terapeutiska relationen. Detta beskriver även behandlarna 

denna studie som viktigt för att få patienten att skapa sig en positiv inställning till behandling. 

De beskriver, precis som Ryan et al. (2006), att som behandlare måste man finnas där för 

patienten under alla omständigheter, oavsett om patienten är motiverad eller inte för stunden. 

 

Det första mötet sker ofta mellan patienten, dennes föräldrar och två behandlare. Detta kan 

enligt några behandlare inge en känsla av två läger, där patienten känner att de fyra vuxna står 

emot henne. Shirk och Kraver (2003) problematiserar detta då de hävdar att en allians inte 

enbart skapas till ungdomen utan även till ungdomens föräldrar. Behandlaren hamnar i en 

position där denne måste balansera önskemålen från de olika parterna. Enligt behandlarna i 

denna undersökning läggs störst fokus på patientens önskemål och att bilda allians med 

denne. Alliansen med föräldrarna anser de löser sig med tiden. Även Hawley och Weiz (2003) 

pekar på att vikten av att lyssna på patientens önskemål blir extra viktigt i arbete med barn 

och ungdomar. Det blir viktigt att en god allians utvecklas och upprätthålls, något som 

resultaten från denna studie också instämmer i. 

 

Behandlarna som medverkade i studien underströk vikten av att patienterna hade 

motivationen till att bli friska. Att viljan måste finnas, eller komma under behandlingens 

gång, annars går det inte att bli frisk. Behandlarna menar att det inte går att tvinga fram 

friskheten hur gärna man än vill. Detta anser även Hougaard (1994) vara en nyckel till ett bra 

arbete mellan behandlare och patient. Hougaard (1994) använder sig av en modell som bl.a. 

innefattar att då behandlaren bidrar med sitt engagemang, måste också patienten bidra med sin 

motivation. Digiuseppe et al. (1996) lyfter fram vikten av att terapeuten så tidigt som möjlig 

hittar orsaken till patientens brist på motivation. Behandlarna i denna studie pekar också, som 

tidigare nämnts, på vikten av att finna patientens motivation. Några behandlare nämner 

sociala händelser i vardagslivet, t.ex. skola och vänner, som motivationskällor. Att patienterna 

hittar motivationen kommer fram som en viktig faktor, både i den tidigare forskningen och i 

den utförda studien, för att en god terapeutisk allians ska kunna utvecklas. 

Att det skulle finnas en typisk patient avvisas av behandlarna. De menar, precis som Clinton 

och Norring (2009), att det enda som binder patienterna samman är sjukdomssymptomen. 

Symptom som beskrivs som alltid närvarande är: ångest kring kropp och mat, dålig 

självkänsla samt tvångsmässighet hos dem med diagnos anorexi. Att det skulle finnas några 
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andra personlighetsdrag eller kontexter som binder patienterna samman avfärdas starkt av 

både behandlarna i den utförda studien och av tidigare genomför forskning. Till exempel 

beskriver både Clinton, Norring (2009) och Barry (2002) beskriver ätstörningens uppkomst 

som en komplex interaktion av biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer. Detta 

stämmer även behandlarna som deltagit i denna studie in i.  

 

En lyhördhet för patienternas behov, tankar och känslor eftersträvas av behandlarna som 

deltagit i studien. Den lyhördhet de beskriver kan kopplas till det Stern (2005) benämner som 

intersubjektivt fält. Det vill säga ett område för känslor, tankar och kunskap som två personer 

delar. Stern (2005) påtalar även han att lyhördhet för patienternas behov är av yttersta vikt vid 

bildandet av en terapeutisk allians. I resultatet som framkommit i denna studie finns 

indikationer på att ju bättre patienten och behandlaren kan dela tankar och känslor, desto 

bättre går behandlingen. Behandlarna i den utförda studien understryker att för att patienterna 

ska våga lita på dem som behandlare, och våga bilda en allians, måste man som behandlare 

vara lyhörd för patientens behov, känslor och tankar. På så sätt kan behandlarna förstå 

patienten och bättre sätta sig in i hennes situation. Behandlarna i studien beskriver att gränsen 

för förståelse går vid ett destruktivt beteende. Ryan et al. (2006) beskriver att det kan vara 

svårt för behandlare att förstå komplexiteten av sjukdomen. Därför blir det svårt för 

behandlarna att helt och fullt kunna sätta sig in i patientens situation då denne aldrig själv 

upplevt sjukdomen. Däremot har behandlarna som deltog i studien överlag lång erfarenhet 

inom området, vilket kan bidra till en ökad förståelse då de träffat många patienter genom 

åren. Detta kan sammankopplas med det som Christensen (2011) beskriver som den 

hermeneutiska cirkeln. Cirkeln syftar till att tolkningar av fenomen växer fram i en 

cirkelrörelse mellan individens förförståelse och möten med nya erfarenheter. Dessa nya 

erfarenheter leder till en ny förförståelse och så fortsätter det. Med hjälp av den nya 

förförståelsen kan fördomar elimineras. 

 

Grunden till att skapa förståelse för patienten och sjukdomen beskrivs som viktig av 

behandlarna. De beskriver att detta görs genom bland annat speglingar, lyhördhet och 

bekräftande. Behandlarna uttrycker att de försöker normalisera patienternas upplevelser 

genom att bekräfta dem och förklara utifrån kunskap att det är okej att tänka och känna som 

patienten gör samt att det ibland kan vara en del av sjukdomen. Alla patienter är olika och det 

framträder både i den kliniska bilden, i behandlingsbehoven och i sjukdomsförloppet. Enligt 

Clinton och Norring (2009) är ätstörningssymptomen de enda uppenbara likheterna mellan 
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patienterna, något som även behandlarna i denna studie bekräftar. Genom att förklara för 

patienterna att det finns andra som känner och upplever liknande symptom kan patientens 

upplevelser normaliseras. I Johanssons avhandling (2006) framkom att skapandet av denna 

terapeutiska allians, samt kvaliteten på alliansen var av största betydelse för behandlingens 

effekt. Viktiga faktorer för en god allians är värme, stöd, empati, gott om tid samt att 

behandlaren kan leva sig in i varje patients unika situation och dennes unika problem. 

 

I resultatet framkom att behandlarna upplevde bildandet av den terapeutiska alliansen som en 

stor utmaning inom sitt arbete. Den främsta orsaken som beskrevs var patienternas 

ambivalenta inställning till behandling. Ryan et al. (2006) och Reid et al. (2010) beskriver 

likande resultat i sina studier, där patienters ovilja till samarbete anges som en av orsakerna 

till att många behandlare finner det extra utmanande att arbeta med patienter med 

ätstörningar. Arbetet med dessa patienter handlar, i de flesta fall, först och främst om att få 

dem att bryta svälten och börja äta. Detta för att de, som Cederblad (2001) beskriver, ska 

kunna delta effektivt i terapiarbetet. Behandlarna i den utförda studien här beskriver dock 

identifiering av de bakomliggande orsakerna som viktiga för att kunna uppnå en effektiv 

behandling. De beskriver vikten av att finna orsakerna till ätstörningen och försöka behandla 

dem och inte enbart vikten. Denna form av psykoanalytisk psykoterapi beskriver även Clinton 

och Norring (2009) som hjälp för att få patienterna medvetna om den omedvetna betydelsen 

av de symptom som uppvisas. Att bearbeta de inre konflikter som skapat grunden för 

ätstörningen beskrivs som viktigt för att kunna få bukt med de symptom som de 

vidmakthåller. 

 

Att föra en öppen dialog mellan behandlare och patient samt att vara överens om hur 

behandlingen ska gå till är viktigt enligt behandlarna. Alla deltagare i studien är överens om 

att det övergripande målet med behandling handlar om att minska patientens lidande. Men det 

blir nödvändigt att bryta ner detta övergripande mål till mindre delmål, som t.ex. viktuppgång. 

Bordin (1979) betonar också vikten av ömsesidighet och samarbete i formulerandet av mål 

och tillvägagångssätt. 

 

Är man som patient rädd för att bli frisk är man troligtvis inte motiverad till att bli frisk, vilket 

leder till en ovilja till att samarbeta med behandlaren. Ryan et al. (2006) och Reid et al. (2010) 

beskriver likande fenomen i sina studier. Där anges patienters ovilja till samarbete som en av 

orsakerna till att många behandlare finner det extra utmanande att arbeta med patienter med 
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ätstörningar. Studien visar på ett mönster av att motivationen kommer med tiden. Många 

behandlare beskriver hur patienterna med tiden blir mer motiverade, vilket enligt Hougaard 

(1994) gör att den terapeutiska alliansen ökar då terapeuten och patienten båda bidrar i samma 

riktning. 

Det resultat som framkommit i studien liknar det som Bordin (1979) fick fram angående 

behandlingsmål. Behandlarna i både denna och Bordins (1979) studie betonar vikten av att 

alla mål är ömsesidiga och att patienten måste få vara medbestämmande i formulerandet av 

mål och tillvägagångssätt. 

Studien stärker Clinton och Norrings (2009) teori om att det krävs en mer individanpassad 

vård för dessa patienter. Att få patienten att känna att hon behandlas som en individ beskrivs 

av behandlarna som viktigt samt att det ses till varje patients individuella behov. Patienten ska 

känna att hon får vara med och påverka sin väg till friskhet. 

 

Metoddiskussion 

Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod då det som eftersöktes var behandlarnas kunskap 

och deras formuleringar kring begreppet terapeutisk allians samt deras uppfattningar kring 

patienter med ätstörningsproblematik. Den kvalitativa designen kunde tillgodose detta bättre 

än vad en kvantitativ design hade kunnat göra, då den kvalitativa designen mynnar ut i 

behandlarnas egna upplevelser, tankar och berättelser. Studien har utgått från en hermeneutisk 

syn då syftet med den var att få en ökad förståelse för hur behandlare inom ätstörningsvården 

för barn och ungdomar bemöter och tolkar sina patienter. Fokus har hela tiden legat på 

behandlarens åsikt om behandling och hur behandlaren själv upplever att denne behandlar 

patienterna. Som beskrivits tidigare är förförståelse viktigt i den hermeneutiska 

forskningsprocessen. Förförståelse skapas enskilt hos varje individ och det är denna förståelse 

för verkligheten som avgör hur vi agerar. Men vad vi redan vet avgör inte enbart hur vi 

agerar, utan även hur vi uppfattar situationer och vad vi uppfattar i dem (Targama, 2002). Vi 

tenderar att se saker så som de är inlärda att ses, vilket innebär att vår världsbild påverkas av 

modeller och antaganden (Targama, 2002). På grund av att jag själv varit drabbad av en 

ätstörning har jag en förförståelse av detta fenomen. Jag har under mitt arbete aktivt försökt 

minimera påverkan från min egen förförståelse, exempelvis genom att i så hög grad som 

möjligt försöka bortse från den i min analys av informanternas svar. Detta har skett bland 

annat genom en öppen kodning av meningsbärande enheter i informanternas svar. Validiteten 

i uppsatsen anser jag vara god då uppsatsens syfte användes som utgångspunkt för 
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konstruerandet av enkätfrågorna. Reliabiliteten hade kunnat vara bättre om det hade funnits 

möjligheter att genomföra intervjuer istället för att samla in svaren genom enkäter. Vid 

intervjuer hade följdfrågor kunnat ställas och på så sätt hade svaren troligtvis blivit djupare 

och mer utvecklande. Däremot hade intervjuer inte gett tillgång till lika många informanters 

åsikter på grund av tidsbegränsningar. För att lyfta fram vad informanterna verkligen uttryckt 

är citaten som använts exakt avskrivna. Att uttrycka för informanterna att alla svar gavs helt 

anonymt och frivilligt har gjorts, och på den grunden anser jag att svaren kan ses som 

tillförlitliga. 

 

Tankar kring vidare forskning 

Under arbetet med denna studie har jag fått många nya tankar kring ämnesområden som vore 

intressanta att undersöka närmare. Ett exempel på detta är att forska vidare i hur behandlarna 

upplever den terapeutiska alliansen parallellt med hur patienterna upplever den. Detta tror jag 

skulle bidra till en klarare syn på vilka faktorer som gör att den terapeutiska alliansen 

utvecklas i rätt riktning. Det skulle kanske även kunna förbättra vården för patienterna då 

behandlarna blir mer insatta i vilka faktorer de bör fokusera på. 

Något mer som jag fann väldigt intressant var något som en utav informanterna i min studie 

skrev. Informanten skrev att det behövdes mer utvärderingar kring vilka behandlingsmetoder 

som fungerade och vilka som inte fungerade. Jag tycker det vore intressant att göra en studie 

på någon av de specialiserade behandlingsenheter som finns i Sverige, t.ex. 

Mandometerkliniken, och se vad det är som fungerar respektive inte fungerar i deras 

behandling. Detta vore intressant då det skulle kunna ge underlag för andra enheter som 

arbetar med ätstörningsproblematik att arbeta på ett annat sätt. 
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Bilaga I: Förfrågan om deltagande 

 
Hej, 

 

Jag heter Louise och studerar psykologi vid Linnéuniversitetet. I vår ska jag skriva min C-

uppsats inom ämnet, och har valt att fördjupa mig i relationen mellan behandlare och unga 

patienter inom ätstörningsspektrat. 

 

Uppsatsen kommer att baseras på tidigare studier samt en sammanställning av kvalitativa 

enkäter som besvarats av behandlare inom ätstörningsvården. Frågorna kommer att handla om 

behandlarens syn på problematik kring ätstörningar och vad behandlaren tänker kan bidra till 

en god patientrelation. 

 

Jag skulle nu vilja komma i kontakt med behandlare som jobbar inom den barn- och 

ungdomspsykiatriska vården och därmed dagligen arbetar med patienter som har en 

ätstörningsproblematik. 

 

Min fråga är således om de behandlare som arbetar hos er skulle kunna tänka sig att bidra med 

sina tankar och erfarenheter kring ämnet? 

 

Allt material kommer att behandlas konfidentiell och kommer inte att användas i något annat 

syfte än till uppsatsen. Finns intresse för att ta del av resultatet kommer detta vara möjligt när 

uppsatsen är färdig. 

 

Vid frågor och intresse får ni gärna höra av er på både telefon och mail. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Louise Wastesson 

lw222ap@student.lnu.se 

0706751255 

  

mailto:lw222ap@student.lnu.se
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Bilaga II: Enkät 

 
Bakgrund 
Kön 

 Kvinna 

 Man 

Ålder 

_____ 

Titel 

____________________ 

Antal år inom yrket 

_____ 

Utbildning 

_____________________ 

 

Berätta om ditt arbete. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? Hur ser kontakten med patienterna ut? 

 

Frågorna 
1. Beskriv den typiska patienten med ätstörning. Finns den? Om inte varför? 

 

2. Vad är ofta det första intrycket av en patient? Hur upplever du det första mötet med en 

patient?  

 

 

3. Vilket bemötande förväntar du dig av patienten? 

 

4. Hur upplever du att patienterna bemöter dig som behandlare? 

 

5. Vilka personlighetsdrag hos dig själv tror du inger förtroende för patienterna? 

 

6. Upplever du att patienterna är ovilligt inställda till behandlingen? I så fall, hur yttrar 

sig detta? Beskriv gärna en situation! 

 

7. Vad anser du vara den största utmaningen i ditt arbete? Ge gärna exempel!  

 

 

8. Hur visar du förståelse för patienten och sjukdomen? Vilka gränser har din förståelse 

för sjukdomen och patienten?  

 

9. Vad fokuserar du på i den terapeutiska alliansen?  
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10.  Hur låter du patienten förstå att du har förståelse för sjukdomens olika aspekter? 
 

 

11. Hur tycker du att vården kan förbättras inom de befintliga ramarna? Med speciellt 

avseende på patienter med ätstörningar. 
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Bilaga III: Följebrev 

 

 
Hej, 

 

Jag skriver i vår min C-uppsats i psykologi vid Linnéuniversitetet. Den kommer att behandla 

den terapeutiska alliansen mellan behandlare och patienter med ätstörningsdiagnos. Syftet 

med studien är att få en ökad förståelse för hur behandlare inom ätstörningsvården för barn 

och ungdomar bemöter och tolkar sina patienter. Fokus i studien ligger på behandlarens 

åsikter och upplevelser. 

 

Enkäten innehåller 11 frågor som ska besvaras individuellt. Deltagandet i undersökningen är 

naturligtvis helt frivilligt, men varje svar är betydelsefullt för undersökningen. Alla svar 

kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Vid frågor eller synpunkter på enkäten är du varmt välkommen att ringa eller maila till mig. 

 

Tack på förhand för att du besvarar enkäten och hjälper till att öka kunskapen kring den 

terapeutiska alliansen. 

 

Linköping, 2012 

 

Louise Wastesson 

Mail: lw222ap@student.lnu.se 

Tel: 076-3199444 

 

Sofie Walter 

Linnéuniversitetet, Kalmar 

Mail: sofie.walter@lnu.se 

Tel: 0480-446784 

 

  

mailto:lw222ap@student.lnu.se
mailto:sofie.walter@lnu.se
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Bilaga IV: Analystabell 

Meningsbärandeenhet Kodenserad 

meningsbärandeenhet 

Kod Kategori 

När patienten kommer 

till oss för att någon 

annan vill det, t ex en 

förälder, så kan det 

vara svårt att få en 

allians med patienter. 

Inte självvald vård, kan 

vara svårt med relation. 

Anledning, ovilja, 

relation 

Patienternas inställning 

till behandling 

 

 

Meningsbärandeenhet Kondenserad 

meningsbärandeenhet 

Kod Kategori 

Att få en god relation 

till ungdomen. Jag 

fokuserar oftast mindre 

på relationen till 

föräldrarna, det ger sig 

oftast själv. 

Ungdomen är i fokus 

för alliansarbetet, 

mindre fokus på 

föräldrarna. 

Patientrelation Utveckling av 

terapeutisk allians 

 


