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Sammanfattning  
Ätstörningar karaktäriseras av en ihållande störning kring ätande och drabbar främst 
yngre kvinnor. Tidigare forskning har funnit att brist på motivation och ambivalens 
försvårar tillfrisknandet. Ur ett omvårdnadsperspektiv är motivation till förändring 
betydelsefull för tillfrisknandet. Syftet med litteraturstudien var att belysa 
motiverande samtal i omvårdnaden av personer med ätstörningar. Studien 
genomfördes som en litteraturöversikt genom strukturerade sökningar med kritisk 
granskning av tidigare forskning. Litteraturstudien fann samband mellan motiverande 
samtal och förbättrad motivation till förändring hos personer med ätstörningar. 
Motiverande samtal resulterade i ökad beredskap till förändring samt ökat 
engagemang i behandling. Motiverande samtal möjliggjorde öppenhet, ärlighet och 
förståelse mellan sjuksköterska och person med ätstörning; en terapeutisk allians 
etablerades. Studien fann att den terapeutiska alliansen medförde ett ömsesidigt 
samarbete, i vilket personen fann stöd i utvecklandet av egna resurser för att 
tillfriskna. Forskning kring motiverande samtal inom omvårdnaden av personer med 
ätstörningar är begränsad vilket gör att kunskapsluckor finns och vidare forskning är 
motiverad. Studien påvisar att sjuksköterskor behöver fördjupad kunskap kring 
ätstörningar och motiverande samtal.  
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Abstract 

Eating disorders are characterised as a sustaining disorder of eating and mainly affects 
young women. Previous research has found that lack of motivation and ambivalence 
complicates the recovery. From a caring perspective, motivation to change is 
important for recovery. The aim of the literature review was to illustrate motivational 
interviewing in the care of people with eating disorders. The study was performed as a 
literature review through structured searching with critical review of previous 
research. The literature review found associations between motivational interviewing 
and improved motivation in people with eating disorders. Motivational interviewing 
resulted in increased readiness for change and increased commitment in treatment. 
Motivational interviewing made it possible with openness, honesty and understanding 
between the nurse and the person with eating disorders; a therapeutic alliance was 
established. The study found that the therapeutic alliance entailed a mutual 
cooperation, in which the person found support to develop own resources for 
recovery. Research on motivational interviewing in the care of people with eating 
disorders is limited which leads to gaps in knowledge and indicates that further 
research is motivated. The study indicates that nurses need depth knowledge about 
eating disorders and motivational interviewing.  
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Inledning 
Ätstörningar drabbar främst yngre kvinnor, en av fem räknas ha någon form av 
ätstörningsproblematik (Welch, Biregård, Parling & Ghadari, 2010). American 
Psyciatric Assosiation beskriver i Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders DSM-5 (2013) att samsjuklighet med andra psykiska sjukdomar och 
störningar är vanlig. Bland personer med ätstörningar ses förhöjd suicidrisk. Personer 
med ätstörningar beskriver känslor av skuld, rädsla, isoleringen och en känsla av att 
vara i krig med sig själv (Broussard, 2003). De la Rie, Noordenbos, Donker och van 
Furth (2006) beskriver personers upplevelser av att inte bli förstådda och betrodda av 
sjuksköterskor och menar att detta leder till avhopp från behandling eller utebliven 
behandling. 
 
Motiverande samtal är en samtalsstruktur som syftar till att skapa en positiv relation 
mellan sjuksköterskor och personer med ätstörningar. Personen ges möjlighet att 
plocka fram och använda egna resurser i ett strukturerat samtal tillsammans med 
sjuksköterskan (Miller & Rollnick, 2013). Halldorsdottir (2007) menar att 
omvårdnadsrelationen är en källa till empowerment samt ökar den subjektiva 
upplevelsen av hälsa, vilket skapas genom öppen kommunikation och delaktighet i 
relationen mellan sjuksköterskan och personen. Brist på öppen kommunikation, 
neutral maktfördelning samt brist på professionell kunskap och erfarenhet kan enligt 
Halldorsdottir (2007) utgöra ett hinder i relationen mellan sjuksköterskan och 
personen med ätstörningar, vilket minskar upplevelsen av hälsa och empowerment 
hos personen.        
 
Bakgrund 
Diagnoskriterier för ätstörningar 
Diagnoskriterierna för ätstörningar har förändrats över tid och forskning saknas 
avseende flera diagnoser, prevalensen är därför svår att uppskatta (Clinton & Norring, 
2002). American Psyciatric Assosiation (2013) beskriver att ätstörningar 
karaktäriseras av en ihållande störning kring ätande. Ätstörningar är psykiska 
sjukdomar där diagnos ställs utifrån DSM-5 kriterier. Psykosocial problematik vid 
ätstörningar beskrivs enligt Dingermans och van Furth (2011), som oro kring ätande 
och mat. Oberoende av kroppsform upplevs psykosocial problematik likvärdig och 
orsakar oro samt depression. Delinsky, Thomas, St. Germain, Craigen, Weigel, 
Levendusky och Becker (2010) skildrar ett undvikande beteende hos personer med 
ätstörningar till följd av sjukdomen. Rädsla för att kroppsform och ätande iakttas av 
andra skapar ett undvikande beteende i sociala sammanhang hos personer med 
ätstörningar (Delinsky et al., 2010).  
 
Upplevelser av att ha en ätstörning 
Personer med ätstörningar beskriver upplevelsen av ätstörningar som en förlust av 
kontroll, vilket beskrivs som att sjukdomen kontrollerar och manipulerar personens 
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beteende, kontrollen kan även upplevas som en känsla av att bli omhändertagen 
(Freedman, Leichner, Manley, Sandhu & Wang, 2006). Personer med erfarenhet av 
behandling mot ätstörning beskriver att det är viktigt att både bemöta symtom av 
ätstörningen och dess bakomliggande psykiska problem (de la Rie et al., 2006). De la 
Rie et al. (2006) har i sin studie funnit ett samband mellan tidiga avhopp från 
behandling och personers upplevelser av att bli missförstådda av vården, brist på tillit 
från sjuksköterskor och bristande motivation till förändring hos personen. Delinsky et 
al. (2010) fann samband mellan graden av motivation till förändring och förbättring i 
sjukdomen. Motivation till förändring har en betydande del i tillfrisknandet från 
ätstörningar; ambivalens mellan att stanna kvar i ätstörningen eller att släppa taget 
påverkar motivationen. Sjuksköterskors förståelse för orsaker till upplevd ambivalens 
är betydande för att stödja tillfrisknandet från en ätstörning (Delinsky et al., 2010). 
 
Motiverande samtal 
Motiverande samtal är en samtalsteknik som syftar till att hjälpa personer att hitta 
samt stärka motivation till förändring (Rollnick, Miller & Butler, 2009). Motiverande 
samtal utgår från personen med ätstörningars rätt att bestämma över behandling och 
förändring. Genom en maktneutral relation ges personen möjlighet att utifrån egna 
mål och värderingar stärka motivationen till att genomföra förändring. Motiverande 
samtal utgår från att motivation finns hos alla personer och syftar till att med respekt 
för personen stärka motivationen. Personen visas respekt genom att sjuksköterskan 
inte kommer med rätt eller fel samt genom att få stöd till att hitta egna argument och 
handlingsalternativ till förändringsarbetet. Rollnick et al. (2009) skriver att personen 
hittar motivation och styrka till att förändras genom att själv formulera argument till 
förändring utan att rättas. I arbetet kring en förändring kan personen med ätstörningar 
uppleva ambivalens. Förståelsen för personer med ätstörningars ambivalens inför 
förändring och personens sätt att se situationen är viktig inför förändring. 
Sjuksköterskan fick genom att ställa öppna frågor veta mer om vad personer med 
ätstörningar känner vilket ger personen möjlighet att aktivt berätta (Rollnick et al., 
2009). Personer med ätstörningar anses själv besitta svaren till sin förändring och hur 
den ska gå till. Sjuksköterskors uppgift är att lyssna och bekräfta det personen 
berättar. För att hjälpa personen i förändringsarbetet stödjer och stärker 
sjuksköterskan personen genom att inge hopp och bekräfta personens argument till 
förändring. Förändring blir möjlig genom att personen ges möjlighet till en aktiv roll i 
omvårdnaden. Genom att vårdpersonal visar intresse för patienten synsätt, upplevelser 
och värderingar blir det lättare att tillsammans framkalla personens motivation till 
förändring (Rollnick et al., 2009). 
 
Kommunikation och delaktighet 
Personer med ätstörningar har beskrivit en terapeutisk allians som en god relation till 
sjuksköterskan, vilken skapar möjligheter att tillsammans hantera svårigheter och 
hinder som uppstår (Sly, Morgan, Mountford, Sawer, Evans & Lacey, 2014). 
Sjuksköterskor upplever det problematiskt att skapa en fungerande terapeutisk allians 
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tillsammans med personer med ätstörningar (Rajman, 2003). Viljan att veta hur 
tillfrisknande går till, skapar kontrollbehov över situationen för personer med 
ätstörningar. Sjuksköterskor beskriver hur personers behov av kontroll, brist på tillit 
till sjuksköterskor och ätstörningars manipulerande beteende leder till svårigheter att 
etablera en fungerande terapeutisk allians (Rajman, 2003). En balanserad relation 
mellan sjuksköterskan och personen med ätstörningar där båda får möjlighet att 
bestämma är fundamentalt i den terapeutiska relationen. En tydlig kommunikation 
behövs där även svårare ämnen kan behandlas, såsom ätstörningens försök att lura 
sjuksköterskor genom manipulerande beteenden. För att skapa en terapeutisk allians 
krävs att båda parter ges möjlighet att vara delaktiga. Det är viktigt att se relationen 
som ett samarbete, istället för att personen är en passiv lyssnare (Sly et al., 2014). 
Kommunikationen mellan sjuksköterskor och personer med ätstörningar beskrivs 
enligt de la Rie et al. (2006), som elementär för att uppnå en terapeutisk allians. Den 
terapeutiska alliansen kräver god kommunikation där sjuksköterskan och personen 
tillsammans skapar och formar behandlingen (de la Rie et al., 2006). 
 
Personer med ätstörningars delaktighet inom omvårdnaden beskrivs enligt Kolovos, 
Kaitelidou, Lemonidou, Sachlas och Sourtzi (2016), som att ta emot information, ges 
möjlighet att besvara information och genom det få inflytande över vården. Vidare 
beskrivs delaktighet som en viktig del i att stärka personens inflytande över egen vård 
och behandling. Delaktighet är viktigt för att skapa motivation hos personer med 
ätstörningar. Personens delaktighet i egen vård och beslutsfattande kring vården ökar 
kontrollen över den egna situationen (Kolovos et al., 2016). Inom psykiatrisk vård 
anser vårdpersonal att personer med ätstörningar ska ges möjlighet att vara en del av 
planeringen gällande behandling (Mccann, Baird, Clark & Lu, 2008). Tydlig 
information behövs för att möjliggöra för personer att ta beslut om behandling. 
Tveksamheter fanns hos sjuksköterskor om personers möjligheter att ta ansvar på 
grund av bristande självförtroende hos personer inom psykiatrisk vård (Mccann et al., 
2008). 
 
Teoretisk referensram 
Halldorsdottirs (2007) omvårdnadsteori beskriver skapandet och funktionen av 
relationen mellan sjuksköterskan och personen. Relationen byggs genom 
ömsesidighet där sjuksköterskan ser personen som en unik person. Grundläggande för 
etablering av relationen är personens upplevelse av sjuksköterskans bemötande. För 
att relationen skall vara möjlig krävs att personen med ätstörningar upplever en 
genuin omtanke, kompetens och erfarenhet hos sjuksköterskan. Halldorsdottirs (2007) 
omvårdnadsteori beskriver relationens grund med två metaforer; the bridge (bron) 
symboliserar öppenhet, kommunikation och gemensam delaktighet som leder till 
etablering av en relation, the wall (muren) symboliserar bristen på kommunikation, 
öppenhet och delaktighet som leder till oförmåga att etablera en relation. 
Sjuksköterske-patientrelationen rymmer även en rad motsatsförhållanden; relationen 
kräver både närhet och avstånd vilket symboliseras i metaforen the bridge. Skapande 



 

 4 

av en sjuksköterske-patientrelation - the bridge - är en process som sker i flera 
sammanhängande faser (Halldorsdottir, 2007). Initiativ till relationen kan tas av såväl 
sjuksköterskan som personen med ätstörningar, dock kan inte relationen utvecklas 
utan att båda parter engagerar sig. Faserna berör initiativ till kontakt, förståelsen för 
den andre som person, insikt i etablerad relation, uppnå förtrolighet och ärlighet med 
varandra, upplevd solidaritet och till sist uppnå ömsesidig delaktighet i en sann 
omvårdnadsdialog. Halldorsdottirs teori skildrar således hur sjuksköterske-
patientrelationen tar form samt vilka egenskaper och hälsoaspekter som ryms och 
uppstår i den (Halldorsdottir, 2007). 
 
 
Problemformulering 
Ätstörningar är associerade med en fixering av tankemönstret. Sjukdomen medför 
stark kontroll över personen. Ambivalens och brist på motivation till förändring är en 
vanlig följd. Sjuksköterskor har svårt att förstå personer med ätstörningar. Det finns 
ömsesidiga svårigheter med tillit mellan sjuksköterskor och personer med 
ätstörningar. En terapeutisk allians, delaktighet och förtroende är svårt att etablera. 
Problemet kan skildras i svårigheten att skapa en bro mellan vårdpersonal och 
personer med ätstörningar. 
 
 
Syfte 
Syftet var att belysa motiverande samtal i omvårdnaden av personer med ätstörningar. 
 
 
Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie vilket innebar en sammanställning och 
åskådliggörande av rådande kunskapsläge inom ett avgränsat område (Friberg, 2012). 
Litteraturstudien sammanställde och belyste motiverande samtal i omvårdnaden av 
personer med ätstörning.  
 
Datainsamling 
En inledande sökning gjordes  i databaserna Cumulated Index to Nursing and Allied 
Health Literature (Cinahl), the U.S. National Library of Medicine (Medline), Pubmed 
och Psycinfo genom fritext med sökorden motivational interviewing, eating disorder 
samt motivational interviewing AND eating disorder för att skapa en överblick över 
forskning kring ätstörningar och motiverande samtal. Databaserna Cinahl, Pubmed, 
Psycinfo och Medline valdes för deras relevans inom omvårdnad, psykiatri och vård 
med tydlig anknytning till litteraturstudiens syfte. Den booleska operatorn AND 
anvädes för att begränsa sökningarrnas resultat och på så vis ge smalare och mer 
avgränsade resultat med relevans för syftet (Forsberg & Wengström, 2015). 
Trunkering  med en asterix (*) användes för att täcka in flera alternativ av ett begrepp 
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för att på så vis bredda sökningen till olika former av det valda sökordet (Forsberg & 
Wengström, 2015).  
 
Sökning i Cinahl 

I Cinahl gjordes fritextsökningar med trunkering och booleska operatorer. 
Fritextsökningar valdes då inga ämnesord med relevans för syftet saknades. Sökorden 
motivational interview* AND eating disorder* gav 16 träffar, samtliga abstrakt lästes 
varav tre artiklar granskades och två valdes ut till resultat. 
 
Sökning i Pubmed 

I Pubmed återfanns MeSH-termer med relevans för syftet samt vid sökning gav 
hanterbart utfall. MeSH-termerna feeding and eating disorders AND motivational 
interviewing i kombination med varandra vilket gav 11 träffar där samtliga abstrakt 
lästes varav fem artiklar granskades och en valdes ut till resultat. I Pubmed gjordes 
även fritextsökningar med trunkering och booleska operatorer som endast gav 
dubbletter.  
 
Sökning i Psycinfo 

I Psycinfo gjordes fritextsökning med trunkering och booleska operatorer. Sökorden 
motivational interview* AND eating disorder* gav 106 träffar varav samtliga abstrakt 
lästes, 11 artiklar granskades och tre valdes ut till resultat. Sökorden motivational 
interview* AND anorexi* gav 36 träffar varav samtliga abstrakt lästes, fyra artiklar 
granskades och en valdes ut till resultat. Sökorden motivational interview* AND 
bulimi* gav 24 träffar varav samtliga abstrakt lästes, fyra artiklar granskades och en 
valdes ut till resultat. 
 
Sökning i Medline 

I Medline gjordes fritextsökning med trunkering och booleska operatorer. Sökorden 
motivational interview* AND bulimi* gav 43 träffar varav samtliga abstrakt lästes, 11 
artiklar granskades och två valdes till resultatet.  
 
Inklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades handlade om ätstörningar och motiverande samtal och hade 
relevans för syftet. Ätstörningar som inkluderas var Anorexia nervosa, Bulimia 
nervosa, hetsätningsstörning, ätstörning utan närmare specifikation (UNS/EDNOS) 
och andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade syndrom (OSFED). 
Artiklarna som inkluderades var publicerade mellan år 2006-2016 för att öka 
relevansen av innehållet samt hade genomgått peer reveiw eller original article. 
Ytterligare inklusionskrav ställdes på etiska övervägande samt etisk granskning av 
artiklarna. 
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Exklusionskriterier 

Artiklar som exkluderades berörde andra diagnoser än angivna i inklusionskriterier, 
artiklar som ej berörde motiverande samtal samt artiklar där koppling till omvårdnad 
saknades. 
 
Vetenskaplig kvalitet     

Artiklarna granskades efter Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för 
bedömning av vetenskaplig kvalitet för att säkerhetsställa artiklarnas kvalitet. 
Carlsson och Eiman (2003) har arbetat fram bedömningsmallar för kritisk granskning 
av vetenskaplig kvalitet som bygger på kritisk granskning och analys av vetenskapliga 
artiklar utifrån specifika aspekter. Genom granskningen av aspekterna skapas en 
gradering som reflekterar artikelns vetenskapliga kvalité. Graderingen mäts i grad I, 
grad II samt grad III; grad I reflekterar den starkaste graden av vetenskaplig kvalitet 
(Carlsson & Eiman, 2003). Evidensbaserad omvårdnad skapas utifrån kunskap, i 
litteraturstudien hämtas kunskapen från vetenskapliga artiklar varpå kriterier för att 
säkerhetsställa vetenskaplig kvalitet från vetenskapliga studier är av vikt (Forsberg & 
Wengström, 2015). För att kritisk granska vetenskaplig kvalitet behövs kunskaper 
kring vad som utmärker och styrker vetenskaplig kvalitet. Artiklarnas vetenskapliga 
kvalitet granskades genom vedertagna indikatorer för vetenskaplig kvalitet: 
reliabilitet, validitet, trovärdighet och pålitlighet.  
 
Sammanfattning 

Totalt valdes 18 artiklar ut för granskning utifrån Carlsson och Eiman (2003) 
granskningsmall. Av de kvalitetsgranskade artiklarna valdes tio artiklar ut till att ingå 
i litteraturstudien. Bland de tio artiklarna bedömdes fem vara av vetenskaplig kvalitet 
grad I och fem vara av vetenskaplig kvalitet grad II. Inga artiklar med vetenskaplig 
kvalitet grad III inkluderades i studien. Åtta artiklar exkluderades efter granskning på 
grund av för låg vetenskaplig kvalitet eller brist på relevans för studiens syfte. 
Merparten av resultatartiklarna var studier med kvantitativ ansats. Av 
resultatartiklarna hade en mixad ansats och nio kvantitativ ansats.          
 
Databearbetning 
Innehållet i de utvalda resultatartiklarna bearbetades och analyserades efter Forsberg 
och Wengströms (2015) steg för databearbetning, vilket innebar att texten i 
resultatartiklarna bearbetades systematiskt. Forsberg och Wengström beskriver 
dataanalysen i fem steg; inläsning av texten för att skapa förståelse av denna, vidare 
bearbetning av texten genom att urskilja koder, kondensering av koderna till 
kategorier, tolkning av kategorier till sammanfattande teman samt till sist tolking och 
diskussion av resultatet (Forsberg & Wengström, 2015). Inledningsvis skapades en 
helhetsuppfattning av texten genom noggrann och upprepad inläsning (Forsberg & 
Wengström, 2015). Efter att en helhetsuppfattning av innehållet i texten uppnåtts 
bearbetades texten vidare i avseendet textens innebörd för att urskilja koder och 
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mönster från dess innehållet. De olika koderna från resultatartiklarna kondenserades 
därefter till kategorier. Från kategorierna urskiljdes övergripande teman som 
användes för att strukturera presentationen av litteraturstudiens resultat. Till sist 
tolkades och diskuterades litteraturstudiens reslutat för att mynna ut i 
litteratursstudiens resultatdiskussion (Forsberg & Wengström, 2015). 
 
De tio utvalda artiklarna lästes först individuellt för att få en övergripande bild av 
innehållet. Resultatartiklarna bearbetades enskilt ett flertal gånger genom inläsning 
och textmarkering av det innehåll i resultatet som svarade till studiens syfte. Det 
resultat från artiklarna som markerats och urskilts för relevans mot syftet 
sammanställdes därefter enskilt till artikelöversikter. Artikelöversikterna möjliggjorde 
en överblick över resultatartiklarna där likheter synliggjordes. Tillsammans 
diskuterades artikelöversikterna och markeringar i resultatartiklarna varpå teman och 
kategorier plockades ut. Kategorier som urskiljdes var: terapeutisk allians, 
delaktighet, motivation, beredskap till förändring, egna mål, engagemang i behandling 
och förbättrad sjukdomsbild. Övergripande teman som urskiljdes utifrån kaegorierna 
var: motiverande samtal ökade möjligheten till en terapeutisk allians och motiverande 
samtal befrämjade omvårdnaden av personer med ätstörning.  
 
Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik bär på normer, värderingar och principer som är till för att forskning 
ska utföras på ett etiskt acceptabelt vis. Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra 
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. För etiskt god kvalite inom forskning krävs således att deltagare i 
studier erhåller god information angående studien och deltar frivilligt samt skänker 
sitt samtycke till deltagande. Ytterligare etiska krav ställs på deltagares uppgifter skall 
hanteras konfidentialitet samt att dessa enbart får användas i det avtalada syftet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Litteraturstudien har genom inklussionskrav på etiska 
överväganden och etisk granskning i resultatartiklarna bejakat rådande krav på etik 
inom forskningen. Forskningsetik innebär överväganden under hela 
forskningsprocessen (Sandman & Kjellström, 2013). Humanforskning innebär att 
studien resulterar i nytta för flera aktörer såsom personer med ätstörningar och på så 
vis kan den ge nytta för såväl individen, samhället och sjuksköterskans profession. 
Vidare måste nytta vägas mot risker för att säkerhetsställa relevans och att inga 
oförsvarbara risker föreligger (Sandman & Kjellström, 2013). Forsberg och 
Wengström (2015) menar att den vetenskapliga kvaliteten hos en litteraturstudie 
styrks ifall studien refererar till artiklar som fått genomgå etisk granskning via etisk 
kommitté eller tydligt redogör för etik.  
 
Av tio resultatartiklar hade åtta artiklar blivit granskade och godkända av en etisk 
kommitté. Bland de artiklar som ej hade ett godkännande från en etisk komitté 
återfanns informerat samtycke eller skriftligt medgivande. Fyra artiklar hade både 
etiskt godkännande samt någon form av samtycke från deltagare. 
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Resultat 
Halldorsdottirs (2007) omvårdnadsteori använder begreppet patient men specificerar 
dess innebörd till att spegla såväl personen bakom patientrollen. Omvårdnadsteorin 
påvisar ett behov av att se den andra som en unik individ och beskriver att det är 
möjligt då personen får träda fram, till skillnad från patientrollen med dess anonymitet 
(Halldorsdottir, 2007). Med utgångspunkt i Halldorsdottirs (2007) omvårdnadsteori 
beskriver den här litteraturstudien personen med ätstörningar. 
 
I resultatet framkom två övergripande teman: motiverande samtal ökade möjligheten 
till en terapeutisk allians och motiverande samtal befrämjade omvårdnaden av 
personer med ätsörningar. Det första temats resutat påvisar motiverande samtals 
positiva inverkan på relationen mellan personen och sjuksköterskan. Det andra temats 
resultat påvisar motiverande samtals positiva inverkan i omvårdnaden av personer 
med ätstörningar avseende ökad motivation, beredskap till förändring, engagemang i 
behandling och förbättrad sjukdomsbild.  
 
Motiverande samtal ökade möjligheten till en terapeutisk allians 
Etablering av en terapeutisk allians och relation mellan sjuksköterska och person med 
ätstörning gynnades av motiverande samtal. Motiverande samtal skapade en positiv 
atmosfär som möjliggjorde öppenhet, ärlighet och förståelse mellan sjuksköterska och 
person med ätstörning (Dray, Gilchrist, Singh, Cheesman & Wade, 2014; Dunn, 
Neighbors & Larimer, 2006). Personer med ätstörningar beskrev upplevelsen av 
motiverande samtal med känslan av värme och förståelse (Dunn et al., 2006). 
Sjuksköterskor upplevde att de genom motiverande samtal uppnådde en förbättrad 
förståelse för personer med ätstörningar (Dray et al., 2014). Genom båda parters 
ökade förmåga till insikt och förståelse skapades en förtroendefull relation med ökad 
upplevelse av samarbete mellan sjuksköterskor och personer med ätstörningar (Dray 
et al., 2014). Sjuksköterskans förståelse av behov som fanns hos personer med 
ätstörningar ökade vid användandet av motiverande samtal i omvårdnaden. För 
sjuksköterskor skapade det en bättre upplevelse av att arbeta med personer med 
ätstörningar genom användandet av motiverande samtal som en bro till ömsesidig 
kommunikation (Dray et al., 2014). Personer med ätstörning upplevde att motiverande 
samtal skapade en tillåtande dialog där funderingar och problem kunde vädras öppet 
och utan oro för att bli dömd (Dray et al., 2014; Dunn et al., 2006). Dialogen beskrevs 
som en möjlighet till att dela både åsikter och känslor i en ömsesidig och ärlig relation 
(Dray et al., 2014). 
 
Delaktighet ökade inom omvårdnaden som resultat av motiverande samtal. I 
omvårdnaden verkade motiverande samtal främjande genom att det skapade förståelse 
och öppenhet i interaktionen mellan sjuksköterskan och personen med ätstörningar 
(Dray et al., 2014; Dunn et al., 2006). Dray et al. (2014) beskrev att motiverande 
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samtal medförde en struktur i samtalet mellan sjuksköterska och person med 
ätstörningar som möjliggjorde för personen att delta på egna villkor vilket ökade 
personens möjlighet till att praktisera delaktighet. Sjuksköterskor menade att 
motiverande samtal hjälpte dem att delaktiggöra personen med ätstörningar och låta 
personen ta plats i omvårdnaden genom att få möjlighet att ta fram egna villkor (Dray 
et al., 2014). Motiverande samtal medförde att personer med ätstörningar fick 
möjlighet att lokalisera egna mål och på så vis ta fram egna vilkor för förändring 
(Dray et al., 2014). Personen med ätstörningar fick genom motiverande samtal större 
utrymme till att vara en aktiv del i relationen genom att ha ett stort inflytande över det 
egna tillfrisknandet (Dray et al., 2014). En personcentrerad relation byggdes upp 
genom motiverande samtal där personen med ätstörningar sågs som en unik individ 
som gavs möjlighet att utforma samarbete och föreliggande förändring utefter egna 
behov (Dray et al., 2014). 
 
Motiverande samtal befrämjade omvårdnaden av personer med 
ätstörning 
Motiverande samtal och motivation 

Motiverande samtal främjade och ökad motivation hos personer med ätstörningar 
(Dean & Touyz, 2006; Dray et al., 2014; Wade, Frayne, Edwards, Robertson, & 
Gilchrist, 2008). Ökad motivation efter motiverande samtal ledde till förbättring i 
sjukdomsbilden (Dray et al., 2014; Wade et al., 2008). Personer med ätstörningars 
motivation varierade över tid. Dean et al., (2006) beskrev att motiverande samtal 
inverkade till att skapa mer bestående motivation hos personen med ätstörning. 
Upplevelsen av ökad tilltro på egen förmåga hos personer med ätstörningar var 
relaterad till motivation som var mer stabil över tid (Dean et al., 2006). Efter enbart 
ett fåtal motiverande samtal påverkades graden av motivation hos personen (Wade et 
al., 2014). Personer med ätstörningar ansåg att motiverande samtal skapade 
motivation genom stöd och rutiner. Omvårdnadsåtgärden motiverande samtal 
möjliggjorde för personen att belysa såväl positiva som negativa sidor av sjukdomen 
för reflektion vilket ledde till optimism och ökade motivationen hos personen (Dray et 
al., 2014). Personens motivation stärktes genom fokus på tillfrisknande och möjlighet 
till att öppet reflektera kring fördelar och nackdelar (Dray et al., 2014). Personen med 
ätstörningar fick stöd i att fokusera på en uppgift i taget istället för fokus på 
sjukdomen i sin helhet. Motiverande samtal som omvårdnadsåtgärd skapade en 
hanterbar situation vilket möjliggjorde ökad motivation (Dray et al., 2014). 
Deltagande i motiverande samtal medförde reducering av negativa känslor och 
upplevelser av psykosocial stress (Cassin, von Ranson, Heng, Brar & Wojtowicz, 
2008).  
 
Sjuksköterskors förmåga att skapa ett individualiserat och strukturerat stöd ökade 
genom motiverande samtal. Med enbart en kort utbildning i motiverande samtal inom 
omvårdnaden av personer med ätstörningar skapades en förhöjd motivation både hos 
sjuksköterska och person (Dray et al et., 2014). Motivation uppstod genom 
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motiverande samtals förmåga att skapa reflektion och optimism (Dray et al., 2014). 
Motivation var en individuell upplevelse som motiverande samtal ökade genom 
anpassning till personen (Shingleton, Pratt, Gorman, Barlow, Palfai & Thompson-
Brenner, 2015). Under motiverande samtal identifierade sjuksköterskan och personen 
med ätstörningar tillsammans vad motivation var och hur den unika individen kunde 
uppnå motivation. Identifiering av individuell motivation lade en grund för 
sjuksköterskans arbete i att stödja personer med ätstörningar till att hitta egen 
motivation och styrka (Dray et al., 2014; Shingleton et al., 2015). 
 
Motiverande samtal och beredskap till förändring 

Innan deltagande i motiverande samtal var upplevd ambivalens hög inför förändring 
(Geller, Brown & Sirkameswaran, 2010). Motiverande samtal bidrog till att minska 
personens ambivalens inför att genomgå en förändring av ätstörning och livssituation 
(Geller et al., 2010). Vella-Zarb, Mills, Westra, Carter och Keating (2013) och Wade 
et al. (2008) fann att förändring skedde genom uppbyggnad av beredskap inför 
förändring hos personen genom motiverande samtal i omvårdnaden. För att 
åstadkomma förändring var upplevelsen av tilltro och motivation till förändring två 
viktiga komponenter som stärktes av motiverande samtal (Vella-Zarb et al., 2013; 
Shingleton et al., 2015). Motiverande samtal påverkade beredskapen till förändring. 
Ökad beredskap till att förändras visade sig minska sjukdomens svårigheter och 
ätstörningens påverkan på personen (Dray et al., 2014; Dunn et al., 2006; Weiss, 
Mills, Westra & Carter, 2013). 
 
Det fanns ett samband mellan förmågan till förändring och personen med 
ätstörningars vilja och beredskap till förändring. Deltagande i motiverande samtal 
ökade förmågan och beredskapen till förändring i personen (Dray et al., 2014; Geller 
et al., 2010; Vella-Zarb et al., 2013; Wade et al., 2008). Personer som deltog i 
motiverande samtal upplevde en ökad tro på egen förmåga till förändring. Cassin et 
al. (2008) och Shingleton et al. (2015) fann att motiverande samtal möjliggjorde 
förändring hos personer med ätstörning. Beredskap till förändring ökade till följd av 
motiverande samtal (Dean et al., 2006; Shingleton et al., 2015; Vella-Zarb et al., 
2013; Wade et al., 2008). 
 
Deltagande i motiverande samtal medförde att beredskapen till förändring utvecklades 
till en konkret förändringen där personen agerade och bibehöll förändringen (Dean et 
al., 2006). Motiverande samtal fungerade som ett verktyg som gjorde det möjligt för 
personen att skilja på sjukdom och person vilket var en förutsättning för att uppnå en 
förändring (Dray et al., 2014). Graden av beredskap till förändring påverkade i stor 
grad sjukdomen och dess svårighetsgrad. När personer upplevde större beredskap till 
förändring och en högre vilja till att inte följa ätstörningens inverkan minskade 
ätstörningens uttryck (Katzman, Bara-Carril, Rabe-Hesketh, Schmidt, Troop & 
Treasure, 2009). 
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Motiverande samtal och förmågan att formulera och följa egna mål 

Det fanns samband mellan förmågan till formulering av mål hos personer med 
ätstörningar och medverkan i motiverande samtal (Dray et al., 2014; Shingleton et al., 
2015). Dray et al. (2014) visade att motiverande samtal ökade förmågan till att 
formulera mål genom att stödja personen med ätstörningar till att finna egna resurser. 
Shingleton påvisade att motiverande samtal medförde en anpassning till personens 
behov vilket ökade personens förmåga att följa det uppsatta målet. Dray et al. (2014) 
beskrev att motiverande samtal hjälpte personen med ätstörningar att visualisera 
positiva och negativa sidor av sjukdomen. Visualisering av olika aspekter av 
sjukdomen möjliggjorde för personen att avgränsa sjukdomens olika sidor och utifrån 
det formulera mål. Visualisering hjälpte personen att prioritera de mål som var viktiga 
och samtidigt prioritera bort sådant som i stunden inte behövde fokus (Dray et al., 
2014). Dray et al. (2014) menade att egna mål var intimt förknippade med motivation 
och det krävdes etablerad motivation hos personen för att formulera mål. För att 
bibehålla etablerad motivation krävdes att mål fanns att eftersträva (Dray et al., 2014). 
 
Motiverande samtal och engagemang i behandling 

Motiverande samtal ledde till fler fullföljda behandlingar hos personer med 
ätstörningar (Dean et al., 2006; Dray et al., 2014; Wade et al., 2008; Weiss et al., 
2013). Genom motiverande samtal fann personerna engagemang i behandling (Dean 
et al., 2006). Engagemang i behandlingen ökade hos personer med ätstörningar såväl 
som engagemang och deltagande i vidare ätstörningsbehandling (Dray et al., 2014; 
Dunn et al., 2006). Personer som deltagit i motiverande samtal visade större 
benägenhet att uppsöka och delta i övrig ätstörningsvård än personer som inte 
erbjudits motiverande samtal (Dean et al., 2006; Geller et al., 2010). Personer var mer 
benägna att ingå och fullfölja behandling mot ätstörningar efter deltagande i 
motiverande samtal till skillnad från personer som enbart genomgått 
ätstörningsbehandling utan inslag av motiverande samtal (Dean et al., 2006; Weiss et 
al., 2013). 
 
Motiverande samtal och förbättrad sjukdomsbild 

Deltagande i motiverande samtal resulterade i reducering av frekvensen av 
sjukdomens yttranden och symtom (Cassin et al., 2008; Dean et al., 2006; Dunn et al., 
2006; Geller et al., 2010; Vella-Zarb et al., 2013). Geller et al. (2010) fann en 
signifikant minskning i kroppslig fixering hos personer med ätstörningar. 
Motiverande samtal ökade personen med ätstörningars tilltro till förändring av 
beteenden relaterade till ätstörningen (Weiss et al., 2013). Motiverande samtal 
minskade förekomsten av ambivalens, förnekelse och kompensatoriska beteenden 
som sjukdomen medförde (Cassin et al., 2008; Dean et al., 2006; Geller et al., 2010; 
Vella-Zarb et al., 2013; Wade et al., 2008). Personer med ätstörningar upplevde större 
livskvalité efter deltagande i motiverande samtal (Cassin et al., 2008). 
Självförtroendet hos personer med ätstörningar förbättrades som följd av deltagande i 
motiverande samtal (Cassin et al., 2008; Shingleton et al., 2015). Dray et al. (2014) 
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påvisade att personen upplevde en ökad förmåga att hantera svårigheter relaterat till 
sjukdomen genom motiverande samtal.  
 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där data samlades in via strukturerade 
sökningar i databaserna Cinahl, Medline, Psykinfo och Pubmed. Det kan i enlighet 
med Karlsson (2012) ses som en styrka att studien inleddes med en överblickande 
sökning för att därefter strukturerat söka vidare. Studiens genomförande med 
sökningar i flera olika databaser med relevans omvårdnad stärker studiens 
trovärdighet då det ökade chansen till relevanta träffar (Henricsson, 2012).  
 
Forskning kring motiverande samtal inom omvårdnaden av personer med ätstörningar 
är begränsad vilket medförde att datainsamlingen gav ett begränsat antal 
resultatartiklar. På grund av det bergränsade forskningsläget på området motiveras 
valet av fritextsökningar då de det öppnade upp sökningen till motsats till en 
ämnesordssökning (Forsberg & Wengström, 2015). Till resultatet i studien valdes tio 
artiklar slutligen ut vilket i form av antal kan ses som en svaghet. Resultatartiklarna 
till litteraturstudien påvisade uteslutande positiva effekter av motiverande samtal, 
vilket kan tänkas påverka studiens trovärdighet negativt (Henricsson, 2012). Den 
subjektiva upplevelsen av motiverande samtal berördes inom resultatartiklarna i låg 
grad och enbart enstaka resultat påvisade en negativ subjektiv upplevelse varpå 
litteraturstudien ej redovisade dessa. 
 
Inklusionskriterier och exklusionskriterier togs fram till litteraturstudien för att tydligt 
beskriva vad som fokuserades på och beskrevs inom studien. Vikten av 
inklusionskriterier och exklusionskriterier för litteraturstudien stod i relation till 
litteraturstudiens syfte som berörde begreppet ätstörningar. Ätstörningar innefattar ett 
flertal diagnoser varpå utan tydliga inklusionskriterier och exklusionskriterier hade 
medfört ett för ohanterbart område. Genom att tydligt redovisa vad litteraturstudien 
avsåg beskriva ökar den innehållsvaliditeten och bekräftelsebarheten för 
litteraturstudien (Wallengren & Henricsson, 2012). 
 
Datainsamlingen utfördes med sökord tillsammans med booleska operatorer och 
trunkeringar för att specificera och bredda sökningarna. Användandet av trunkering 
till sökorden kan ses som en styrka då det medförde att resultat till olika former av 
sökordet inkluderas i sökningen vilket innebar att sökningarna breddades (Karlsson, 
2012). Booleska operatorer för att kombinera sökord kan ses som en styrka då det 
specificerar sökningen (Karlsson, 2012). Studiens sökord togs fram från syftet till 
studien som var att belysa motiverande samtal i omvårdnaden av personer med 
ätstörningar, varpå övergripande sökord kom att bli motiverande samtal och 
ätstörningar. Sökorden översattes till engelska samt kombinerades med booleska 
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operatorer samt trunkering och blev då motivational interview* AND eating 
disorder*. En möjlig svaghet vid datainsamlingen var valet av begreppet ätstörningar 
då det inkluderar en rad olika diagnoser. För att systematisera och kompensera för 
svagheten i det valda begreppet ätstörningar utformades tydliga inklusionskriterier för 
att beskriva vilka diagnoser studien avsåg lägga intresse i. I studiens redovisning över 
sökhistorik (bilaga B) redovisas sökningar som genererat resultat vilket enbart 
diagnoserna Anorexi Nervosa samt Bulimi Nervosa gjorde. Sökningar på resterande 
inkluderade diagnoser genomfördes i respektive databas men gav ej resultat eller 
enbart resultat i form av dubbletter till föregående sökningar varpå de ej redovisas i 
sökhistoriken (bilaga B). Förekomsten av dubbletter vid sökningarna kan tolkas som 
en styrka då det påvisar att det valda området som önskas belysas är omringat 
(Karlsson, 2012). Genom att det önskade området väl omringats via sökningarna ökar 
litteraturstudiens trovärdighet (Henricsson, 2012). Valet av fritextsökningar kan ses 
som en styrka då det i sig öppnar upp och möjliggjorde för databaserna att plocka 
fram all data med de relevanta sökorden (Karlsson, 2012). I Pubmed gjordes 
sökningar efter MeSH-termer som var utformade efter Karolinska Institutets (2016) 
register med översättning från svenska till engelska medicinska termer. En styrka i 
datainsamlingen kan ses i Karolinska Institutets (2016) förslag på avgränsningar till 
valda MeSH-termer i specifika diagnoser, vilket utfördes i datainsamlingen. En aspekt 
som kan medföra en försämrad kvalitet på genomförandet av datainsamlingen är den 
begränsade tid som funnits för litteraturstudien. 
 
Artiklarna som inkluderades i studien genomgick granskning utifrån kriterier för 
vetenskaplig kvalitet (Wallengren & Henricsson, 2012) samt Carlsson och Eimans 
(2003) granskningsmall för bedömning av vetenskaplig kvalitet, vilket stärker den 
interna kvaliteten på litteraturstudien då underlaget kritiskt granskats och bedömts 
inneha god vetenskaplig kvalitet. Litteraturstudiens resultatartiklar bedömdes hålla 
god kvalitet vilket som stärker studiens pålitlighet. Urvalet av resultatartiklar kan 
även ses öka trovädigheten genom hög relevans mot syftet för studien (Henricsson, 
2012). Av utvalda resultatartiklar var majoriteten kvantitativa studier där flertalet 
datainsamling bestod av flera mätinstrument. Artiklar vars resultat grundas på flera 
mätinstrument kan enligt Henricsson (2012) vara problematiskt i avseende att tolka 
resultatet korrekt. I litteraturstudien och analysen av resultatartiklarna har noggrann 
inläsning samt tydlig redogörelse från forskarna i resultatartiklarna bidragit till att 
tydliggöra och möjliggöra tolkning av resultat trots flera mätinstrument. 
Överförbarheten i litteraturstudien kan diskuteras utifrån resultatartiklarnas urval av 
informanter. Resultatartiklarnas urval bestod av kvinnor i varierande åldrar och var 
utförda i olika länder. Litteraturstudiens överförbarhet kan pågrund av genusaspekten 
ses variera beroende på kön (Henricsson, 2012). 
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Resultatdiskussion 
Personer med ätstörningars beskrev upplevelsen av den terapeutiska relationen som 
en god relation till sjuksköterskan. Den goda relationen gav möjlighet att tillsammans 
hantera svårigheter och hinder som uppstår (Sly et al., 2014). Resultat påvisade att 
motiverande samtal som omvårdnadsåtgärd medförde att sjuksköterskan och personen 
med ätstörningars relation växte genom att ökad förståelse för den andra skapades 
(Dray et al., 2014), detta skapade i enlighet med Halldorsdottirs (2007) 
omvårdnadsteori en bro mellan sjuksköterskan och personen. Relationens betydelse 
var fundamental för kvaliteten på omvårdnaden (Halldorsdottir, 2007) likaså var 
relationen enligt Sly et al. (2014) av betydande roll för att skapa samarbete inom 
omvårdnaden. Relationens betydelse är endast beskriven av Dray et al. (2014), som 
belyste hur relationen skapades och byggdes upp, vilket är problematiskt då 
sjukdomens karaktär medför hinder till att skapa en relation genom brist på förtroende 
och förmåga till delaktighet. Dray et al. (2014) påvisade att förtroende och förmåga 
till delaktighet var centralt för att bygga en god relation, vilket medför att 
problematiken består av hur sjuksköterskan kan nå fram till personen bakom 
sjukdomen. Problematik kvarstår dock då sjukdomens karaktär utgör ett hinder för 
såväl viljan till och förändring i sig. Freedman et al. (2006) har belyst hur personer 
med ätstörningars upplevelser av kontroll beskrivs olika, dels som något positivt i 
form av att bli omhändertagen av sjukdomen, dels som något negativt genom att 
förlora kontroll på grund av sjukdomen. Sjukdomens karaktär innebär att sjukdomen 
tar kontroll över personen vilket utgör ett hinder som är svårt för sjuksköterskor att 
bemöta, motiverande samtal kan genom fokus på möjligheter vara värdefullt för att 
lösa problematiken. Motiverande samtals möjlighet att lösa problematiken bör 
undersökas vidare för att utveckla metoden och utifrån motiverande samtal finna nya 
metoder till att lösa problematiken. Relationen skapar positiv atmosfär med ett 
tillåtande klimat där upplevelsen av att bli dömd elimineras vilket stöds av 
Halldorsdottir (2007) omvårdnadsteori där den goda relationen bygger på förtroende 
och ärlighet. Den goda relationen handlar om ett samarbete mellan sjuksköterska och 
person med ätstörningar med utgångspunkt i personen, vilket medför att den goda 
relationen har ett samband med delaktighet inom omvårdnaden. Marshall, Kitson och 
Zeitz (2012) skrev att relationen mellan sjuksköterska och person skapades utifrån 
personen för att uppnå förståelse mellan båda parter. Förståelse är centralt för att 
utveckla en terapeutisk allians och bör därav undersökas vidare. Hälso- och 
sjukvården ställer krav på personcentrerad vård där patientens autonomi och integritet 
skall beaktas (SFS 2006:493), vilket innebär att personen skall ges möjlighet och 
motiveras till att vara delaktig i omvårdnaden. Motiverande samtal som 
omvårdnadsåtgärd inverkar till att personcentrera omvårdnaden och delaktiggöra 
personen med ätstörningar. Det är en utmaning i omvårdnaden för sjuksköterskor att 
finna vägar till personer med ätstörningars känslor av förtroende och tillit gentemot 
sjuksköterskan. 
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Ätstörningar är en sjukdom (Welch et al., 2010) som medför en fixering i 
tankemönster och en stark kontroll över personen vilket kan liknas i en känsla av att 
bli omhändertagen av sjukdomen (Freedman et al., 2006). Resultatet påvisade ökad 
beredskap till förändring hos personer med ätstörningar efter deltagande i 
motiverande samtal (Dray et al., 2014; Geller et al., 2010; Vella-Zarb et al., 2013; 
Wade et al., 2008). Ökad beredskap till förändring och motivation till följd av 
motiverande samtal kan tänkas förklaras i hur det blir möjligt för personen att 
lokalisera egna resurser vilket främjar motivation och att det i sin tur medvärkar till 
att skapa en vilja till att förändras. Tolkningen av personens ökade förmåga till att 
lokalisera egna resurser och att det understödjer beredskap till förändring får stöd av 
Miller och Rollnick (2013) som beskrev hur motiverande samtal hjälpte personen att 
finna motivation och egna lösningar. Resultatet indikerade att sjukdomens yttrande av 
kontroll över personen minskar i takt med förbättring av sjukdomen då omfattningen 
av symtomen minskar i relation med ökad beredskap till förändring (Cassin et al., 
2008; Dray et al., 2014; Geller et al., 2010; Shingleton et al., 2015; Vella-Zarb et al., 
2013; Wade et al., 2008; Weiss et al., 2010 ). Sambandet mellan minskning i 
sjukdomsbild och ökad beredskap till förändring ger belägg för motiverande samtal 
som omvårdnadsåtgärd för personer med ätstörningar, vilket ytterligare styrks av 
Delinsky et al. (2010) som har påvisat att förmåga till förändring stod i relation till 
sjukdomens kontroll över personen. Nordbø, Gulliksen, Espeset, Skårderud, Geller 
och Holte (2008) påvisade att ökad sjukdomsinsikt stärkte motivationen och viljan till 
att bli frisk från sjukdomen. Resultatet visade minskad frekvens av ätstörningars 
symtom efter deltagande i motiverande samtal (Cassin et al., 2008; Katzman et al., 
2009; Shingleton et al., 2015) vilket kan tolkas indikera en ökad sjukdomsinsikt. 
Utifrån personers olika beskrivningar av upplevelsen av kontroll speglas sjukdomens 
ambivalens. Upplevelsen av kontroll är central i sjukdomsbilden då den påverkar 
personens beteende. För sjuksköterskan är det viktigt med förståelse för personens 
upplevelse av kontroll för att i sin tur förstå personens beteende. Beteende kan tolkas 
som ett symtom på sjukdomen och ses i till exempel ambivalens. Ambivalens 
minskade i sjukdomen till följd av motiverande samtal (Geller et al., 2010) ur ett 
omvårdnadsperspektiv innebär detta att ökad kontroll kan urskiljas hos personen.  
 
Motivation är en drivkraft hos människan som stödjer beredskap till förändring vilket 
styrks av resultatets fynd av att deltagande i motiverande samtal medförde förändring 
av sjukdomsbilden för personer med ätstörning (Cassin et al., 2008; Dray et al., 2014; 
Geller et al., 2010; Vella-Zarb et al., 2013; Wade et al., 2008; Weiss et al., 2013 ). 
Resultatet påvisade att motiverande samtal som omvårdnadsåtgärd ökade personens 
motivation genom att möjliggöra för personen att formulera egna mål (Dray et al., 
2014), vilket kan relateras till svensk hälso- och sjukvårdslag (SFS 2006:493) då det 
innebär ett praktiskt tillvägagångssätt för att öka personens inflytande över 
omvårdnaden. Egna mål inom omvårdnaden inverkar till att öka upplevelsen av 
kontroll vilket Dray et al. (2014) antydde skedde genom att motiverande samtal 
hjälpte personen till en förändring som upplevdes positiv och angelägen av personen 
med ätstörningar. Förmågan att formulera egna mål och motivation finns hos alla 
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människor (Miller & Rollnick, 2013), vilket ytterligare stärker resultatet och 
analysens relevans. Det är tänkbart att motiverande samtals fokusering på möjligheter 
motiverar och stärker personen, problematik kvarstår kring hur motivation och 
förmåga till att se möjligheter till förändring kan utvecklas hos personen då 
sjukdomens karaktär medför en vilja att stanna kvar i sjukdomen framför att se 
möjligheter till att bli frisk. Resultatet påvisade att förmågan till att formulera och 
sätta upp egna mål ökade (Dray et al., 2104) liksom beredskap till förändring ökade 
till följd av deltagande i motiverande samtal (Dray et al., 2014; Geller et al., 2010; 
Vella-Zarb et al., 2013; Wade et al., 2008), vilket indikerar att motiverande samtal 
som omvårdnadsåtgärd inverkar positivt till att stödja personen. Ytterligare 
förklaringar till motiverande samtals inverkan till att öka beredskapen till förändring 
urskiljs från Cassin et al., (2008) som påvisade förändring i personer med 
ätstörningars upplevelse av tilltro till den egna förmågan. Möjligheten att få stöd i att 
sätta egna mål och påbörja en förändring medför alltså en förändring i personen tro på 
sig själv. Personens upplevelse av tilltro till den egna förmågan är väsentlig för såväl 
motivation som för tillfrisknandet i helhet. Tilltro till den egna förmågan hör samman 
med personens självkänsla och självförtroende vilka är viktiga att stärka för att ge 
personen kraft till att tillfriskna, vilket stöds genom att Cassin et al. (2008) påvisade 
ökat självförtroende i relation till minskad frekvens av sjukdomens symtom. 
Broussard (2003) påvisade att personer med ätstörningar beskrev känslor av skuld, 
rädsla och en känsla av att vara i krig med sig själv, vilket motiverar vikten av att 
understödja personens tilltro till sin egen förmåga. Sammanfattningsvis är 
motiverande samtal en omvårdnadsåtgärd som ger stöd åt personen för att finna 
motivation, beredskap till förändring, kontroll i situationen och tilltro till den egna 
förmågan. 
 
Resultatet påvisade att ökad förståelse genererade motivation såväl hos 
sjuksköterskan som personen, vilket kan kopplas till Halldorsdottirs (2007) teori där 
relationen sågs som en källa till kraft. Resultatet visade ökad motivation och 
tillfredsställelse hos sjuksköterskan med att arbete med personer med ätstörningar 
samt ökad motivation och förtroende hos personer med ätstörning (Dray et al., 2014), 
motiverande samtal kan därav utgöra en bro där förståelse- och förtroendeproblematik 
i relationen kan övervinnas. Resultatet visade ökat engagemang och förmåga till att 
fullföljda behandlingar (Weiss et al., 2013; Wade et al., 2008; Dean et al., 2006; Dray 
et al., 2014), vilket delvis kan förklaras av en god relation och förtroende till 
sjuksköterskan. Miller och Rollnick (2009) menade att motiverande samtal kunde 
skapa en relation mellan sjuksköterskan och personen. Halldorsdottir (2007) menade 
att relationen mellan sjuksköterskan och personen berikade omvårdnaden avseende 
kraft och motivation. Ökat engagemang och förmåga till att fullfölja behandlingen 
kan tänkas höra samman med relationen och den kraft och motivation relationen 
medför.   
 
Motiverande samtal inverkade till att öka tillfredsställelsen och förståelsen hos 
sjuksköterskan (Dray et al., 2014), vilket är intressant då De la Rie et al. (2006) fann 
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att personer med ätstörningar hade brist på tillit och förståelse. Rajman (2013) 
speglade problematik med att skapa en fungerande terapeutisk allians. Dray et al. 
(2014) påvisade att personer med ätstörningar upplevde att motiverande samtal gav en 
positiv atmosfär där samarbete kunde ske utan risk för att bli dömd, vilket innebär att 
motiverande samtal kan bistå personen till att känna förtroende. Möjligheten till att 
känna tillit och förtroende för personen kan tänkas höra samman med personens 
upplevelse av egen förmåga och självförtroende. Resultatet skildrade en förhöjd tilltro 
till egen förmåga och självkänsla till följd av deltagande i motiverande samtal (Cassin 
et al., 2008; Weiss et al., 2013), vilket kan medföra en möjlighet till ökad tilltro och 
förtroende hos personen. Cassin et al. (2008) och Weiss et al. (2013) påvisade att 
ökad tilltro till den egna förmågan och ett stärkt självförtroende hos personer med 
ätstörning kunde tänkas bidra till en ökning av personens delaktighet, minskning av 
kontroll och beteenden utifrån sjukdomen, vilket skulle kunna vara en följd av 
delaktighet såväl som självförtroende och tilltro till den egna personen. Resultatet 
påvisade att personer med ätstörningar upplevde ökad livskvalité efter deltagande i 
motiverande samtal (Cassin et al., 2008), vilket bör ses som en förbättring i 
sjukdomen. Delinsky et al. (2011) fann ett samband mellan graden av motivation och 
förbättring i sjukdomen, det kan således betyda att motiverande samtal leder till en 
ökad motivation och förbättring i sjukdomen. Delinsky et al. (2011) påvisade att 
sjuksköterskans förståelse för personen med ätstörningars upplevelse av sjukdomen 
och dess symtom var en viktig aspekt för att möjliggöra stöd till personen. 
Motiverande samtal som omvårdnadsåtgärd har visat resultat i att möjliggöra för 
sjuksköterskan att förstå problematiken utifrån personen med ätstörnings synsätt 
(Dray et al., 2014), vilket medför att förutsättningarna för god omvårdnad ökar. Ur ett 
omvårdnadsperspektiv tycks motivation stå i relation till förmågan att skapa förståelse 
mellan sjuksköterskan och personen med ätstörning, vilket styrks av Halldorsdottir 
(2007) vars omvårdnadsteori belyste att relationen i sig utgjorde en resurs i form av 
empowerment och kraft för personen om relationen byggdes upp med förståelse 
mellan sjuksköterskan och patient. Motiverande samtal som omvårdnadsåtgärd 
skapade förutsättningar för en förtroendefull och öppen relation (Dray et al., 2014), 
därav betraktas motiverande samtal som en bro mellan sjuksköterska och person med 
ätstörningar. 
 
 
Konklusion 
Motiverande samtal som omvårdnadsåtgärd kan med fördel användas inom 
omvårdnaden av personer med ätstörningar. För sjuksköterskan innebär motiverande 
samtal en användbar omvårdnadsåtgärd med evidens för ökad motivation hos 
personer med ätstörningar. Motivation som drivkraft och inneboende hälsoresurs hos 
individen främjas och ökar efter deltagande i motiverande samtal. Personer med 
ätstörningar som deltar i motiverande samtal når en högre grad av beredskap till 
förändring samt minskad ambivalens vilket korrelerar med ökad motivation. 
Motiverande samtal i omvårdnaden medför även en personcentrerad vård då den ger 
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stöd till personen med ätstörningar i förändringen som tillfrisknade och behandling 
utgör. Sjuksköterskans förmåga genom motiverande samtal att hjälpa personen med 
ätstörning att strukturera, prioritera och sätta hanterbara egna mål är en viktig aspekt 
av motiverande samtal. Skapandet av en terapeutisk allians är problematiskt varpå 
motiverande samtals inverkan till att skapa förståelse, förtroende och ärlighet mellan 
sjuksköterska och personen är av högsta vikt. Relationen mellan sjuksköterska och 
person med ätstörning berikas då en förståelse för varandra möjliggörs vilket leder till 
ökad motivation hos båda parter. Motiverande samtal är utifrån ett ömsesidigt 
samarbete mellan sjuksköterska och personen med ätstörningar ett stöd i utvecklandet 
av personens egna resurser för att tillfriskna från ätstörningen. Motiverande samtals 
inverkan till att öka motivationen för att skapa en terapeutisk allians mellan 
sjuksköterskan och personen med ätstörning är en tillgång för omvårdnad.   
 
 
Implikation 
Forskning kring motiverande samtal inom omvårdnaden av personer med ätstörningar 
är begränsad. En stor del av den forskning som finns på området är kvantitativ 
forskning med skattningsskalor vilket mäter fenomen framför upplevelser, varpå 
utökad forskning kring den subjektiva upplevelsen av motiverande samtals inverkan 
inom omvårdnaden av personer med ätstörning skulle berika den kunskap som finns.  
Sjuksköterskans kunskaper i motiverande samtal varierar. Sjuksköterskeutbildningar 
bör integrera och utöka motiverande samtal i utbildningen för att skapa en god 
evidensbaserad omvårdnad för personer med ätstörningar. Sjuksköterskor behöver 
mer kunskap om komplexa psykiatriska tillstånd såsom ätstörningar. Mer resurser 
inom sjuksköterskeutbildning bör avsättas för utbildning om komplexa psykiatriska 
tillstånd och motiverande samtal för att optimera omvårdnaden för personer med 
ätstörning. I utbildningen bör den teoretiska undervisningen kompletteras med 
praktisk övning av motiverande samtal samt verksamhetsförlagd utbildning inom 
psykiatrisk vård.  
 
Inom den kliniska verksamheten är det önskvärt att verksamma sjuksköterskor ges 
möjlighet till utveckling i motiverande samtal för att berika omvårdnaden av personer 
med ätstörningar. Sjuksköterskor behöver fördjupad kunskap i motiverande samtal för 
att praktisera omvårdnadsåtgärden kliniskt. Det är önskvärt att sjuksköterskor utöver 
kunskap i motiverande samtal ges möjlighet att fördjupa kunskaper om ätstörningar 
då sjukdomens karaktär är komplex.  



 

 

Referenser 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental  Disorders DSM-5. Arlington: American Psychiatric Association 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 
Research in Psychology, 3(2), 77-101. doi:10.1191/1478088706qp063oa 

Broussard, B. B. (2005). Women's experiences of bulimia nervosa. Journal of 
Advanced Nursing, 49(1), 43–50. doi:10.1111/j.1365-2648.2004.03262.x 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för 
undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete 
mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola. Rapport nr 2. Malmö: 
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola. 
http://portal.omv.lu.se/publicfiles/uppsatsanvis/rapport_hs_05b.pdf 

*Cassin, E. S., von Ranson, M. K., Heng, K., Brar, J., & Wojtowicz, E. A. (2008). 
Adapted motivational interviewing for women with binge eating disorder. A 
randomized controlled trial. Psychology of Addictive Behaviors, 22(3), 417-425. 
doi:10.1037/0893-164X.22.3.417 

Clinton, D., & Norring, C. (2002). Ätstörningar: Bakgrund och aktuella 
behandlingsmetoder. Stockholm: Natur och kultur 

*Dean, Y. H., & Touyz, W. S. (2006). Group Motivational Enhancement Therapy as 
an Adjunct to Inpatient Treatment for Eating Disorders: A Preliminary Study. 
European Eating Disorder Review, 16, 256-267. doi:10.1002/erv.85 

de la Rie, S., Noordenbos, G., Donker, M., & van Furth, E. (2006). Evaluating the 
treatment of eating disorders from the patient’s perspective. International 
Journal of Eating Disorders, 39(8), 667–676. doi:10.1002/eat 

Delinsky, S. S., Thomas, J. J., St. Germain, S. A., Craigen, K. E., Weigel, T. J., 
Levendusky, P. G., & Becker, A. E. (2010). Motivation to Change Among 
Residential Treatment Patients with an Eating Disorder: Assessment of the 
Multidimensionality of Motivation and Its Relation to Treatment Outcome. 
International Journal of Eating Disorders, 44(4), 340–348. 
doi:10.1002/eat.20809 

Dingermans, A. E., & van Furth, E. F. (2011). Binge Eating Disorder 
Psychopathology in Normal Weight and Obese Individuals. International 
Journal of Eating Disorders, 45(1),  135–138. doi:10.1002/eat.20905 

*Dray, J., Gilchrist, P., Singh, D., Cheesman, G., & Wade, T. D. (2014). Training 
mental health nurses to provide motivational interviewing on an inpatient eating 



 

 

disorder unit. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(7), 652–
657. doi:10.1111/jpm.12163 

*Dunn, C. E., Neighbors, C., & Larimer, E. M. (2006). Motivational enhancement 
therapy and self-help treatment for binge eaters. Psychology of Addictive 
Behaviors, 20(1), 44-52. doi:10.1037/0893-164X.20.1.44  

Forsberg. C., & Wengström. Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur 
& Kultur 

Freedman, G., Leichner, P., Manley, R., S. Sandhu, P. S., & Wang, T. C. (2006). 
Understanding anorexia nervosa through analysis of thematic content of letters 
in an adolescent sample. European Eating Disorders Review, 14, 301-307. 
doi:10.1002/erv.691 

Friberg. F. (2012). Dags för uppsats Vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Lund: Studentlitteratur 

*Geller, J., Brown, K. E., & Sirkameswaran, S. (2010). The Efficacy of a Brief 
Motivational Interventions for Individuals with Eating Disorders: A 
Randomized Control Trial. International Journal of Eating Disorders, 44(6), 
497-505. doi:10.1002/eat.20847 

Gunnarsson, R & Billhult, A (2012). Mätinstrument och diagnostiska test. Henricsson 
(Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad 
(s. 152-160). Lund: Studentlitteratur. 

Halldorsdottir, S. (2007). The dynamics of the nurse-patient relationship: introduction 
of a synthesized theory from the patient's perspective. Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 22(4), 643-652. doi:10.1111/j.1471-6712.2007.00568.x 

Henricsson (2012). Diskussion. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 
idé till examination inom omvårdnad (s. 471-479). Lund: Studentlitteratur. 

Karlsson, E. K. (2012). Informationssökning. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori 
och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 95-113). Lund: 
Studentlitteratur. 

Karolinska Institutet. (2016). Svensk MeSH-MeSH sökverktyg. Hämtad 2016-11-18 
från: https://mesh.kib.ki.se 

*Katzman, A. M., Bara-Carril, N., Rabe-Hesketh, A., Schmidt, U., Troop, N., & 
Treasure, J. A. (2009). Randomized Controlled Two-Stage Trial in the 
Treatment of Bulimia Nervosa, Comparing CBT Versus Motivational 



 

 

Enhancement in Phase 1 Followed by Group Versus Individual CBT in Phase 2. 
Psychosomatic Medicine, 72(7), 656-663. doi:10.1097/PSY.0b013e3181ec5373 

Kolovos, P., Kaitelidou, D., Lemonidou, C., Sachlas, A., & Sourtzi, P. (2016). 
Patients’ perceptions and preferences of participation in nursing care. Journal of 
Research in Nursing, 21(4), 290-303. doi:10.1177/1744987116633498 

Marshall, A., Kitson, A., & Zeitz, K. (2012). Patients views of patient-centered care: a 
phenomenological case study in one surgical unit. Journal of Advanced 
Nursing, 68(12), 2664-2673. doi:10.1111/j.1365-2648.2012.05965.x. 

Mccann, T. V., Baird, J., Clark, E., & Lu, S. (2008). Mental health professionals’ 
attitudes towards consumer participation in inpatient units. Journal of 
Psychiatric and Mental Health Nursing, 15(1), 10–16. doi:10.1111/j.1365-
2850.2007.01199.x 

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal Att hjälpa människor till 
förändring. Stockholm: Natur & Kultur. 

Nordbø, R. H., Gulliksen, K. S., Espeset, E. M., Skårderud, F., Geller, J., & Holte, A. 
(2008). Expanding the concept of motivation to change: the content of patients’ 
wish to recover from anorexia nervosa. International Journal of Eating 
Disorders, 41(7), 635-642. doi:10.1002/eat.20547 

Rajman, L. M. (2003). Nurses and the ‘therapeutic relationship’: caring for 
adolescents with anorexia nervosa. Journal of Advanced Nursing, 45(5), 495–
503. doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02932.x 

Rollnick, S., Miller, W. R., & Butler, C. C. (2009). Motiverande samtal i hälso- och 
sjukvård Att hjälpa människor att ändra beteende. Lund: Studentlitteratur. 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken Etik för vårdande yrken. Lund: 
Studentlitteratur. 

*Shingleton, R. M., Pratt, E. M., Gorman, B., Barlow, D. H., Palfai, T. B., & 
Thompson-Brenner, H. (2015). Motivational Text Message Intervention for 
Eating Disorders: A Single-Case Alternating Treatment Design Using 
Ecological Momentary Assessment. Behavior Therapy, 47(3), 325–338. 
doi:10.1016/j.beth.2016.01.005 

Sly, R., Morgan, J. F., Mountford, V. A., Sawer, F., Evans, C., & Lacey, J. H. (2014). 
Rules of Engagement: Qualitative Experiences of Therapeutic Alliance When 
Receiving In-Patient Treatment for Anorexia Nervosa. Eating disorders, 22(3), 
233-243. doi:10.1080/10640266.2013.867742 

SFS 2006:493. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.  



 

 

*Vella-Zarb, R. A., Mills, J. S., Westra, H. A., Carter, J. C., & Keating, L. (2013). A 
Randomized Controlled Trial of Motivational Interviewing + Self-Help Versus 
Psychoeducation + Self-Help for Binge Eating. International Journal of Eating 
Disorders, 48(3), 328-332. doi:10.1002/eat.22242 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

*Wade, T. D., Frayne, A., Edwards, S-A., Robertson, T., & Gilchrist, P. (2008). 
Motivational change in an inpatient anorexia nervosa population and 
implications for treatment. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 
43, 235-243. doi:10.1080/00048670802653356 

Wallengren, C. & Henricsson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 
litteraturbaserat examensarbete. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 481-495). Lund: 
Studentlitteratur. 

*Weiss, C. V., Mills, J. S., Westra, H. A., & Carter, J. C. (2013). A preliminary study 
of motivational interviewing to intensive testament för an eating disorder. 
Journal of Eating Disorders, 1(34). doi:10.1186/2050-2974-1-34 

Welch, E., Birgegård, A., Parling, T., & Ghaderi, A. (2010). Eating disorder 
examination questionnaire and clinical impairment assessment questionnaire: 
General population and clinical norms for young adult women in Sweden. 
Behaviour Research and Therapy, 49, 85-91. doi:10.1016/j.brat.2010.10.010  

Artiklar markerade med asterix (*) avser artiklar som ingår i litteraturstudiens 
resultat.  

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord Cinahl  Pubmed Psycinfo Medline 

Motiverande 
samtal 

Motivational 
interview* 

Moivational 
interviewing (MeSH 
Terms) 

Motivational 
interview* 

 
 
Motivational 
interview* 

Ätstörningar  Eating disorder* 
Feeding and  eating 
disorder (MeSH 
Terms) 

Eating disorder* 
 
 
Eating disorder* 

Anorexi 
Nervosa 

  Anorexi* 
 

Bulimia 
Nervosa 

  Bulimi* 
Bulimi* 
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 Tabell 2: Sökhistorik 
 

*Nummer inom parentes motsvarar dubbletter från ovanstående sökningar.  

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

13-10-16 CINAHL 

Motivational interview* AND 
eating disorder* 
 
Limit: 2006-2016 
Limit: research article 16 16 3 2 

13-10-16 PUBMED 

((Feeding and Eating 
Disorders[MeSH Terms])) AND 
Motivational Interviewing[MeSH 
Terms]  11 11 5 (2) 1 

17-10-16 PSYCINFO 

Motivational interview* AND 
eating disorder* 
 
Limit: 2006-2016 
Limit: peer review 106 106 11 (4) 3 

18-10-16 PSYCINFO 

Motivational interview* AND 
anorexi* 
 
Limit: 2006-2016 
Limit: peer review 36 36 4 (2) 1 

18-10-16 PSYCINFO 

Motivational interview* AND 
bulimi* 
 
Limit: 2006-2016 
Limit: peer review 24 24 4 (3) 1 

02-11-16 MEDLINE 

Motivational interview* AND 
bulimi* 
 
Limit: 2006-2016 43 43 11 (9) 2 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Cassin E. S,. von Ranson M. K., Heng. K., Brar. J., & Wojtowicz E. A. (2008). Adapted 
motivational interviewing for women with binge eating disorder. A randomized controlled trial. 
Psychology of Addictive Behaviors, 2008, 22 (3), 417-425. doi: 10.1037/0893-164X.22.3.417 

Land  
Databas 

Kanada 
Psycinfo  

Syfte Studiens syfte var att undersöka huruvida en enstaka session med motiverande samtal kunde 
minska hetsätning hos individer med hetsätnings ätstörning (BED) i större utsträckning jämfört 
med en självhjälpsbok. Studiens syfte inkluderade även två hypoteser. Huvudhypotesen (1) 
hävdade att en enda session motiverande samtal i kombination med en självhjälpsbok kommer att 
minska symtomet hetsätning i större utsträckning än vad enbart en självhjälpsbok skulle göra. Den 
sekundära hypotesen (2) menade att minskning i hetsätning förknippades med förbättring i 
samtida samsjukliga psykiska störningar och därför förväntades AMI-gruppen nå större förbättring 
i depression, självkänsla och livskvalitet jämfört med testgruppen. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ   
Randomiserad kontrollstudie   

Urval Strategiskt urval 

Datainsamling Enkäter (skattningsskalor)  
 

Dataanalys Metaanalys  

Bortfall 13% 

Slutsats Studiens motiverande samtal bedömdes hålla god kvalitet. AMI-gruppen visade en signifikant 
minskning i förekomsten av hetsätning vid första mätning (,vid andra mätning var resultat likartat 
för AMI-grupp och test-grupp). AMI-gruppen redovisade dessutom självskattning med lägre grad 
av hetsätning. AMI-gruppen visade resultat av att signifikant fler i denna grupp klarade att sluta 
hetsäta. AMI-gruppen redovisade även en signifikant högre upplevelse av motståndskraft mot 
negativa känslor samt en ökad självtillit och självförmåga. Ökat självförtroende och minskad 
depression var förbättringar som uppmättes till en högre grad hos AMI-gruppen. AMI-gruppen var 
signifikant mer nöjda med processen jämfört 
med test-gruppen.    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 
 

Referens Dean Y. H., Touyz W. S., (2006) Group Motivational Enhancement Therapy as an Adjunct to 
Inpatient Treatment for Eating Disorders: A Preliminary Study. European Eating Dosorder 
Review, 2008, 16, 256-267. doi: 10.1002/erv.851 

Land  
Databas 

Australien  
Medline 

Syfte Studiens syfte var att (1) utforma och genomföra en kort motivationshöjande behandling (MET) 
gruppintervention för en grupp patienter som hade lågt engagemang, förberedda och låg 
motivation inför kommande behandling för att (2) jämföra gruppens resultat mot en grupp 
patienter som erhållit behandling likt vanligt (TAU). 

Metod:  
Design 

Kvantitativ ansats  
Randomiserad kontrollstudie   

Urval Strategiskt urval 

Datainsamling Skattningsskalor  

Dataanalys Statistisk analys 

Bortfall 17% 

Slutsats Studien fann en tendens till ökad motivation hos personer med ätstörningar efter deltagande i 
motiverande samtal. Personer med ätstörningars motivation blev mer bestående genom deltagande 
i motiverande samtal. Beredskap till förändring ökade med motiverande samtal. Deltagande i 
motiverande samtal medförde en ökad andel fullföljda behandlingar samt ett ökat deltagandet i 
övrig behandling. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 
  

Referens Dray. J,. Gilchrist. P,. Singh. D,. Cheesman. G,. & Wade. T.D. (2014) Training mental health 
nurses to provide motivational interviewing on an inpatient eating disorder unit. Journal of 
Psychiatric and Mental Health Nursing, 2014, 21, 652–657. doi: 10.1111/jpm.12163  

Land  
Databas 

Australien  
Pubmed 

Syfte Syftet var att (1) undersöka huruvida motiverande samtal kan förbereda psykiatrisjuksköterskor i 
att använda motiverande samtal till patienter med Anorexia Nervosa och Bulimi Nervosa samt (2) 
undersöka effekten av sjuksköterskans användande av motiverande samtal i relation till 
patienternas följsamhet till behandlingen.      

Metod:  
Design 

Kvalitativ och kvantitativ  
Mixad metod  

Urval Flernivåurval med en patientgrupp och en sjuksköterskegrupp 

Datainsamling Enkäter (skattningsskalor) med kvantitativa och kvalitativa frågor. 

Dataanalys  

Bortfall Bland sjuksköterskorna deltog 43% (bortfall 57%) och bland patienter deltog 55% (bortfall 45%).  

Slutsats Kort utbildning i motiverande samtal resulterade i ett förbättrat användande som kvarstod efter tid. 
Utbildningen i motiverande samtal ökade sjuksköterskornas tillfredsställelse med att arbeta med 
patientgruppen. Sjuksköterskorna ansåg att motiverande samtal möjliggjorde för dem och 
patienterna att tala mer strukturerat och öppet, ökade deras förståelse för patienternas behov och 
problem samt möjliggjorde för patienterna att få styra sin förändring. 
Patienterna menade att de genom motiverande samtal hade möjlighet att plocka fram och diskutera 
såväl sjukdomen positiva som negativa sidor, förkroppsliga sjukdomen och sätta upp mål. 
Patienterna ansåg att de med hjälp av motiverande. Samtal fick hjälp att komma fram till vilka 
förändringar de var redo att engagera sig i. Patienterna framhöll att de upplevde att motiverande 
samtal inverkade positivt till att möjliggöra för dem att öppna upp, uttrycka sina känslor och vara 
ärliga utan risk för att bli dömda. Patienterna beskrev en känsla av en mer tillåtande atmosfär i 
samarbetet med sjuksköterska efter att motiverande samtal implementerats. 
Både sjuksköterskor och personer med ätstörningar upplevde motiverande samtal som en positiv 
ingång till en terapeutisk allians.  Studien resulterade i färre förtida avhopp från behandling. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 
 

 

Referens Dunn C. E, Neighbors. C & Larimer E. M. (2006). Motivational enhancement therapy and self-
help treatment for binge eaters. Psychology of additive behaviors .2006.1, 44-52. doi: 
10.1037/0893-164X.20.1.44 

Land  
Databas 

USA 
Psykinfo 

Syfte Syftet var att undersöka huruvida en session med motiverande samtal förmådde öka 
deltagarnas beredskap till förändring samt huruvida det kunde öka effekten av 
självhjälpsbehandling och ge följsamhet till behandlingen. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Randomiserad kontrollstudie 

Urval  

Datainsamling Skattningsskalor  

Dataanalys Statistisk analys 

Bortfall 34% 

Slutsats Personer i studien som deltog i motiverande samtal beskrev upplevelser av motiverande samtal 
som varm och förstående. Personer beskrev upplevelser av att motiverande samtal medförde en 
positiv reflektion, förståelse och att inte bli dömd. Vissa personer beskrev upplevelsen av att få 
möjlighet att diskutera olika behandlingsalternativ och att inte bli tillsagt vad som var rätt och fel 
som något positivt, medan andra beskrev en saknad av tydliga råd som något negativt. Studien 
fann en minskad frekvens av sjukdomens symtom till följd av deltagande i motiverande samtal.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Geller, J., Brown, K. E., & Sirkameswaran, S. (2010). The Efficacy of a Brief Motivational 
Interventions for Individuals with Eating Disorders: A Randomized Control Trial. International 
Journal of Eating Disorders, 44 (6), 497-505. doi: 10.1002/eat.20847 

Land  
Databas 

Kanada (Hawaii) 
Psycinfo  

Syfte Syftet var att bestämma vilken effekt beredskap- och motivationsterapi (RMT) har som 
förberedande intervention för personer med ätstörningar. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Randomiserad kontrollerad studie 

Urval Urval från Kanadensiskt behandlingsprogram mot ätstörningar där 205 personer granskades för 
lämplighet till studien, 24 mötte inte inklusionskriterierna och 181 randomiserades till test och 
kontrollgrupp. Randomiserat urval från ett ätstörninsprogram i Kanada. 113 personer valdes ut att 
delta i studien. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom enkäter och strukturerade intervjuer. 
Instrument som användes: Eating disorders inventory-2 (EDI-2) bedömer ätstörningsproblematik, 
Readiness and motivational interview (RMI) bedömer beredskap- och motivation till förändring, 
Brief symtom inventory (BSI) bedömmer symtom kopplat till psykiatri, Rosenberg Self-esteem 
scale bedömmer graden av självkänsla. RMT-sessionerna spelades in. 

Dataanalys Statistisk analys 

Bortfall  

Slutsats I studien visade interventionsgruppen med MI (RMT) en signifikant minskning i ätstörningens 
symtom relaterat till fixering i smalhet, bulimi och missnöje inför kroppen.  
Vid mätningar efter tre veckor och sex månader fann studien att antalet personer med låg 
beredskap till förändring återfanns i större utsträckning i kontrollgruppen och en större grupp 
personer bland testgruppen nådde kriterierna förhöjd beredskap till förändring. Andelen mycket 
ambivalenta personer var efter sex veckor 68% i kontrollgruppen mot 49% i testgruppen.  Andelen 
mycket ambivalenta personer var efter tre månader 52% i kontrollgruppen mot 33% i testgruppen. 
Studien påvisade en ökande beredskap till förändring under testperioden.  RMT innan start av 
ätstörningsbehandling visade sig minskade ambivalensen till förändring hos personer med 
ätstörningarna bulimi utan kompensatoriska symtom och hetsätningsstörning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Katzman A. M., Bara-Carril. N., Rabe-Hesketh. A., Schmidt. U., Troop. N & Treasure. J. A 
Randomized Controlled Two-Stage Trial in the Treatment of Bulimia Nervosa, Comparing CBT 
Versus Motivational Enhancement in Phase 1 Followed by Group Versus Individual CBT in Phase 
2. Psychosomatic Medicine, 2010, 72 (7), 656-63. doi: 10.1097/PSY.0b013e3181ec5373 

Land  
Databas 

Storbrittanien  
MEDLINE  

Syfte Studiens syfte var att undersöka om motivationshöjande behandling (MET) tillsammans med 
kognitiv beteende behandling(KBT) kunde minska andelen avhopp från behandling och förbättrat 
utfall avseende behandling och tillfrisknande för patienter med BN eller EDNOS jämfört med 
enbart KBT. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ ansats   
Randomiserad kontrollerad studie 

Urval  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Statistisk analys 

Bortfall  

Slutsats Studien fann samband mellan högre motivation och minskad förekomst av sjukdomens symtom 
som hetsätning. Studien påvisar hur sjuksköterskan och personens med ätstörning bedömer 
sjukdomssymtomen olika. Studien visar även att motiverande samtal sänker förekomsten symtom 
av hetsätning och bulimi.    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 7 

Referens Shingleton, R. M., Pratt, E. M., Gorman, B., Barlow, D. H., Palfai, T. B., & Thompson-Brenner, 
H. (2015). Motivational Text Message Intervention for Eating Disorders: A Single-Case 
Alternating Treatment Design Using Ecological Momentary Assessment. Behavior Therapy, 47 
(3), 325–338. doi: 10.1016/j.beth.2016.01.005 

Land  
Databas 

USA 
Psycinfo 

Syfte Syftet var att undersöka inledande motiverande samtal och motiverande text-meddelandens 
inverkan på patienter med ätstörningar som uppvisade stor återhållsamhet kring mat som del av 
behandling. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
 

Urval Urval från frivilliga som anmälde intresse för studien.  
Vuxna i åldrarna 18-26 år med subklinisk Anorexia Nervosa och Bulimi Nervosa som uppvisade 
strikta dieter/stort motstånd kring mat.   

Datainsamling Inledande motiverande samtal med deltagarna som sedan följdes upp med textmeddelanden inför 
måltider. Text-meddelandena konstruerades efter individen utefter vad som diskuterats under MI-
samtalet samt var inspirerade/utformade efter KBT. Deltagare svarade dagligen på 
utvärderingsenkäter (självskattningsformulär) avseende symtom på ätstörningen. 

Dataanalys  

Bortfall 7,7%.  

Slutsats Studien visade ett positivt resultat avseende inledande motiverande samtal med individanpassade 
motiverande textmeddelande inför måltider genom mindre motstånd mot mat. Studien visade även 
resultat på lägre förnekelse, ökad handlingskraft och ökat förtroende vid jämförelse mellan första 
och sista mätningen. Vidare fann studien att textmeddelandena var mer effektiva i början av 
interventionen jämfört mot slutet av interventionen. I den grupp med undervikt vid inträde av 
studien visade interventionen signifikant minskad förnekelse och ökad handlingskraft. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Vella-Zarb, R. A., Mills, J. S., Westra, H. A., Carter, J. C., & Keating, L. (2013). A Randomized 
Controlled Trial of Motivational Interviewing + Self-Help Versus Psychoeducation + Self-Help 
for Binge Eating. International Journal of Eating Disorders, 48(3), 328-332. 
doi:10.1002/eat.22242 

Land  
Databas 

Kanada 
Cinahl 

Syfte Det primära syftet (1) med studien var att undersöka huruvida hypotesen: motiverande samtal 
tillsammans självhjälp kan medföra bättre resultat avseende förbättring i sjukdomsproblematiken 
såsom beteende och abstinens från hetsätning. 
Det sekundära syftet (2) var att undersöka huruvida motiverande samtal leder till förbättrad 
beredskap till förändring och tilltro till sig själv jämfört med psykoedukation. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie 

Urval Det var 47 personer som uppfyllde kriterierna och inkluderades i studien. Diagnoser som 
inkluderades var Hetsätningsstörning och Bulimia Nervosa utan kompensatoriska symtom. 
Medverkande randomiserades till två grupper med hjälp av SPSS. I grupp ett gavs motiverande 
samtal och en guide för självhjälp som behandling. I gruppen två gavs psykoedukation och en 
guide för självhjälp som behandling. Deltagarna förblev ovetande om vilken behandlingsform de 
utvalts till fram till efter första mätningen utförts. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom enkäter i form av skattningsskalor. Mätningarna genomfördes vid 
upprepade tillfällen: vid start av intervention, efter första sessionen, efter en månad samt efter fyra 
månader. 

Dataanalys Statistisk analys 

Bortfall 22%  

Slutsats Motiverande samtal visade ett högre resultat än psykoedukation i ökning av beredskap till 
förändring. Motiverande samtal visade större effekt till att stärka individens självtillit jämfört med 
psykoedukation. Till skillnad från psychoeducation ledde motiverande samtal till betydligt högre 
beredskap till förändring och tilltro till den egna förmågan till förändring. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 9 

Referens Wade, T. D., Frayne, A., Edwards, S-A., Robertson, T., & Gilchrist, P. (2008). Motivational 
change in an inpatient anorexia nervosa population and implications for treatment. Australian and 
New Zealand Journal of Psychiatry, 43, 235-243. doi: 10.1080/00048670802653356 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Studien hade tre integrerade syften. Första (1) syftet var att undersöka huruvida graden av 
motivation vid inträde i behandling kan förutspå förbättring i sjukdomsbilden. Andra (2) syftet var 
att undersöka huruvida en förbättrad motivation mellan första mätning vid inträde i behandling till 
uppföljningsmätning två veckor efter kan förutspå förbättring i sjukdomsbilden till slutgiltiga 
mätningen sex veckor efter inträde. Tredje (3) syftet var att undersöka huruvida fyra sessioner av 
motiverande samtal jämfört med sedvanlig behandling signifikant kunde öka motivationen till att 
tillfriskna från ätstörning. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ ansats 
Randomiserad kontrollerad studie 
Den utvalda gruppen patienter randomiserades till två grupper där den ena gruppen fick sedvanlig 
behandling och den andra gruppen gavs motiverande samtal i fyra sessioner. 

Urval Målinriktat urval (=strategiskturval) 
Informanter (patienter) valdes med hänsyn till i studien välbeskrivna inklusionskriterier från en 
specialiserad slutenvårdsenhet för vård mot ätstörningar. Det var 84 patienter som uppfyllde 
inklusionskriterierna och bedömdes lämpliga att medverka i studien och 47 av dem medgav till 
deltagande. 

Datainsamling Data samlades in genom enkäter i form av självskattningsformulär vid tre tillfällen: vid inträde i 
studien, vid uppföljning 2 veckor efter samt vid uppföljning 6 veckor efter. 

Dataanalys Statistisk analys gjordes genom databearbetning i programmet SPSS-14.0 med deskriptiv statistik 
och olika specifika analys sätt som T-test och ANOVA-test. 

Bortfall 0,1% 

Slutsats Vid första mätningen sågs en signifikant skillnad mellan grupperna avseende nivå av förändring 
där gruppen med sedvanlig behandling (TAU) visade en högre nivå medans vid mätning sex 
veckor efter var grupperna likvärdiga. Av de som hoppade av från studien var majoritet från TAU-
gruppen. 
Studien visar att ökad motivation under den inledande delen av behandlingen resulterar i en 
minskning i förbättring av sjukdomen. Bland de patienter som vid första mätningen hade låg 
beredskap till förändring hade fler från MI-gruppen avancerat till högre beredskap till förändring 
än TAU-gruppen efter två och sex veckor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 10 

 
 
 
 

Referens Weiss, C. V., Mills, J. S., Westra, H. A., & Carter, J. C. (2013). A preliminary study of 
motivational interviewing to intensive testament för an eating disorder. Journal of Eating 
Disorders, 1(34), start sidnummer-slut sidnummer. doi: 10.1186/2050-2974-1-34 

Land  
Databas 

Kanada 
Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka huruvida motiverande samtal kan fungera som en kort förberedande 
behandlingsmetod inför vidare intensivbehandling inom ätstörningsvård.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ ansats 
Randomiserad kontrollerad studie 

Urval Srategiskturval. Urval gjordes från en väntelista från en sjukhusavdelning för vård mot 
ätstörningar. Personerna på väntelistan hade sedan tidigare någon form av ätstörningsdiagnos. 
Utvalda patienter randomiserades till två grupper; en grupp som fick motiverande samtal som kort 
förberedande behandling inför vidare intensiv behandling och en kontrollgrupp som inte fick 
några insatser utöver det vanliga inför vidare intensiv behandling.   

Datainsamling Datainsamling gjordes genom olika enkäter med självskattningsskalor. Enkäterna som användes 
var sedan tidigare beprövade och ansågs säkra i relation till reliabilitet och validitet. 

Dataanalys Statistisk analys  

Bortfall 18%. 

Slutsats Majoriteten av deltagarna mottog någon form av behandling innan randomiseringen för studien 
utfördes. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna rörande demografi, diagnos 
samt sjukdomens varaktighet. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna i resultatet 
från första mätningen via enkäterna. 
Mätningar av motiverande samtals kvalitet visade ett resultat av god kvalité. De patienter som fick 
motiverande samtal visade en högre tendens att slutföra den efterföljande intensiva behandlingen 
jämfört med kontrollgruppen. I  gruppen med motiverande samtal slutförde 68,8% och i 
kontrollgruppen slutförde 31,3%. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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