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Sammanfattning:  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapeutiska 
interventioner för personer med anorexia nervosa.  

Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade 
intervjuer. Deltagarna bestod av fem arbetsterapeuter verksamma inom ätstörningsområdet. 
Insamlad data analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: I studiens resultat beskrevs olika erfarenheter kring den arbetsterapeutiska rollen och hur 
den samspelade i teamarbete. Det framkom att arbetsterapeuterna kunde ha flera olika roller under 
behandlingens gång, exempelvis arbetsterapeut, samtalsterapeut och bildterapeut, beroende på 
olika vidareutbildningar. I resultatet framkom olika beskrivningar av bedömningsmetoder och 
arbetsterapeutiska åtgärder. Arbetsterapeuterna erfor i stort att de befintliga standardiserade 
arbetsterapeutiska bedömningsmetoderna inte var helt relevanta till målgruppen utan riktade sig 
mer allmänt. På grund av detta utvecklades icke-standardiserade och oprövade 
bedömningsmetoder. De arbetsterapeutiska åtgärderna bestod av samtal, struktur, kreativa och 
praktiska övningar samt förskrivning av vissa hjälpmedel. Resultatet behandlade även vilka 
erfarenheter arbetsterapeuterna hade gällande patienternas motivation och sjukdomsinsikt. 
Arbetsterapeuterna hade olika erfarenheter gällande detta, patienterna var olika motiverade och 
hade olika hög sjukdomsinsikt. Arbetsterapeuterna beskrev även målsättningsarbetet och 
patienternas delaktighet i detta. Till sist beskrevs arbetsterapeuternas erfarenheter av hur 
arbetsterapi gjorde nytta för patienterna. Arbetsterapeuterna uttryckte svårigheter att isolera just 
arbetsterapi, dock kunde vissa identifiera exponeringsövningar som något som gjorde nytta. Andra 
kunde inte svara på vad inom arbetsterapin som gjorde nytta, bara att de upplevde att arbetsterapi 
gjorde nytta. 

Slutsats: Det behövs mer forskning om evidensbaserade bedömningsinstrument inriktade på 
målgruppen. Kreativa övningar och aktivitetsträning i verkliga situationer gör nytta för patienten. De 
kreativa övningarna kan möjliggöra för patienten att öppna upp sig i en trygg miljö och 
aktivitetsträning i verkliga situationer gör det tydligt att se vad patienten kan eller behöver förbättra. 
Vidare forskning föreslås för att utveckla arbetsterapeutiska bedömningsmetoder samt att forska 
kring hur arbetsterapi gör nytta för patientgruppen. 
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1. INLEDNING 
Enligt Socialstyrelsen (1) lider 75 000-100 000 unga kvinnor och tonårsflickor av ätstörningar. Det 
förekommer även vissa fall med pojkar och män samt äldre kvinnor. Dödligheten inom denna 
sjukdom är högre än inom andra psykiska sjukdomar.  

Begreppet ”ätstörningar” fick sitt genomslag då Hilde Bruch använde ordet som titel på sin bok från 
1973. Anorexia är dock en sjukdom som verkar ha funnits så länge människan har funnits (2). 
Anorexia var fram till 1980-talet en ovanlig sjukdom inom sjukvården och det fanns begränsad 
kunskap inom området. Det beskrivs att det i Sverige på slutet av 70-talet uppstod specialiserade 
verksamheter som hade fokus på behandling av anorexia nervosa (2). 

Enligt Hendersons studie från 1999 (3) behöver arbetsterapeutens roll beskrivas tydligare i 
behandlingen av personer med ätstörningar och att evidens behöver stärkas kring arbetsterapeutens 
tankesätt och förhållningssätt gentemot denna patientgrupp. Clinton (4) menar att det finns ett 
glapp mellan forskning och klinisk verksamhet inom området ätstörningar, därför behövs mer 
forskning kring vad som faktiskt utförs i verksamheten.  

Vid en sökning av studier inom området framkom att det inte finns mycket ny forskning i ämnet, 
vilket också antyder att det behövs mer ny forskning. 

Clinton (5) beskriver att det var en intensiv verksamhet under 1980-talet som sedan mattades av 
under 90-talet. Han fortsätter med att forskning började intensifieras igen och gav fler nya 
avhandlingar men på senare tid har forskning minskat och det finns mer områden att undersöka (4). 
Under de senaste 20 åren har det skett en utbyggnad av ätstörningsenheter över hela landet (3). 

Clinton (4) beskriver att det under sent 1900-tal började växa fram mer forskning kring ätstörningar 
och anorexia. På tidigt 90-tal bildades Svenska anorexi- och bulimisällskapet (SABS) som har spelat 
en stor roll för kunskapsutvecklingen inom området (3). 

Denna studie kommer inrikta sig på anorexia nervosa och ge en beskrivning av arbetsterapeuters 
erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner för denna patientgrupp. Det behövs en större 
förståelse om arbetsterapi och hur behandlingen fortlöper konkret i verksamheten samt hur 
arbetsterapeuterna upplever att arbetsterapi tas emot. 

2. BAKGRUND 
2.1. Anorexia nervosa 
Anorexia nervosa kännetecknas oftast av en sorts bantning i unga år. Det kan betyda att personen 
börjar äta vegetarisk kost, undviker själv att äta men lagar mat åt andra, väger sig i smyg och strävar 
efter en idealvikt. Födointaget begränsas och kroppsuppfattningen rubbas, personen strävar efter en 
ohälsosam vikt som ligger under normalvikt (6). Ett vanligt sätt för viktnedgång är kräkningar, 
vätskedrivande och laxermedel samt extrem motion. Detta kan leda till att menstruationen upphör 
och hjärtfunktionen försämras såsom sänkt blodtryck, hjärtfrekvens och kroppstemperatur (7). 
Nedstämdhet, ångest, irritabilitet, nedsatt sexlust, förstoppning, tvångssymtom samt att individen 
drar sig undan är vanliga beteenden som utvecklas. Det är vanligt att cirka hälften av alla personer 
med anorexia nervosa senare utvecklar bulimi nervosa (6). Bulimi nervosa kännetecknas av att 
personen hetsäter för att sedan göra sig av med maten genom att exempelvis kräkas, fasta, träna 
eller ta laxerande medel. Personen äter ofta och stora mängder på ett okontrollerat sätt. Personen 
lider av ångest på grund av detta och känner skuld över sitt beteende (8). 

2.2. Arbetsterapi 
Kielhofner (9) beskriver i den arbetsterapeutiska modellen Model of human occupation (MOHO) 
människans aktivitetsliv utifrån tre begrepp: viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. 
Viljekraften syftar på personens motivation till aktivitet. Vanebildning innebär att våra aktiviteter 
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bygger på rutiner och mönster. Utförandekapaciteten beror på de fysiska och mentala förmågor vi 
har, dessa ligger till grund för hur vi kan utföra en aktivitet. Vikten av miljön beskrivs också på så sätt 
att den ständigt påverkar aktivitet. Miljön kan vara fysiska platser, föremål eller personer vi har 
runtomkring oss (9). Det är viktigt att förstå miljön personen befinner sig i för att förstå personens 
förutsättningar för aktivitet (9). Miljön kan vara antingen begränsande eller möjliggörande för 
aktivitet (9). Creek (10) beskriver att människan består av kropp, sinne och själ. Dessa existerar och 
förstås tillsammans och påverkas av miljön som är både fysisk, kulturell och social. Inom begreppet 
aktivitet finns egenvård, lek/fritid och arbete/produktivitet (9). Eklund et al. (11) beskriver att det 
bör vara en tidsmässig balans mellan dessa delar för att öka välbefinnandet. 

MOHO (9) har en klientcentrerad syn och relationen mellan arbetsterapeuten och klienten innebär 
att de kommunicerar med varandra och planerar och utför behandlingen tillsammans. 
Arbetsterapeuten kan också samarbeta med anhöriga. Det terapeutiska resonemanget bygger på 
patientens värderingar, intressen, upplevelse av sin utförandekapacitet, sina roller och vanor samt 
utförande i olika miljöer. Arbetsterapeuten bör förstå klientens liv då behandlingen bygger på ett 
helhetsperspektiv. Det klienten gör, tänker och känner är centralt i behandlingen och det ligger till 
grund för att klienten ska uppnå önskad förändring. 

Enligt MOHO (9) antar en individ ett visst antal roller under en dag, vilka har olika förväntningar från 
samhället och personer i sin egen miljö. Detta styr vad vi gör med våra roller och hur vi definierar 
oss. Om en person har för få eller inga roller kan det innebära att den mister sin identitet och inte 
upplever något syfte eller någon struktur i sin vardag (9). 

Aktivitetslivet är komplext och är ett resultat av personens värderingar, intressen, uppfattning av 
egen förmåga, roller, vanor, utförandekapacitet och miljö. Vissa delar kan vara stödjande och vissa 
kan vara begränsande i aktivitetslivet (9). Kielhofner (9) menar att om personen ser en förbättring i 
sitt liv blir den motiverad att jobba hårt för att uppnå målet. Aktivitetsengagemang är en viktig 
aspekt inom aktivitetslivet som innefattar hur patienten tänker, känner och gör under vissa 
miljöförhållanden. Patientens viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet är inblandade och 
påverkar patientens engagemang (9). 

Arbetsterapeuten arbetar efter olika förhållningssätt i mötet med klienten (12). Detta för att kunna 
skapa en terapeutisk relation, med respekt och tillit för varandra (12). Förhållningssätten är: 
förespråkande där arbetsterapeuten bland annat för patientens talan, samarbetande där patient är 
aktiv och likvärdig i sin behandling, empatiskt där arbetsterapeuten hela tiden strävar efter att förstå 
klienten utan att döma, uppmuntrande där arbetsterapeuten får patienten att tro på sig själv och 
”heja på” patienten, instruerande där arbetsterapeuten strukturerar upp aktiviteten och går igenom 
planen med patienten och ger feed back efter utförande och problemlösande där arbetsterapeuten 
får patienten att komma på egna lösningar till problemet genom exempelvis ”trial and error”. Dessa 
hjälper arbetsterapeuten att på ett professionellt sätt förhålla sig till klienten (12). Arbetsterapeuten 
kan växla mellan de olika förhållningssätten under ett möte för att anpassa sig och relatera till 
patienten (12). 

2.3. Aktivitetsbegränsning vid anorexia nervosa 
En person som lider av anorexia nervosa vill oftast utföra vissa aktiviteter i högre grad än normalt. 
Detta leder till att personen har svårare att ta hand som sig själv och sina sociala interaktioner (13). 
Det kan innebära att personen fokuserar mycket på arbete/skola istället för sin egenvård eller fritid 
och för att undvika måltider (14). Det här kan leda till minskat välbefinnande då personen inte har 
balans mellan aktiviteter och återhämtning (11). 

Enligt Creek (10) är människan en social och komplex varelse vilket påverkar människans 
aktivitetsutförande. Även kognitiva begränsningar kan leda till att individens aktivitetsliv minskar (9). 
Aktivitetslivet bör vara balanserat för att man ska må bra (9, 12). 
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Personer som lider av anorexia nervosa tränar extremt mycket för att ha kontroll över sin vikt, detta 
leder också till att det finns mindre tid över till andra aktiviteter (14). Personer med anorexia nervosa 
har ett tvångsmässigt beteende vilket kan skapa en pliktkänsla att agera på ett sätt som för personen 
känns rätt (9).  

Kognitionen är en stor del som påverkas av sjukdomen. Personer med anorexia nervosa lär sig att 
tänka på ett dysfunktionellt sätt som påverkar personens vardag. Exempelvis att lägga 
uppmärksamheten på särskilda aspekter i en situation för att kunna bortse från en annan aspekt, 
eller att personen generaliserar från en händelse till en annan såsom att ett misslyckande en gång 
kommer ske igen. Överdrivet och vidskepligt tänkande är också vanligt (15). 

Orchard (16) beskriver att handling i en affär är mycket jobbigt och personer med anorexia nervosa 
upplever att den blir iakttagen. Personen känner vikten av att välja ”rätt” mat, de måste läsa 
etiketter för att veta exakt vad allt innehåller. Detta kan även leda till att personen impulshandlar 
mat som de kan hetsäta. Matlagning undviks också eftersom recepten kan innehålla varor personen 
är rädd att gå upp i vikt av. Sjukdomen leder till ett övertag över deras liv och personen undviker 
familj och vänner i rädsla över att bli påkommen om sjukdomen. 

2.4. Arbetsterapi vid anorexia nervosa 
Behandlingsmetoder för anorexia nervosa innefattar kognitiva samt beteendemässiga strategier. 
Med hjälp av dessa försöker man ändra på personens tankesätt, hur den tolkar olika saker (7). Det är 
viktigt att arbetsterapeuten skapar en allians och samarbete med personen och har tålamod till att 
motivera personen (7). Att arbetsterapeuten uppmuntrar patienten till samarbete genom att 
tillsammans komma fram till mål med behandlingen. 

Martin et al (14, 17) beskriver att fokuset i behandling av anorexia nervosa ligger på att normalisera 
vikt och beteende samt att ändra ohållbara tankeprocesser samtidigt som personen arbetar med att 
bli av med det känslomässiga behovet av ätstörningen. En noga planerad aktivitet som behandling 
för att möjliggöra förändring hos patienten är det karaktäristiska inom arbetsterapi. Arbetsterapi kan 
efterlikna faktiska situationer i verkliga livet. På så sätt får personen möjlighet att träna sina 
färdigheter inom det dagliga livet. Det är viktigt för arbetsterapeuten att uppmuntra till behandling 
och visa att det kan vara glädjande, eftersom lek är en stor del av aktivitetslivet bör det också vara 
det i den arbetsterapeutiska behandlingen (9). Det är även bra att uppmuntra till risktagande, detta 
kan leda till att personen utvecklas (14). Martin (14) beskriver att det är viktigt att ge en möjlighet 
att experimentera med mat, både gällande handling och matlagning, uppmuntra personen till 
acceptans av sin nya kroppsform, experimentera med kläder och smink, uppmuntra till fortsatt 
arbete, att ge verktyg för att träna sin sociala färdighet. Personer med anorexia är rädda för 
förändring och därför bör förändring och behandling bli väl uppmuntrad (14). Handarbeten kan få 
personen att känna sig kunnig och det ökar självkänslan om den lyckas slutföra ett arbete (14). Att i 
behandlingen utföra kreativa aktiviteter och intressen som kan ge glädje är en central del av ett 
aktivt liv. Utförandet av kreativa aktiviteter kan ge en känsla av belåtenhet genom att skapa något 
och med hjälp av intressen kan personen som lider av anorexia nervosa återigen se glädjen med livet 
(9). 

2.5. Problemformulering 
En person som lider av anorexia har svårigheter att balansera sitt aktivitetsliv, personen kan 
fokusera mycket på vissa aktiviteter, till exempel skolarbete, för att på så sätt undvika aktiviteter 
som upplevs jobbiga, till exempel sina sociala interaktioner eller måltider (13, 14). Sjukdomen tar 
över personens aktivitetsliv och begränsar personens vardag (16). 

Arbetsterapi är den behandlingsform som i stor utsträckning kan efterlikna situationer i det dagliga 
livet (14), därför är det av vikt att arbetsterapi utnyttjas. Kielhofner (9) beskriver att dagliga 
aktiviteter påverkar en persons aktivitetsliv där viljekraft, utförandekapacitet samt vanebildning 
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ingår i förutsättningarna för det aktivitetsliv personen kan skapa. Dock beskriver Clinton (4) att 
arbetsterapi vid ätstörningsproblematik inte är tillräckligt utforskat (7). Efter litteraturgenomgång 
framkom det att den forskning som finns tillgänglig belyser olika arbetssätt vid anorexia nervosa och 
att bland annat arbetsterapeuter är en yrkesgrupp som kan utföra arbetet. Dock saknas beskrivning 
av arbetsterapeuternas erfarenheter av arbetet och hur det går till i verksamheten. Därför är det av 
intresse att lyfta fram vad arbetsterapeuterna konkret gör i det praktiska arbetet med klientgruppen 
samt deras erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner i behandling av personer med 
anorexia nervosa. 

3. SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapeutiska 
interventioner för personer med anorexia nervosa. 

I denna studie definieras ”interventioner” som allt som ingår i arbetet med en patient. Det innebär 
utredning, åtgärd och uppföljning. 

4. METOD 
4.1. Design 
För att besvara studiens syfte valdes en beskrivande design med kvalitativ ansats. Ansatsen syftar till 
att förstå helheten av fenomenet (18). Den kvalitativa ansatsen ska ge ett ”inifrån-perspektiv” vilket 
innebär att författarna får en fördjupad kunskap om informanternas världsbild (18). 

4.2. Urval 
Urvalskriterierna för denna studie var att deltagarna skulle vara utbildade arbetsterapeuter och 
arbeta med personer med anorexia nervosa. 

Det gjordes ett ändamålsenligt urval (18), det betyder att personer väljs ut som tros ha störst 
möjlighet att besvara studiens syfte. En sökning gjordes på internet efter tillgängliga 
ätstörningsenheter, sökningen genererade nio ätstörningsenheter. Dessa kontaktades och en 
förfrågan om telefonnummer samt mailadresser till eventuella arbetsterapeuter i verksamheten 
gjordes. Några enheter hade inga arbetsterapeuter. Sju arbetsterapeuter tillfrågades om de ville 
medverka i studien, varav två svarade ja och fem svarade nej. De sju arbetsterapeuterna tillfrågades 
även om de hade kontakt med fler arbetsterapeuter inom området, urvalet gick därmed över i ett 
snöbollsurval (18) vilket betyder att befintliga deltagare hänvisar till andra personer som kan bidra 
till studien. Detta ledde till fler arbetsterapeuter med möjlighet att delta i studien. Via en 
nätverksmaillista tillfrågades elva arbetsterapeuter, varav två svarade ja, två svarade nej och två var 
ej tillgängliga vid förfrågan. Resterande fem arbetsterapeuter svarade inte på mailet trots att 
påminnelse skickats ut vid två tillfällen. 

En förfrågan gjordes även till Facebook-gruppen ”Arbetsterapeuter på Facebook”. Även detta ledde 
till ett snöbollsurval (18) då en mailadress till en arbetsterapeut tillkom. Denne tillfrågades och 
svarade sedan ja. 

Därmed deltog fem arbetsterapeuter i studien.  

4.3. Datainsamling 
En intervjuguide (bilaga 1) med huvud- och underfrågor konstruerades som underlag för en 
semistrukturerad intervju. Den semistrukturerade intervjun skulle göra det möjligt att ge 
omfattande svar och berättelser från deltagarna för att på så sätt få bred information om 
fenomenet. En semistrukturerad intervju är bra att använda när forskaren vet vad den vill fråga, men 
inte vet vad svaret kommer att bli. Intervjuguiden bör vara konstruerad i en logisk ordning (18). 
Intervjuguidens frågor var uppbyggda för att kunna svara på studiens syfte men den var även 
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konstruerad utifrån den kunskap författarna fick genom att läsa litteratur inom ämnet samt att 
frågorna ställdes i den ordning patientarbetet sker. 

Innan datainsamlingen skickades informationsbrev samt samtyckesformulär ut till berörda 
arbetsterapeuter. En av de fem arbetsterapeuterna bad om att få intervjuguiden skickad till sig för 
att kunna förbereda sig inför intervjun, intervjuguiden skickades till arbetsterapeuten. 

Intervjun skedde via telefon och spelades in med hjälp av en diktafon. Ljudkvaliteten testades innan 
för att försäkra att tekniken fungerade som den skulle. Författarna kontaktade arbetsterapeuten på 
avtalad tid, presenterade sig och förklarade syftet åter en gång och gav möjlighet till att ställa frågor 
innan intervjun startades. Varje intervju tog cirka trettio minuter. Efter varje intervju transkriberades 
samtalen ordagrant. (19). 

4.4. Dataanalys 
Författarna utförde tillsammans analysen med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (20). Den 
kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på att tolka texter (20). Den syftar även till att belysa 
skillnader och likheter i materialet (20). Analysprocessen hade en induktiv ansats, vilket betyder att 
det skedde en förutsättningslös analys av intervjuerna (20). Transkriberingarna av intervjuerna lästes 
noggrant igenom flertalet gånger för att få en helhetsbild. Intervjuerna delades upp i olika domäner 
utifrån de olika områden i intervjuguiden (bilaga 1) såsom ”Utredning/bedömning”, ”Åtgärder” och 
”Resultat”. Domänerna hjälpte till att strukturera upp analysprocessen (20). Därefter började 
analysen genom att bryta ner texterna under varje domän i meningsenheter, kondensering och 
koder (tabell I) (20). Det centrala innehållet i transkriberingarna togs ut och bildade meningsenheter, 
vilka bestod av ord, meningar eller stycken av texten som har en liknande innebörd. Sedan 
kondenserades meningsenheterna genom att de kortades ned men behöll det centrala innehållet. 
Meningsenheterna kodades, vilket innebar att det sattes en etikett för att kort beskriva innehållet 
(20). Kategorier formulerades genom att ett flertal koder som hade liknande innehåll fördes samman 
(20). Genom läsning av texten i kategorierna identifierades textavsnitt med liknande innehåll som 
avskildes från andra textavsnitt  i samma kategori och bildade då underkategorier. Kategorierna 
hade en högre abstraktionsnivå än underkategorierna, beskrivningen av innehållet var mer generell. 
Underkategorierna hade en lägre abstraktionsnivå, de var mer beskrivande och konkreta gällande 
innehållet (20). 
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Tabell I: exempel från dataanalysen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

…jag tycker inte 
att det är nåt 
större 
engagemang för 
det men det är 
det inte för 
något annat 
heller. För 
motivationen i 
överlag är rätt så 
låg att förändra 
nånting. 

Upplever inget 
engagemang för 
något. 
Motivationen är 
rätt så låg till 
förändring. 

Ej motiverad till 
förändring. 

Erfarenhet av 
motivation hos 
klienter/patienter 

Motivation 

Arbetsterapi tas 
emot generellt 
på ett positivt 
sätt, även om 
det såklart är 
jobbigt ibland. 

Generellt 
positivt, även 
om det är 
jobbigt ibland. 

Mottagande av 
arbetsterapi. 

Erfarenhet av 
arbetsterapeutiska 
åtgärder 

Arbetsterapeutiska 
åtgärder 

 

5. ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
De etiska ställningstaganden som har gjorts utgår ifrån samtyckeskravet, informationskravet (21), 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (22). Informationskravet innefattar information som 
deltagarna behöver veta innan de beslutar att delta i studien. I huvudsak innebär det att 
informationskravet ska innehålla information som kan påverka personens beslut att delta i studien. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ha fått information om studien innan samtycke kan 
hämtas. Deltagarna ska informeras om att samtycke är helt frivilligt och att det när som helst kan tas 
tillbaka av deltagaren. Samtycket ska även bygga på studiens specifika syfte och ska sedan 
dokumenteras. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna avidentifieras och är helt anonyma i 
studien. Personuppgifter förvaras så obehöriga ej kommer åt uppgifterna. Nyttjandekravet innebär 
att insamlade uppgifter och material endast får användas till studiens syfte. 

Deltagarna har fått information om studien, vad den handlar om samt hur den kommer utföras. 
Deltagarna har även fått information om att studien är helt frivillig och att de får avbryta sin 
medverkan när som helst. De har fått skriva under ett samtyckesformulär som innebär att de har 
förstått att deltagandet är frivilligt och att de vill medverka. Deltagarna har fått information om att 
allt material och alla personuppgifter kommer att raderas efter studiens avslut. De har även fått 
information om att allt material endast kommer användas till studiens syfte. 

Författarna anser att intervjufrågorna inte är känsliga, därav ses ingen risk att deltagarna ska 
uppleva någon oro i att delta i studien. Deltagande kan göra nytta genom en ökad förståelse för 
fenomenet och därigenom kunskap om hur arbetsterapeuter arbetar inom området. Utifrån detta 
kan det även urskiljas moment där det arbetsterapeutiska arbetet inom området behöver utvecklas. 
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6. RESULTAT 
De fem deltagande arbetsterapeuterna arbetade på olika ätstörningsenheter, 
öppenvårdsmottagningar och inom dagvård. Arbetsterapeuterna hade varit verksamma inom 
området mellan ett till femton år. Den främsta patientgruppen som sökte behandling var unga 
kvinnor och flickor. Det framkom även enstaka fall med pojkar och unga män samt ett fåtal fall med 
äldre personer. Patienterna kom till arbetsterapeuterna via remisser från bland annat vårdcentraler 
och Barn- och ungdomspsykiatrin. Patienterna var antingen nyinsjuknade eller hade haft anorexia 
nervosa i ett antal år. 

Resultatet redovisas utifrån sju kategorier och elva underkategorier (tabell II) som framkom vid 
dataanalysen. Resultatet beskrivs i löpande text med citat som belyser innehållet i intervjusvaren.  

Tabell II: kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Arbetsterapeutens roll  

Bedömningsmetoder Erfarenheter av bedömningsmetoder 

Målsättningsarbete Erfarenheter av målsättningsarbete 
Erfarenheter av patientens delaktighet vid 
målsättningsarbete 

Motivation Erfarenheter av motivation 

Sjukdomsinsikt Erfarenheter av sjukdomsinsikt 

Arbetsterapeutiska åtgärder Samtal 
Struktur 
Kreativa aktiviteter 
Praktiska övningar 
Hjälpmedel 
Erfarenheter av arbetsterapi 

Arbetsterapins nytta för patienten  

 

6.1. Arbetsterapeutens roll 
I intervjuerna framkom att arbetsterapeuterna hade olika erfarenheter gällande sin yrkesroll. Vissa 
beskrev sin roll som arbetsterapeut som tydlig, både i teamarbetet men även då de arbetade 
individuellt. Det kom även fram att vissa av arbetsterapeuterna inte endast arbetade 
arbetsterapeutiskt, de växlade mellan olika roller, exempelvis arbetsterapeut och behandlare. De 
hade vidareutbildningar som de använde sig av i mötet med patienterna. Dessa vidareutbildningar 
kunde vara bildterapeut och samtalsterapeut samt inom psykoterapi. Arbetsterapeuterna beskrev 
dock att den arbetsterapeutiska funktionen var viktig vid bedömning och ställningstagande inför 
behandlingar som exempelvis aktivitetsträning. 

Det framkom att alla professioner i teamet kunde gå in i moment i behandlingen av patienterna med 
en behandlarroll istället för sin grundprofession. Vidare förklarar arbetsterapeuterna att de 
upplevde det tydligt när de skiftade mellan rollerna. 

”…jag har ju liksom alla tre funktionerna igång kan man säga.” 

Det framkom även att vissa arbetsterapeuter upplevde att de inte arbetade specifikt 
arbetsterapeutiskt i teamarbetet. Arbetsterapeuterna kunde ha många olika uppgifter på grund av 
arbete i ett mindre team. De hade ett stort ansvar inom många områden. 

Arbetsterapeuterna hade en tydlig bild av hur de ville arbeta på enheten, men då enheterna inte 
hade haft arbetsterapeuter tidigare ledde det till att arbetsterapeuterna upplevde att övriga teamet 
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inte hade kunskap om vad en arbetsterapeut kan göra. På grund av detta kunde det bli svårt att 
arbeta tydligt arbetsterapeutiskt, de hade erfarenhet av att fokus hamnade på symtom snarare än 
aktivitetsproblem. 

”… i och med att man inte har den uppfattningen så förstår man kanske inte heller min roll helt…” 

6.2. Bedömningsmetoder 
Arbetsterapeuterna beskrev olika sätt att kartlägga och bedöma patienternas aktivitetsproblem. Det 
var vanligt att de började med att samtala med patienten för att få deras egen berättelse om hur det 
mer detaljerat fungerade i vardagen. De beskrev att frågor kunde utformas på egen hand med fokus 
på kognition och vardagsliv som ett komplement till ADL-taxonomin . Vissa arbetsterapeuter gjorde 
innan samtalet en funktionsbedömning med hjälp av självskattningsformulär där patienten fick 
skatta hur den upplevde sina dagliga aktiviteter samt hur ätstörningen påverkade dem. Bedömningar 
gjordes även med standardiserade och icke standardiserade bedömningsinstrument. Vissa 
arbetsterapeuter använde icke standardiserade instrument som samtalsunderlag.  

”Jag använder det som samtalsunderlag för att patienterna ska få möjlighet att mer i detalj beskriva 
hur vardagen fungerar för dom. Det blir svårt att få beskrivningar bara genom ett 

självskattningsformulär” 

Det användes även ett obeprövat bedömningsinstrument vilket var mer inriktat på 
ätstörningsproblematik, som en enhet själva hade utformat. Detta användes som stöd vid 
bedömning.  

”…det är inte prövat än, men tanken är att vi ska pröva det. Frågorna fungerar som ett stöd för mig, 
då det blir mer fokuserat för målgruppen” 

Arbetsterapeuterna beskrev olika standardiserade instrument. Stepwise är ett 
bedömningsinstrument där arbetsterapeuten gjorde en skattning av symtom och patienten fick fylla 
i ett frågeformulär, som kretsade kring ätstörningen, till kommande tillfälle. Min mening och 
Canadian Occupational Performance Measure (COPM) användes även vid första mötet för att få reda 
på vad patienten behövde få hjälp med och om arbetsterapi var en relevant behandling för 
patienten. Ett annat instrument som användes var Assessment of Work Performance (AWP). 
Patienterna fick även fylla i ett aktivitetsschema för att få en fördjupad uppfattning om hur dagarna 
såg ut. 

En arbetsterapeut uttryckte att det var brist på arbetsterapeutiska interventioner som ledde till att 
det inte användes något bedömningsinstrument. Arbetsterapeuten hade en önskan om att arbeta 
utifrån Internationell klassifikation av funktionshinder (ICF).  

6.2.1. Erfarenheter av bedömningsmetoder 
Olika erfarenheter av bedömningsmetoder inom området framkom i intervjuerna. Vissa 
arbetsterapeuter beskrev bland annat att de befintliga bedömningsinstrumenten inte var helt 
relevanta för patientgruppen, bedömningsinstrumenten täckte inte den information som önskades. 
De upplevde att instrumenten var mer allmäninriktade och inte hade något vettigt upplägg som 
riktade sig till patientgruppen.  

”…det är därför jag går ifrån principen att endast använda standardiserade bedömningsinstrument. 
Jag tycker inte att dom ger mig informationen som behövs.” 

Enligt några arbetsterapeuter var Min mening det enda vedertagna bedömningsinstrumentet som 
var användbart. Under intervjuerna framkom det dock att även bedömningsinstrumentet Stepwise 
fyllde sin funktion och var relevant genom sin kartläggning av symtom och svårigheter i vardagen, 
vad patienten klarar av och inte klarar av. 
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På grund av bristen av relevanta bedömningsinstrument hade vissa ätstörningsenheter utvecklat 
bedömningsinstrument inriktade på patientgruppen som dock inte var standardiserade ännu men 
som arbetsterapeuterna erfor fungerade bra. Arbetsterapeuterna beskrev att bristen på 
arbetsterapeutiska bedömningsinstrument kunde bero på bristen av arbetsterapi i verksamheten. 

Det framkom att arbetet handlade mer om att bromsa aktiviteter och att fokus låg på att äta och 
vila. På grund av detta hade en arbetsterapeut svårt att beskriva erfarenheter av arbetsterapeutiska 
bedömningar. 

6.3. Målsättningsarbete 
I intervjuerna framkom att målsättning var en ständig fråga som hela tiden förändrades och hur 
viktigt det var att jobba mot rätt mål. Det framkom att arbetsterapeuterna arbetade med 
målsättning både i team och individuellt. Arbetsterapeuterna arbetade med vårdplaner som 
utformades tillsammans med andra yrkesroller, som ett team. Arbetsterapeuterna berättade att det 
inte alltid var de i teamet som arbetade specifikt med målsättning, teamet arbetade tätt tillsammans 
och resonerade hur vårdplanen skulle se ut. De beskrev även att de kunde sätta mål tillsammans 
med patienten vid individuella möten. 

Målsättningsarbetet skedde med hjälp av veckoutvärderingar av målen där patient och 
arbetsterapeut diskuterade och satte nya mål. Vårdplanen var strukturerad och omfattade både 
kort- och långsiktiga mål. Vårdplanen upprättades av teamet och var levande under hela tiden och 
det gjordes veckoutmaningar till varje gång arbetsterapeuten och patienten träffades. 

6.3.1. Erfarenheter av målsättningsarbete 
I intervjun framkom i vissa fall att arbetsterapeuterna hade en önskan att arbeta mer med 
målsättning gällande aktivitet och miljö, men lyckades inte med det då det var den ansvarige 
behandlarens fokus att arbeta med målsättning inom matsituation. Arbetsterapeuterna hade till en 
början samtal med patienten där mål skulle sättas, men fokus hamnade på viktuppgång som tog tid 
från arbetsterapeuterna. 

”…och sen så höll man på så länge med det så allt annat stannade av…” 

Arbetsterapeuterna beskrev att det var den ansvariga behandlaren som stod för största delen av 
behandlingen av patienten. Arbetsterapeuterna upplevde att den arbetsterapeutiska behandlingen 
inte fortsatte och målen inte följdes upp. 

6.3.2. Erfarenheter av patientens delaktighet vid målsättningsarbete 
Arbetsterapeuterna beskrev att patienterna var delaktiga vid målsättning, patienterna satte sina 
egna mål och medverkade i utformningen av handlingsplan och vårdplan. Det beskrevs hur viktigt 
det var att patienten var delaktig och att det var patientens egna mål, trots det beskrev 
arbetsterapeuterna att patienten ibland behövde hjälp med att konkretisera och bryta ned målen så 
dessa blev realistiska och mätbara. Patienterna kunde sätta för stora mål, exempelvis som att bli 
frisk. Patienterna kunde också behöva hjälp med att inte sätta för vaga mål. Det beskrevs även att 
ibland kunde anhöriga vilja medverka vid samtal och målsättning, patienten bestämde då själv om 
anhöriga fick medverka. 

En arbetsterapeut berättade om ett patientfall där arbetsterapeuten och patienten pratade om 
delaktighet och hade som mål att ta tillbaka de delar som gick förlorade under sjukdomstiden. 

”…jag tycker att jag kunde göra ett bra arbetsterapeutiskt jobb med klara mål.” 

Det beskrevs att patienten var delaktig i behandlingen och målsättningen samt vikten av att även 
omgivningen var stöttande och delaktig. 
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6.4. Motivation 
Under intervjun framkom olika sätt att arbeta med motivation. Arbetsterapeuterna beskrev att de 
arbetade utifrån trädtema-modellen (TTM). Modellen användes när patienten kunde ha nytta av att 
uttrycka sig symboliskt om sitt liv istället för verbalt. Patienten kunde få en tydlig bild av hur den 
upplevde sitt liv och sina problem.  

Även Dialog om arbetsförmåga (DOA) användes. Där fick patienten berätta om vilka aktiviteter den 
var intresserad av och klarade av att utföra. Det framkom att DOA främst utfördes av en kurator, 
men arbetsterapeuten kunde göra förarbetet. 

Högre motivation kunde även skapas genom arbetsterapi i stressreducerande syfte. Då arbetade 
arbetsterapeuterna mycket med hantverk och samtal tillsammans med patienten kring olika 
stressrelaterade teman. Det framkom även att arbetsterapeuterna kunde arbeta med samtal av olika 
karaktär tillsammans med patienten som medel till högre motivation. Dessa kunde vara exempelvis 
stödjande eller bearbetande och samtalen handlade om ämnen patienten tyckte var viktiga. 
Arbetsterapeuterna beskrev att de då använde hela sitt kunskapsregister.  

Arbetsterapeuterna berättade att det specifika arbetsterapeutiska de arbetade med kunde vara 
matlagning med syftet att påverka motivationen.  

Vidare beskrevs att motivationsarbetet i vissa fall inte var arbetsterapeutens roll i verksamheten, då 
kunde det vara den ansvarige behandlarens roll. 

”…jag upplever att jag inte kan ta över det arbetet.” 

6.4.1. Erfarenheter av motivation 
I intervjuerna framkom det att arbetsterapeuterna har olika upplevelse kring patienternas 
motivation. Vissa upplever att patienterna är positivt inställda till arbetsterapi. Arbetsterapeuterna 
beskriver att efter samtal och självskattning upplevde patienterna att det blev tydligt vilka problem 
som fanns i vardagen. Vidare beskriver arbetsterapeuterna att patienterna blev glada över att det 
var någon som förstod vilka problem som kunde uppstå som följd av anorexia nervosa. 

”Jag brukar fråga om jag ska berätta om vad jag gör, om dom kan ha hjälp av mig. Då blir dom 
nyfikna och positivt inställda.” 

En arbetsterapeut beskrev ett patientfall där behandlingen lyckades bra. Patienten i den situationen 
hade en avgörande del i utfallet då den var motiverade till förändring. 

Några arbetsterapeuter upplevde att patienterna överlag var omotiverade och inte var engagerade 
till förändring. 

6.5. Sjukdomsinsikt 
I intervjuerna framkom det olika sätt att arbeta med sjukdomsinsikt. Arbetsterapeuterna berättade 
att allteftersom patienten började äta mer regelbundet och även tillsammans med andra personer, 
såsom arbetsterapeuten eller andra patienter, ökade sjukdomsinsikten. Vidare att samtal kunde öka 
sjukdomsinsikten. Patienten fick då berätta om sin omgivning och prata om varför omgivning var 
orolig. Arbetsterapeuternas syfte med detta var att få patienten att tänka på ett annorlunda sätt. 

Bildterapi i gruppform kunde också öka sjukdomsinsikten. Arbetsterapeuten kunde även prata 
individuellt med patienten om de problem som arbetsterapeuten kunde se. Samtalen kunde handla 
om sjukdomsinsikt och vikten av att förstå vad det innebar. Det framkom även att det i vissa fall var 
den ansvarige behandlaren på enheten som arbetade med sjukdomsinsikten. 
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6.5.1. Erfarenheter av sjukdomsinsikt 
I intervjuerna framkom det att arbetsterapeuterna hade olika erfarenheter kring sjukdomsinsikten. 
Vissa arbetsterapeuter upplevde att sjukdomsinsikten kunde öka allteftersom behandlingen 
fortlöpte och patienterna upptäckte vad som var svårt i vardagen.  

Vidare hade några arbetsterapeuter erfarenhet av att de flesta patienter med en annan ätstörning 
än anorexia nervosa hade sjukdomsinsikt vid första mötet, men att de med anorexia nervosa oftast 
inte hade någon sjukdomsinsikt till en början. Det framkom att det kunde vara svårt att arbeta med 
patienterna då det var en frivillig vårdform patienterna sökte till. Det krävdes insikt och därigenom 
motivation. Arbetsterapeuterna frågade aktivt varför patienten hade sökt behandling och vilka 
förväntningar patienten hade. 

”Har man inte sjukdomsinsikt är det ju sällan man vill göra en förändring. Då kanske man inte ens är 
aktuell för den här typen av behandling hos oss.” 

Arbetsterapeuterna beskrev omgivningens krav som en anledning till påbörjad behandling. Det 
kunde vara anhöriga eller arbete/skola som ville att personerna med anorexia nervosa skulle gå i 
behandling. Arbetsterapeuterna upplevde då att patientens sjukdomsinsikt i dessa fall kunde vara 
sämre. 

6.6. Arbetsterapeutiska åtgärder 

6.6.1. Samtal 
Arbetsterapeuterna beskrev samtal som en åtgärd vid behandling. Det framkom att 
arbetsterapeuterna arbetade utifrån ett aktivitetsperspektiv och de kunde följa ett tolvveckors-
program. Programmet inledde med ett samtal tillsammans med patienten om aktivitet, 
arbetsterapeuterna använde sig utav så kallad psykopedagogik vid samtalet. De samtalade om vad 
aktivitet innebär för människans välbefinnande och om aktivitetsbalans. De arbetade med olika 
övningar som skulle hjälpa patienten att se sitt eget aktivitetsmönster, hur de använde sin tid, vilken 
aktivitet de valde samt hur deras anorexi påverkade vad och hur de utförde sina aktiviteter. 

Vidare beskrev arbetsterapeuterna att samtalen gick ut på att prata om hur patienten hanterade sitt 
liv och vardag, hur aktivitet och kost påverkades av anorexi. De pratade även om patientens 
tidsperspektiv, hur livet såg ut nu och hur det har sett ut tidigare. 

Det framkom även att samtal kunde ske tillsammans med en sjuksköterska. Där pratade de om olika 
teman, exempelvis om hur patienterna hanterade sin kropp och omgivningens reaktioner. 
Arbetsterapeuterna berättade även att de kunde ha gruppsamtal som handlade om social samvaro 
där de kunde prata och bara umgås. 

6.6.2. Struktur  
I intervjuerna beskrevs aktivitetsbalans och att arbetsterapeuterna arbetade för att göra patienterna 
medvetna om hur deras destruktiva beteende påverkade vardagen och hur kroppen reagerade. 
Utifrån detta kunde de sedan utforma ett dagsschema.  

Arbetsterapeuterna erfor att vissa patienter kunde ha svårt att strukturera sin tid, då arbetade 
arbetsterapeuten med det tillsammans med patienten. Det kunde även vara att någon patient 
behövde minska sin aktivitet, någon kunde behöva arbeta aktiverande för att bryta isolering. 
Arbetsterapeuterna beskrev att detta skulle ge en känsla av sammanhang och meningsfullhet.  

Vidare berättade arbetsterapeuterna att de arbetade mycket med struktur med hjälp av olika 
applikationer i mobilen, men även scheman där patienten själv kunde skriva och sudda vid behov. 
Arbetsterapeuterna arbetade även med påminnelsefunktionen i mobilen för att med hjälp av det 
skapa mer struktur i vardagen. 
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6.6.3 Kreativa aktiviteter  
I intervjuerna beskrev arbetsterapeuterna skapande aktiviteter där patienterna fick använda sina 
händer och vara kreativa. Syftet med detta var att väcka tidigare intressen och få patienterna att 
våga skapa. Arbetsterapeuterna upplevde att patienterna kände sig nöjda över att de kunde slutföra 
en uppgift. 

6.6.4 Praktiska övningar 
Arbetsterapeuterna beskrev att de kunde arbeta med praktiska aktiviteter tillsammans med 
patienten, som exempelvis matlagning och inköp. Det kunde även handla om att arbetsterapeuten 
och patienterna gjorde utmaningar i grupp där patienterna fick välja en aktivitet som de upplevde 
var jobbig för dem, exempelvis att fika på stan eller att prova kläder. Arbetsterapeuterna benämnde 
denna praktiska övning som exponeringsövning. 

”Det kan vara att det är jobbigt för patienten att äta tillsammans med andra, då kan vi gå ut på 
restaurang som exponeringsövning.” 

Det beskrevs även att arbetsterapeuten tillsammans med patienten kunde skapa matdagböcker för 
att strukturerat kunna se hur det går till vid exempelvis inköp och matlagning. 

6.6.5 Hjälpmedel 
Det beskrevs att den specifikt arbetsterapeutiska åtgärden som kunde ske på enheten var att 
arbetsterapeuterna kunde förskriva tyngdtäcke, mot exempelvis oro och för ökad 
kroppsmedvetenhet. 

6.6.6 Erfarenheter av arbetsterapi 
I intervjuerna beskrev arbetsterapeuterna olika erfarenheter kring hur arbetsterapi generellt tas 
emot av patienterna. Några arbetsterapeuter upplevde att arbetsterapi efterhand togs emot positivt 
av patienterna. De upplevde att de flesta patienterna fick en vilja till förändring. Vidare beskrevs att 
det krävdes tålamod och delaktighet av patienten, de var tvungna att vara medvetna om vad de 
behövde hjälp med och om arbetsterapi kunde vara till hjälp för patienten. 

Vissa arbetsterapeuter beskrev att det stundvis kunde vara jobbigt för patienten under 
behandlingens gång men patienterna blev positiva till förändring när de insåg vilka svårigheter de 
hade och att de hade undvikit saker för det hade varit för jobbigt tidigare. Arbetsterapeuterna 
upplevde att patienterna i slutändan var tacksamma när de såg hur det vände och ångesten 
minskade i samband med de jobbiga aktiviteterna. 

Det framkom även att vissa arbetsterapeuter upplevde vissa patienter som mer återhållsamma. 

”…det är fram och tillbaka hur mycket man vågar förändra.” 

Arbetsterapeuterna upplevde att det behövdes fler små sessioner för möjlighet att med hjälp av 
aktiviteter bygga upp självförtroendet för att våga saker. 

Några arbetsterapeuter beskrev att åtgärderna skedde i överenskommelse med patienten. Det  var 
svårt att svara på hur åtgärderna togs emot då de var frivilliga och arbetsterapeuterna erfor inte att 
patienten hade något emot åtgärderna. Arbetsterapeuterna och patienterna pratade under tiden vid 
interventionen men även vid avslut om hur kontakten varit och vad patienten fått ut av 
interventionen.  

Det framkom även att några arbetsterapeuter uttryckte att det inte fanns utrymme att arbeta 
specifikt arbetsterapeutiskt men att det kunde finnas enstaka hjälpmedel att förskriva. En 
arbetsterapeut beskrev dock att den hade arbetat utifrån så kallad miljöterapi, där arbetsterapeuten 
tillsammans med patienten handlade och lagade mat samt gjorde sociala aktiviteter tillsammans. 
Arbetsterapeuten hade även ha kontakt med familjen. 
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I intervjuerna kom det fram att arbetsterapeuterna kunde möta förvåning hos patienterna vid första 
mötet. Patienterna visste inte att arbetsterapeuter kunde arbeta inom detta område. Patienterna 
hade en tanke om att arbetsterapeuter endast jobbade med att ge ut hjälpmedel till exempelvis 
äldre personer.  

”…däremot har dom varit lite så att ’va har ni en arbetsterapeut här…min mormor träffade en och 
fick en toaförhöjning’.” 

Efter att arbetsterapeuterna förklarat vad de kan göra inom detta område, möttes de av en positiv 
inställning från patienterna. 

6.7. Arbetsterapins nytta för patienten 
Arbetsterapeuterna beskrev vikten av att göra en utvärdering vid avslut för att på så sätt kunna se en 
mätbar skillnad. Vidare beskrev de att efter utvärdering kunde ett positivt resultat ses efter gjorda 
aktivitetsövningar. 

Arbetsterapeuterna erfor att arbetsterapi gjorde nytta för patienterna. Det beskrevs även att 
arbetsterapeutisk behandling bör vara individualiserad och att det ska ske i patientens hemmiljö, på 
så sätt kunde arbetsterapeuterna ställa frågor och få reda på information som arbetsterapeuterna 
inte fick reda på när man träffade patienten i verksamheten. Arbetsterapi gjorde även nytta på 
grund av att problemen blev mer konkreta när man gick in i patientens vardag och gjorde 
exponeringsövningar.  

Arbetsterapeuterna berättade även att TTM var en metod som gjorde nytta, men att det är viktigt 
att få en utbildning inom detta för att kunna använda det på ett givande sätt. 

Arbetsterapeuterna uttryckte att alla medlemmar i teamet var värdefulla och att det var svårt att 
isolera just arbetsterapins nytta eftersom hela teamet var en sådan stor del i behandlingen och det 
gick inte att utesluta någon del. 

7. DISKUSSION 
7.1 Metoddiskussion 
En kvalitativ metod valdes för att kunna besvara studiens syfte och få en djup förståelse för 
fenomenet (18). Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara en kvantitativ metod med enkäter 
(18). Detta beskrivs kunna ge ett stort antal deltagare, det blir möjligt att täcka större geografiska 
områden. För studiens syfte var detta dock inte lämpligt då författarna var ute efter en djup 
förståelse genom breda och uttömmande svar.  

Internet användes för att identifiera ätstörningsenheter. Det uppstod svårigheter att hitta 
arbetsterapeuter på enheterna då det var många enheter som inte hade arbetsterapeuter anställda. 
Uppsatsförfattarna ställde sig frågande till varför inte samtliga ätstörningsenheter hade 
arbetsterapeuter anställda då det framkommit i litteratur att arbetet med patienter med anorexia 
nervosa ofta sker i multidisciplinära team där arbetsterapeuter beskrivs vara en del av teamet (23). 
Svårigheten att få tag på arbetsterapeuter på egen hand ledde till att författarna fick göra ett 
snöbollsurval (18). Denna urvalsmetod ansågs vara lämplig då den gav fler deltagare.  

Fem arbetsterapeuter tackade ja till att delta i studien. Antalet deltagare kan vara en svaghet i 
studien då antalet kan anses som lågt. Författarna ansåg dock antalet vara tillräckligt för att besvara 
studiens syfte och försvagade inte studiens resultat då svaren var innehållsrika och beskrivande. 
Vissa av arbetsterapeuterna hade liknande erfarenheter och upplevelser vilket kan betyda att fler 
deltagare inte skulle ge annorlunda svar. 

I studien användes semistrukturerade intervjuer med följdfrågor, för att ge möjlighet att få 
beskrivande och uttömmande svar (18). Ett annat tillvägagångssätt hade varit strukturerade 
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intervjuer med slutna frågor. Detta ger deltagarna mindre möjlighet att svara brett och 
uttömmande. Det ges endast ett fåtal svarsalternativ som ”ja” och ”nej” (18). Semistrukturerade 
intervjuer ansåg författarna lämpligt då det med öppna frågor gav arbetsterapeuterna möjlighet att 
tala fritt om fenomenet. Intervjuguiden var uppbyggd enligt behandlingens gång, vilket innebar att 
deltagarna först tillfrågades om hur patienterna kom till verksamheten, hur utredningen gick till, 
sedan om behandling och åtgärder. Detta gav intervjuguiden en logisk struktur, vilket är viktigt (18). 
Intervjuguidens frågor (bilaga 1) gav beskrivande och uttömmande svar på syftet. Frågorna behövde 
inte ändras då de var lätta att förstå. Det gjordes ingen pilotintervju, men efter första intervjun 
ansåg författarna att intervjuguiden hade relevant innehåll och kunde användas för resterande 
deltagare. 

Intervjuerna delades upp sinsemellan, där ena författaren hade intervjuarrollen ena gången medan 
den andra författaren kunde anteckna eller komma med följdfrågor vid behov. Detta var en lämplig 
metod då den som hade intervjuarrollen kunde fokusera på att intervjua. Deltagarna tillfrågades inte 
om de ville ha intervjuguiden i förväg på grund av att författarna ville få spontana och öppna svar. En 
arbetsterapeut efterfrågade dock intervjuguiden i förväg och fick den. Uppsatsförfattarna upplevde 
att detta ledde till mer styrda och sammanfattande svar vilket kan ha påverkat resultatet.  

Intervjuerna var till en början planerade att utföras på arbetsplatserna. På grund av det stora 
geografiska avståndet blev detta dock ohållbart. Intervjuerna skedde via telefon och spelades in med 
diktafon. En svaghet med denna metod kan vara att kroppsspråk av relevans för svarens latenta 
betydelse försvinner (18). Detta ansågs dock inte påverka resultatet då transkribering av 
intervjuerna skedde direkt och pauser och hummande av betydelse för resultatet transkriberades. 

En svaghet med denna studie var författarnas ovana att intervjua. En mer erfaren intervjuare hade 
kunnat få mer beskrivande och uttömmande svar genom att ställa ytterligare följdfrågor som ”hur 
menar du nu?” eller ”utveckla”. Författarna ansåg dock att svaren från arbetsterapeuterna var 
tillräckligt beskrivande för att besvara syftet. 

För att analysera data användes en kvalitativ innehållsanalys som är strukturerad för att få med all 
viktig information som kan svara på syftet. Den kvalitativa innehållsanalysen är en lämplig metod att 
använda när mycket text ska tolkas och skillnader och likheter i svaren ska belysas (20). Den 
kvalitativa innehållsanalys-metoden var helt ny för författarna och därför kunde det vara svårt att 
bryta ned texten enligt metoden. Den var dock till hjälp för att på ett strukturerat sätt hitta 
meningsenheter och på så sätt bryta ned textens innehåll för att lättare kunna analysera det 
relevanta innehållet för resultatets betydelse. 

Det etiska dilemmat med denna studie kan gälla konfidentialitetskravet (22). De som kan känna till 
vilka arbetsterapeuter som eventuellt deltog i studien kan vara de chefer och receptionister på 
ätstörningsenheterna som tillfrågades om kontakt till arbetsterapeuter. Även de arbetsterapeuter 
som tillfrågades enligt snöbollsurval kan ha kännedom om vilka arbetsterapeuter som deltog i 
studien. Risken anses dock låg då deltagarna är helt anonyma i studiens resultatbeskrivning och 
intervjumaterialet förvaras på ett säkert sätt. 

7.2 Resultatdiskussion 
I resultatet framkom i huvudsak olika erfarenheter av bedömningsinstrument, åtgärder och nyttan 
av arbetsterapi. De bedömningsmetoder som användes var till viss del vedertagna metoder medan 
det även användes egenkonstruerade bedömningsmetoder som inte var beprövade. Åtgärderna 
bestod till stor del av att skapa struktur och balans i aktivitetslivet samt samtal och 
exponeringsövningar. Nyttan av arbetsterapi beskrevs vara relevant även om arbetsterapeuterna 
erfor att det var svårt att isolera det arbetsterapeutiska då hela teamarbetet var en del i 
behandlingen. 
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I resultatet framkom viss beskrivning av arbetsterapeutiska instrument som arbetsterapeuterna 
kunde använda både i utredning men även under behandlingens gång. Dessa var; ADL-taxonomin 
(24), Min mening (25), Dialog om arbetsförmåga (DOA) (26), Assessment of Work Performance 
(AWP) (27), Canadian Occupational Performance Measure (COPM) (28), Trädtema-metoden (TTM) 
(29) och Stepwise (30). 

Arbetsterapeuterna beskrev att dessa instrument användes i viss utsträckning och att de kunde 
kompletteras med icke-standardiserade och obeprövade instrument, då arbetsterapeuterna ansåg 
att de befintliga arbetsterapeutiska instrumenten inte alltid var relevanta till målgruppen. 
Arbetsterapeuterna upplevde att de standardiserade instrumenten var mer allmänt inriktade. Vissa 
arbetsterapeutiska instrument omarbetades av arbetsterapeuterna för att bättre passa in på 
patientgruppen. Detta tyder på att det finns ett behov av utveckling gällande arbetsterapeutiska 
instrument anpassade för målgruppen. Utan standardiserade och beprövade arbetsterapeutiska 
instrument kan det vara svårt att mäta effekten av arbetsterapi samt att påvisa hur arbetsterapi kan 
göra nytta inom området. 

Arbetsterapeuterna samtalade med patienten om vikten av aktivitetsbalans, hur patienten 
strukturerade sin tid och vilka aktiviteter patienten utförde och på vilket sätt. Detta syftade till att 
belysa destruktivt beteende och bryta patientens negativa tankesätt. Personer med anorexia 
nervosa har svårt att balansera sina aktiviteter och lägger oftast fokus på arbete/skola hellre än 
fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter (13, 14). MOHO (9) beskriver att aktivitetslivet bör vara 
balanserad för att människan ska må bra och känna sig meningsfull. Även arbetsterapeuterna 
beskrev vikten av aktivitetsbalans och att personer med anorexia nervosa hade svårighet att 
strukturera sitt aktivitetsliv. För att förbättra aktivitetsbalansen kunde arbetsterapeuterna arbeta 
med olika scheman på exempelvis vanligt papper eller i mobilen. Gardiner et al. (23) beskriver att 
aktivitetslivet bör ha en balans mellan arbete, fritid och egenvård. Vidare beskrivs att 
arbetsterapeuten har en unik kompetens att göra det möjligt för optimalt aktivitetsutförande vilket 
stämmer överens med resultatet där det framkom att arbetsterapeuterna arbetade med 
exponeringsövningar för att träna färdigheter i den verkliga miljön.  

I resultatet beskrevs praktiska och kreativa övningar som en del i interventionen, till exempel 
exponeringsövningar och hantverk. Exponeringsövningarna syftade till att utsätta patienterna för 
aktiviteter som denne upplevde jobbiga och svåra. Enligt Martin (14, 17) är detta en unik 
arbetsterapeutisk behandlingsmetod. Arbetsterapeuten beskrivs kunna hjälpa patienten att uppnå 
förändring genom aktivitetsträning i verkliga livet genom att efterlikna verkliga situationer, 
exempelvis fika på stan. Patienten får då möjlighet att träna sina färdigheter i verkliga situationer. 

Kreativa aktiviteter beskrevs i resultatet som en åtgärd för att väcka tidigare och nya intressen. 
Arbetsterapeuterna upplevde att patienterna kände sig nöjda över att ha kunnat slutföra en uppgift. 
Detta överensstämmer med Martin (14) där kreativa aktiviteter beskrivs som ett medel för att få 
patienten att känna sig självsäker och stolt över att ha klarat av en uppgift. Kreativa aktiviteter 
beskrivs även som viktigt då det kan bidra till glädje i aktivitetslivet (9). Detta kan leda till motivation 
till behandling som enligt MOHO (9) är viktigt i aktivitetsutförande. Detta stämmer överens med vad 
som framkom i resultatet där slutförda uppgifter beskrevs som glädjande och motiverande för 
patienten. 

Vissa arbetsterapeuter beskrev hur de erfor att arbetsterapi hamnade ur fokus i behandlingen. Det 
beskrevs att fokus låg på att bromsa aktiviteter och att äta och vila. Detta kan till viss del dock 
kopplas till arbetsterapi då det handlar en del om aktivitetsbalans och hur personer formar sitt 
aktivitetsliv (9). Då personer med anorexia nervosa har svårigheter gällande aktivitetsbalans, 
exempelvis extrem träning, är det viktigt att belysa att fokus bör vara på arbetsterapi. 
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I resultatet framkom att vissa arbetsterapeuter inte arbetade med målsättning som de hade tänkt. 
MOHO (9) beskriver målsättning som en del i det terapeutiska resonemanget och är en viktig del av 
den arbetsterapeutiska bedömningen. Det kan utifrån detta ifrågasättas om den arbetsterapeutiska 
behandlingen blir fullständig om arbetsterapeutiska mål inte sätts tillsammans med patienten. Det 
beskrevs även att målen bör vara mätbara för att kunna se om förändring skett. Detta förklarar även 
MOHO (9). Resultatet beskrev att målen bör vara realistiska och att arbetsterapeuterna kunde hjälpa 
patienten med detta. MOHO (9) beskriver ett samarbete mellan arbetsterapeut och patient där de 
tillsammans identifierar mål. Delaktighet vid målsättning beskrevs som en viktig del också av de 
intervjuade arbetsterapeuterna. 

Arbetsterapeuterna beskrev vikten av motivation vid behandling. De flesta upplevde att patienterna 
var motiverade till behandling. Det framkom även att det var viktigt med sjukdomsinsikt för att vara 
villig och införstådd att behandling behövs. Detta stämmer överens med vad MOHO (9) menar när 
det gäller möjliggörande av aktivitet. Viljekraft beskrivs som viktig för utförande av aktiviteter. 

I resultatet framkom att arbetsterapeuterna upplevde teamarbetet som en stor del i behandlingen. 
Allas roller var viktiga i behandlingen av personen med anorexia nervosa. Detta framkommer även i 
en studie av Kloczko et al. (31). Arbetsterapeuterna upplevde att arbetsterapi gjorde nytta för 
patienterna, genom exempelvis exponeringsövningar, men det var svårt att svara på vad som gjorde 
nytta för patienterna. Detta förklarades bero på att vårdplanen utvärderas som helhet tillsammans 
med de andra teammedlemmarnas insatser. Arbetsterapeuterna kunde inte isolera vad som var 
arbetsterapeutiskt i resultatet av behandlingen. Detta kan anses problematiskt vid eventuell 
utveckling av arbetsterapeutiska behandlingsmetoder. I och med svårigheter att isolera det 
arbetsterapeutiska arbetet kan det vara svårt att identifiera specifika förbättringsområden. 

I resultatet framkom att vissa arbetsterapeuter upplevde sin roll som arbetsterapeut som väldigt 
bred och med många ansvarsområden. Detta beskriver Gardiner et al. (23) kan leda till att 
arbetsterapeuten förlorar sin arbetsterapeutiska roll och inte längre använder sig utav det 
arbetsterapeutiska tankesättet. Vidare beskriver Gardiner et al. (23) den breda rollen som en 
nackdel då det krävs tydliga ramar för de olika professionerna för att kunna styrka och försvara att 
dessa finns i ett team inom detta område. Detta kan även leda till att arbetsterapeuter inte blir 
erkända som en profession inom ätstörningsområdet. Arbetsterapeuterna upplevde även att de 
kunde ha olika roller i behandlingen, som bildterapeut och samtalsterapeut, och att de skiftade 
mellan dessa. Gardiner et al. (23) beskriver också detta fenomen. I resultatet framkom dock att 
arbetsterapeuterna upplevde sin arbetsterapeutiska roll som tydlig. 

I resultatet beskrivs ”behandlaren” som en viktig del i teamet. Denne kunde ha huvudansvaret för 
patienterna och deras behandling. Det framkom dock att exempelvis arbetsterapeuterna kunde ha 
en ”behandlarroll”. Det kan utifrån resultatet tolkas som att behandlaren arbetade mest med samtal 
och hade som syfte att öka motivationen, förändra attityder och sätta mål tillsammans med 
patienten. Författarna upplevde en otydlighet gällande ”behandlaren” och vad den faktiskt gjorde till 
skillnad från en arbetsterapeut. 

Vissa arbetsterapeuter upplevde att arbetsterapeuternas kompetens är otydlig för andra 
professioner. Det beskrivs även i en studie av Robinson et al. (32) där många psykologer inte hade 
kunskap om vad en arbetsterapeut kunde göra i arbetet med personer med anorexia nervosa. Detta 
kan tyda på att det finns för lite kunskap om arbetsterapeuters kompetens och att arbetsterapi inom 
området ätstörningar är för lite utforskat och beskrivet. 

För att stärka studiens trovärdighet utgår uppsatsförfattarna från Lundman et al. (20) beskrivning av 
begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltighet beskrivs bero på om studien kan 
belysa det som är representativt för det området som ska studeras. Deltagarna bör ha erfarenhet 
inom det valda området (20). Studiens giltighet ökar då de deltagande arbetsterapeuterna är erfarna 



21 
 
 

och kunniga inom arbetet med anorexia nervosa. De är säkra på sitt arbete och har 
förstahandskunskap om arbetet då de är verksamma inom området. Tillförlitlighet beskrivs öka 
genom en noggrann och tydlig beskrivning av hela forskningsprocessen samt argumentationer för 
olika ställningstaganden (20). Denna studie har tagit hänsyn till det genom att tydligt beskriva hela 
processen samt genom att argumentera för de olika ställningstaganden som gjorts. Överförbarhet 
beskriver hur resultatet kan användas av andra grupper eller i situationer. Det beskrivs även att det 
är upp till läsaren att avgöra huruvida resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer. 
Studier bör möjliggöra för överförbarhet genom att beskriva urval, deltagare, datainsamling och 
analys (20). Studiens överförbarhet kan tänkas vara låg då studiens deltagare var få. Den kan även 
tänkas vara hög då det visade sig att det inte fanns så många arbetsterapeuter yrkesverksamma 
inom området ätstörningsproblematik. Detta kan då antyda att deltagarna kan representera 
yrkesgruppen inom området ätstörningar. 

8. SLUTSATS 
Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att det behövs mer forskning gällande evidensbaserade 
bedömningsinstrument relevanta för målgruppen då arbetsterapeuterna ibland använde 
egenkonstruerade bedömningsmetoder. Vidare att arbetsterapi gör nytta för personer med anorexia 
nervosa, men att det ibland kan vara svårt att säga på vilket sätt. Det framkom att bland annat TTM 
och exponeringsövningar var metoder som arbetsterapeuterna ansågs gjorde nytta. Kreativa 
övningar kan göra nytta för patienten då patienten får öppna upp sig i en trygg och avslappnad miljö. 
Vidare att exponeringsövningar kan förbättra patientens aktivitetsutförande. Förslag på forskning 
kan vara att forska om nyttan och försöka isolera arbetsterapi i behandlingens utvärdering. Detta 
kan leda till att stärka arbetsterapeuters ställning inom området. Clinton (4) beskriver att det krävs 
en interaktion mellan teori, forskning och praktik och det är viktigt att glappet mellan forskning och 
verksamhet minskar. Detta tyder på att mer beskrivning behövs kring vad som sker i verksamheten 
och hur verksamheterna kan arbeta evidensbaserat för att kunna försvara sitt arbetssätt. Vidare 
förslag på forskning kan även vara att få patienternas perspektiv på arbetsterapins betydelse för 
dem.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Inledning 
1. Hur länge har du arbetat med personer med ätstörningsproblematik? 
2. Hur arbetar ni? Exempelvis i team eller individuellt? 
3. Hur upplever du din roll som arbetsterapeut i exempelvis teamarbete? 
- Upplever du att den är tydlig i förhållande till de andra teammedlemmarna?  
4. Vilken är den vanligaste åldersgruppen hos de som söker behandling hos er? 
5. Hur är fördelningen mellan män och kvinnor hos de som söker behandling hos er? 
6. I vilket skede av sjukdomen kommer de till er?  
- I början av sjukdomen eller när den pågått ett tag?  
7. Hur kommer du i kontakt med patienterna? 
- Söker de själva? 
- Anhöriga? 
- Remiss? 

Bedömning/utredning 
8. Hur sker utredningen? 
- Vilka bedömningsinstrument används? Upplever du att de är relevanta för målgruppen? 
9. Hur arbetar du med målsättning? 
- Tillsammans med patienten? Upplevelse delaktighet? 
- Tillsammans med anhöriga? Upplevelse av delaktighet? 
10. Hur motiverade till arbetsterapi upplever du att patienterna är när de kommer till dig? 
- Om de inte är motiverade, hur arbetar du med det? 
11. Upplever du att patienterna har sjukdomsinsikt när de kommer till dig? 
- Om inte, hur arbetar du med det?  

Åtgärder 
12. Vilka är de vanligaste behandlingsmetoderna du använder? 
- Kan du beskriva hur du arbetar med dem och hur du upplever att det tas emot av patienten? 

Resultat av arbetsterapeutiska åtgärder 
13. Upplever du att patienten har nytta av arbetsterapi? 
- Om ja, på vilket sätt? Beskriv. 
14. Kan du beskriva hur du upplever att arbetsterapeutiska åtgärder tas emot av patienten? 
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