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tvångsmässigt beteende samt självupptagenhet. Aktivitetsförmågan påverkas vid flertalet 
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1. Inledning  
Kliniskt verksamma arbetsterapeuter vid ätstörningsenheter är få, och evidens om 

arbetsterapeutens roll samt om arbetsterapeutiska interventioner vid ätstörningsproblematik är 

begränsad (1,2). Ätstörningar är ett allvarligt hälsoproblem med uppskattningsvis 190.000 

personer som idag lever med en ätstörning i Sverige, det finns även ett stort mörkertal (3). 

Socialstyrelsen beskriver tillståndet som mycket allvarligt och att vidare forskning är 

nödvändig för att få mer kunskap om utfall, prognos, förlopp och behandling (4). Forskning 

visar att förmågan att klara av vardagens aktiviteter påverkas vid en ätstörning (1,5,6) samt att 

aktivitetsbalansen kan påverkas (7,8). Denna studie syftar till att beskriva vilka åtgärder som 

arbetsterapeuten använder i arbetet med klienterna, med fokus på att utveckla en stabil 

aktivitetsbalans.  
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2. Bakgrund  

2.1 Arbetsterapi  

Inom arbetsterapi beskrivs människan som en aktiv varelse och med ett stort behov av att 

utföra sysslor i vardagen (9,10). Vardagssysslorna delas ofta in i, aktiviteter i det dagliga livet, 

fritid/lek och produktivitet/jobb. Aktiviteter i det dagliga livet består av aktiviteter inom 

egenvård exempelvis att äta, sova, hygien, på- och avklädning samt laga mat. Området 

fritid/lek består av aktiviteter som uppfyller personens behov av att utföra aktiviteter för egen 

skull, exempelvis delta i spel, sport eller hobbyaktiviteter. Produktivitet och arbete består av 

både obetalda och betalda aktiviteter exempelvis att tillhandahålla varor eller tjänster, studera, 

praktisera eller att vara anställd (10,11).  

 

Inom arbetsterapi används aktivitet som ett medel, som ett redskap för att utveckla en persons 

förmåga. Personens känsla av tillfredställelse och engagemang är betydelsefulla vid 

utförandet av aktiviteter för att nå hälsa och välbefinnande (9,12). Argentzell et al. (9) 

beskriver begreppet aktivitet som handlingar eller uppgifter som en person genomför, 

utvecklas och lär genom. Arbetsterapeuten intresserar sig för klientens aktivitetsutförande 

inom alla aktivitetsområden och söker tillsammans med klienten efter aktiviteter som är 

meningsfulla samt motiverar till att vara aktiv och till att utveckla sitt aktivitetsutförande (8). 

För de personer som har svårigheter att utföra aktiviteter syftar arbetsterapeutiska 

interventioner till att exempelvis anpassa olika uppgifter för att skapa möjlighet att genomföra 

och vara delaktig i de vardagliga aktiviteter som finns i personens liv, på ett meningsfullt sätt 

(13). En anpassning av en aktivitet utifrån personens utförandekapacitet kan göra det möjligt 

för personen att vara delaktig och kunna utföra aktiviteten. Vid anpassning av en aktivitet 

justeras eller modifieras aktiviteten utifrån personens behov, kapacitet och intresse. 

Aktiviteten kan sedan utvecklas i olika steg för att bli allt mer krävande om personens 

kapacitet ökar, eller genomföras med minskande krav om personens kapacitet minskar (14).  

 

Arbetsterapi har inte enbart fokus på förmågan att genomföra en vardaglig aktivitet. Aktivitet 

bör ses ur ett bredare perspektiv. Hammell (15) beskriver att en aktivitet förutom görandet bör 

innefatta varandet, tillhörigheten och blivandet. Görandet utgörs av aktiviteter med ett mål 

eller syfte som håller personen sysselsatt, varandet innefattar aktiviteter som ger personen 

möjlighet till reflektion, upptäckandet av sig själv, introspektion och förmåga att kunna njuta 

av livet. Tillhörigheten beskriver aktiviteter som skapar känslor av tillhörighet och social 
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gemenskap och blivandet utgörs av aktiviteter som leder till förverkligande av den bild 

personen vill vara (15). Denna bredare syn på aktivitet inom arbetsterapi har sin grund i en 

helhetssyn på människan vilket innebär att kropp, medvetande och omgivande miljö inte 

betraktas var för sig. För att förstå människan är det viktigt att studera människan som en 

helhet där kropp och medvetande finns i en viss kontext eller miljö. Miljöns olika 

komponenter, fysisk miljö, familj och vänner, lagar och regler, sociala normer och arbetskrav 

kan både begränsa och skapa möjligheter till aktivitet (10).  

 

När det gäller de interventioner som utförs inom arbetsterapi kan de ofta förklaras som en 

process (9). Det är en process som sker tillsammans med klienten innehållande olika steg, en 

arbetsterapiprocess. En första kontakt sker antingen genom att klienten blir remitterad till 

arbetsterapeuten eller tar kontakt själv. Till en början samlar arbetsterapeuten information om 

klienten för att sedan bedöma och utreda behov av arbetsterapi, samt sätta mål tillsammans 

med klienten. Efter det planeras och utförs åtgärder, som kan ändras under tidens gång. Efter 

genomförda åtgärder utvärderas resultatet, antingen sätts nya mål eller så avslutas kontakten 

(13).  

 

2.2 Aktivitetsbalans  

Aktivitetsbalans beskrivs vara av stor vikt för varje persons hälsa. Begreppet beskrivs på 

många olika sätt. Argentzell et al. (9) menar att aktivitetsbalans handlar om balans mellan att 

utföra aktiviteter och vila. Både aktiviteter som utförs i ett socialt sammanhang och aktiviteter 

som sker enskilt kan upplevas meningsfulla. Därav finns olika typer av meningsfullhet där en 

balans mellan aktiviteter som utförs i ett socialt sammanhang och aktiviteter som sker enskilt 

skapar en aktivitetsbalans (9). Hagedorn (16) menar att aktivitetsbalans råder om det finns en 

balans mellan de olika aktivitetskategorierna lek, aktivitet, vila och personlig vård samt om 

personen spenderar tid inom alla aktivitetskategorier under ett dygn (16). Christiansen (17) 

menar att aktivitetsbalans påverkas av de krav en aktivitet ställer på en person, att det finns en 

balans mellan aktivitetens krav och personens kapacitet att utföra aktiviteten. Aktiviteten ska 

utmana, men kraven ska varken vara för höga eller för låga (17).  

 

Aktivitetsbalans kan även förklaras utifrån de olika värdeupplevelser en aktivitet kan skapa 

(9). Erlandsson et al. (18) menar i ValMO-modellen att värdeupplevelserna kan förstås utifrån 

tre olika dimensioner, konkret, sociosymbolisk och självbelönande aktivitetsvärde. Ett 
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konkret värde syftar på det faktiska utfallet av aktiviteten, när personen får en ny färdighet 

eller skapar en produkt. Det sociosymboliska värdet beskriver ett indirekt värde, vilket 

innefattar minnen och känslor som skapas av aktiviteten. Det självbelönande värdet är den 

omedelbara belöning eller mening en aktivitet ger. En balans mellan de tre 

värdeupplevelserna anses skapa en känsla av aktivitetsbalans och meningsfullhet (18).  

 

Vidare beskriver Jonsson et al. (19) att aktivitetsbalans bör ses ur ett subjektivt perspektiv, 

vilket innebär att det är personens egen uppfattning om sina aktiviteter som är av betydelse. 

Det finns inget färdigt mått på vilken mängd aktiviteter eller variation av aktiviteter som 

skapar en aktivitetsbalans. Aktiviteterna bör vara meningsfulla för att personen ska uppleva 

aktivitetsbalans. Aktivitetsbalans bör även uppfattas som dynamisk, att personens upplevelse 

av aktivitetsbalans varierar över tid (19).  

 

Av ovanstående resonemang kan begreppet aktivitetsbalans beskrivas utifrån många olika 

definitioner. Wagman et al. (20) undersökte 43 olika vetenskapliga artiklar för att klargöra 

begreppet aktivitetsbalans. Genom en begreppsanalys i studien föreslogs definitionen: 

”aktivitetsbalans innebär att uppfatta livet som innehållande rätt mängd och rätt variation 

mellan olika aktiviteter i relation till: aktivitetskategorier, aktiviteter med olika karaktäristiska 

samt tidsanvändning” (20). Definitionen beskrivs i studien som användbar för 

arbetsterapeuter (20).  

 

2.3 Ätstörningsdiagnos  

Begreppet ”ätstörning” har under åren haft olika innebörd och vad som har ingått under 

begreppet har varierat. I DSM-3 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders från 

1980 användes begreppet födointagsstörningar för diagnosen där anorexia nervosa, bulimia 

nervosa, idisslade och pica ingick. Det var först i DSM-4 som diagnosen började benämnas 

som ätstörningar (5). I DSM-5 som är den senaste versionen namnges ätstörning som 

”ätstörningar och födorelaterade syndrom”. De diagnoser som ingår i begreppet är anorexia 

nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning, pica, idisslande, andra specificerade 

ätstörningar eller födorelaterade syndrom, undvikande/restriktiv ätstörning samt ospecificerad 

ätstörning eller födorelaterat syndrom (5).  

  
Det nationella kvalitetsregistret för ätstörningsbehandling, (RIKSÄT) syftar till att 

systematiskt följa upp ätstörningsvårdens metoder, resultat och patienters tillfredställelse (21). 
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Enligt årsrapporten 2016 från RIKSÄT är mörkertalet för personer med ätstörningar stort, 

vilket anses bero på ovilja att söka vård samt på grund av rädsla och skam. Uppskattningsvis 

finns det i Sverige minst 190.000 personer med någon form av ätstörning (3). 

Ätstörningsdiagnoser är vanligare hos kvinnor än hos män, förhållandet är cirka 10:1 (6). 

Ätstörningar beskrivs som ett betydande folkhälsoproblem (3). Störst risk i befolkningen för 

att drabbas av anorexia nervosa är gruppen ungdomar 15-19 år, där antalet nya fall är 109-270 

varje år per 100.000 invånare. För bulimia nervosa är den största riskgruppen i befolkningen 

16-20 år, där antalet nya fall är ungefär 200 varje år per 100.000 invånare (5).  

 

Orsaken till ätstörningsdiagnos beskrivs som komplex där orsaksfaktorerna: biologiska, 

psykologiska och sociokulturella samverkar. Till biologiska faktorer räknas huvudsakligen det 

genetiska arvet, fysiologiska och endokrinologiska processer. Till psykologiska faktorer hör 

exempelvis trauman, familjemönster samt kognitiva och beteendemässiga faktorer. 

Sociokulturella faktorer beskrivs vara en viktig aspekt med tanke på den ökade förekomsten 

av ätstörningsdiagnoser i västvärlden, exempelvis kroppsideal, könsspecifika- och 

transkulturella perspektiv. Ökningen av ätstörningar har skett samtidigt som 

genomsnittsvikten har ökat och kroppsidealet för kvinnor har blivit allt smalare (22). 

Viktfixeringen inom massmedia och modeindustrin bidrar med värderingar och idéer som 

underbygger ätstörningar (23). Det transkulturella perspektivet beskriver att ätstörningar i den 

västerländska kulturen är mer utbrett än i andra kulturer (22). 

 
Som tidigare nämnts är ätstörningar ett allvarligt folkhälsoproblem (3). Personer med 

ätstörningsdiagnos uppfyller ofta kriterier för andra diagnoser, så kallad samsjuklighet. Några 

diagnoser som vanligen förekommer i samsjuklighet med ätstörningar är depression, 

nedstämdhet, ångest, fobier, missbruksproblematik samt personlighetsstörning (24). Dessa 

diagnoser uppstår ofta som ett resultat av ätstörningen och kan då behandlas i samband med 

ätstörningsbehandling. Det kan även vara diagnoser som behöver specifik behandling (6).  

 

2.4 Behandling av ätstörning  
Idag finns specialiserade ätstörningsenheter i alla län. Vid specialistenheterna ökar antalet 

patienter. Komplexiteten som diagnosen innebär ställer krav på specialistkunskap hos de som 

arbetar med klientgruppen. Specifika behandlingsformer som nämns i Kliniska riktlinjer för 

utredning och behandling vid ätstörning är bland annat fysioterapeutiska insatser, Kognitiv 

Beteende Terapi (KBT), familjeterapi, medicinering samt kost- och nutritionsbehandling (6). 
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Behandling av ätstörningar sker i olika vårdformer. Öppenvård är tillräcklig för en stor del av 

klienter med anorexia nervosa, men vid svåra svälttillstånd, stor risk för medicinska 

komplikationer eller vid uttalad samsjuklighet kan dagvård eller heldygnsvård vara 

nödvändig. Tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) kan vara nödvändigt 

framförallt då klienten är gravt undernärd, om det finns en medicinsk fara och att klienten 

själv vid sådana tillstånd motsätter sig frivillig vård. Vid bulimia nervosa sker behandlingen 

vanligtvis i öppenvård, vid enstaka fall kan heldygnsvård vara nödvändig. Klienter med en 

hetsätningsstörning behandlas framförallt i öppenvård, ibland kan behandling på 

dagvårdsenhet vara nödvändig. Svenska psykiatriska föreningen menar att en person med 

ätstörning bör få tillgång till den kombinerade medicinska, näringsmässiga och psykologiska 

insats, där alla i teamet har specialistkunskap inom området (6).  
 
2.5 Aktivitetsbegränsningar vid ätstörning  
Ätstörning leder ofta till svårigheter i vardagen som vanligen är sociala begränsningar, 

tvångsmässigt beteende och självupptagenhet (6). Aktivitetsförmågan påverkas vid flertalet 

aktiviteter i det dagliga livet, exempelvis shoppa, förbereda måltider, aktiviteter som berör 

egenvård, klara av de krav som arbete eller studier ställer samt förmåga att hantera svåra 

känslor vid interaktion med familj (1,5,6). Den låga kroppsvikten anses i sig inverka på 

aktiviteter som berör studier, koncentrationsförmåga, minne, uppmärksamhet samt förmåga 

att tänka klart (1,7). Martin (25) beskriver att Kielhofners Model of Human Occupation skulle 

föreslå att det inte bara är personens attityd och vanor gällande mat och viktkontroll som 

påverkas, utan att en ätstörning även förvårar för personen att delta i meningsfulla aktiviteter 

(25).  

 

Svårigheter med aktivitetsförmågan leder även till att det blir svårare att upprätthålla 

aktivitetsbalans (7,8). Eftersom all tid och fokus läggs på mat och vikt, kommer utförandet av 

andra aktiviteter så som arbete och studier i skymundan (8). För personer med en ätstörning 

blir det därför av stor betydelse att ha en balans mellan aktivitet och vila för att kunna ha en 

välfungerade vardag samt för att kunna återhämta sig (7). 

 

2.6 Arbetsterapi vid ätstörningsproblematik   

Arbetsterapi har till uppgift att skapa motivation till att delta i aktiviteter, ersätta ohälsosamma 

rutiner med hälsosamma och att förbättra utförandefärdigheter (26). Vid behandling och 
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insatser för personer med ätstörningsproblematik är multidisciplinära team vanligt, där 

arbetsterapeuten vanligen är en del av teamet (2). Arbetsterapeutens roll är att försöka få 

personen att delta i sin behandling och i aktiviteter som finns i personens liv. Aktivitet som 

behandlingsform är unik för arbetsterapi och används både vid anorexia nervosa och bulimia 

nervosa. Tillvägagångssättet innebär att arbetsterapeuten skapar realistiska miljöer där 

personen kan träna och utveckla färdigheter som är aktuella i personens liv (23). 

 

En arbetsterapeutisk kompetens innebär att ”motivera och stödja personer att uppnå 

aktivitetsbalans genom strategier för att medvetandegöra och anpassa aktivitetsmönster, 

vanor, rutiner och roller som påverkar deras aktivitetsutförande” (13). Arbetsterapeuten tar 

tillsammans med klienten reda på vilka aktiviteter som klienten brukar utföra, om det råder 

aktivitetsbalans samt om klienten använder sin tid effektivt (1). Genom att klienten upptäcker, 

utför och balanserar ktiviteter i det dagliga livet förbättras personens självbild och den 

upplevda förmågan att hantera olika situationer och händelser (1,2,5). Arbetsterapeuten kan 

arbeta med klienter i grupp där olika aktiviteter gällande måltid används. Målet för en klient 

som deltar i måltidsaktiviteter i grupp är att utveckla förmågan och motivationen till att utföra 

aktiviteter inriktade mot måltid, i en trygg och stödjande miljö (27,28).  

 

Vid de behandlade insatserna för klienter med ätstörning arbetar arbetsterapeut och klient 

tillsammans där terapeuten använder sig själv (5). Att terapeutiskt använda sig själv innebär 

att terapeuten använder personliga förmågor och kvalifikationer i den professionella rollen 

som terapeut (16). Även förmågor som att se människans kropp och själ som en helhet samt 

ha ett klientcentrerat förhållningssätt där klienten själv är med och formar behandlingen är 

unika och avgörande förmågor som arbetsterapeuten bidrar med (5).  

 

Lika viktigt i arbetet som arbetsterapeut är att kunna ingjuta hopp och motivation till en 

förbättring eller att fungera som ett så kallat ”hjälpjag”. Det senare innebär att klienten får 

hjälp med att ta initiativ till att utföra olika aktiviteter samt att ta vissa beslut med klientens 

samtycke. Genom att motivera och uppmuntra till aktivitetsbalans kan aktivitet stimulera och 

föda liv till aktivitet (9).  
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3. Problemformulering  
Ätstörningsproblematik kan leda till sociala begränsningar och svårigheter i att utföra 

vardagens aktiviteter (6), vilket i sin tur kan påverka förmågan till aktivitetsbalans (7,8). 

Ätstörningen kan även påverka kognitiva förmågor så som minne, uppmärksamhet och 

förmågan att tänka klart, vilket i sin tur leder till svårigheter att arbeta och studera (1,5,6). 

Aktivitet och aktivitetsbalans är två centrala och unika begrepp inom arbetsterapi, där 

aktivitet används som ett redskap för att uppnå hälsa (8). Forskning visar att 

aktivitetsbalansen påverkas hos personer med ätstörning (7,8), däremot saknas kunskap 

gällande hur arbetsterapeutens specialistkunskap i interventioner används för att upprätta en 

stabil aktivitetsbalans hos personer med ätstörningsproblematik.  
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4. Syfte  
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutens interventioner för personer med 

ätstörningsproblematik med fokus på aktivitetsbalans.  
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5. Metod  

5.1 Design  

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie. Kvalitativ metod syftar till 

att få en förståelse för den individuella människans liv och upplevelse (31). Den kvalitativa 

intervjustudien gav möjlighet till att få förståelse för arbetsterapeuters erfarenheter och 

upplevelser om interventioner för personer med ätstörning.  

 

5.2 Urval  

I studien användes ett ändamålsenligt urval för att få ökad kunskap om arbetsterapeutiska 

interventioner inom ätstörning. Ett ändamålsenligt urval innebär att personer väljs ut för att de 

anses kunna tillföra kunskap angående studiens syfte (30). De inklusionskriterier som 

användes var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter, kliniskt verksamma 

inom ätstörningsvård med minst ett halvårs erfarenhet inom området ätstörning. Tillgängliga 

ätstörningsenheter söktes via Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) (31). Kontakt togs 

via telefon och mejl med befintliga enheters verksamhetschefer för att ta reda på om det fanns 

arbetsterapeuter i verksamheterna och för att få kontaktuppgifter till arbetsterapeuter på 

enheten. Därefter sändes ett informationsbrev till de arbetsterapeuter som uppfyllde 

inklusionskriterierna med information om studiens syfte, genomförande samt en förfrågan om 

medverkan i studien. En eller två dagar efter att informationsbrev sänts ut kontaktades 

arbetsterapeuterna för svar angående deltagande eller ej. Sju arbetsterapeuter tackade ja till att 

delta i studien, tid och plats för intervjutillfälle bestämdes. En arbetsterapeut meddelade 

senare förhinder och tackade nej till att delta. I studien ingick därmed sex arbetsterapeuter.  

  

5.3 Genomförande av datainsamling  

Vid inspelning av intervjuerna användes en MP3-spelare. Innan genomförande av 

intervjuerna gjordes en testinspelning för att prova MP3-spelaren samt kontrollera 

ljudkvalitén. Fem intervjuer spelades in. Anteckningar fördes under samtliga intervjuer, för att 

inte riskera att undgå viktiga detaljer på grund av bristande ljudkvalité vid inspelning. Vid en 

intervju gjordes ingen inspelning då den deltagaren ej godkände det, svaren skrevs istället ned 

förhand. Fem intervjuer genomfördes via telefon på grund av långt geografiskt avstånd, en 

intervju genomfördes på deltagarens arbetsplats. En beskrivning av begreppet aktivitetsbalans 

gavs innan intervjuns start. Efter första intervjun gick författaren igenom intervjuguiden. 

Frågorna var tydliga och besvarade syftet och inga ändringar behövde därför göras. 
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Intervjuerna varade mellan 30 – 70 minuter. Efter sex genomförda intervjuer ansåg författaren 

av studien att endast sparsamt med ny information tillkom, varpå inga nya deltagare söktes.  

 

5.4 Intervjuguide  

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer, med stöd av en intervjuguide 

inspirerad av arbetsterapiprocessen (9) samt av aktivitet och aktivitetsbalans, se bilaga 1. 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att kunna få med viktiga områden, men även ge 

deltagarna möjlighet till att prata fritt om erfarenheter gällande dessa områden (30). Något 

som passade studiens syfte då det gav deltagarna utrymme att beskriva erfarenheter utifrån 

intervjuguidens frågor. Innan intervjuerna påbörjades gavs deltagarna muntlig information om 

aktivitetsbalans så som begreppet beskrivs i denna studie. Intervjuguiden var indelad i 

inledande frågor samt kring teman utifrån syftet. De inledande frågorna användes för att skapa 

en bild av arbetsterapeutens erfarenhet samt av klientgruppen. Fokus under intervjun låg på de 

teman som belyste arbetsterapeutens arbete i förhållande till utredning, åtgärder, klientens 

deltagande i behandling, utvärdering av åtgärderna samt arbetsterapeutens roll inom 

ätstörningsvård.  

 

5.5 Dataanalys  

Materialet från de inspelade intervjuerna transkriberades av författaren, inom kort efter 

slutförda intervjuer. Därefter gjordes en analys av data med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys låter skillnader och likheter belysas i texten, 

genom att urskilja mönster i texten (32). Analysen påbörjades med att meningsenheter togs ut 

i texten utifrån stegen i arbetsterapiprocessen. Dessa meningsenheter kondenserades, vilket 

innebar att de kortades ner men att det huvudsakliga innehållet bevarades. De kondenserade 

meningsenheterna tilldelades en kod som kortfattat beskrev innehållet. Genom att kondensera 

och delge en kod blev materialet mer lätthanterligt och gav möjligt att reflektera över data på 

ett nytt sätt (32). Koderna jämfördes utifrån likheter och skillnader och de med liknande 

innehåll skrevs ihop i en grupp. De olika grupperna bildade kategorier och namngavs. 

Innehållet av koder inom en kategori ska likna varandra, medan kategorierna ska skilja sig åt 

från varandra (32). Underkategorier framkom genom att jämföra koder inom samma kategori 

och sammanföra text med liknande innehåll inom kategorin. Analysen genomfördes utifrån 

textens manifesta innehåll, det vill säga det som texten säger (31). Den kvalitativa 
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innehållsanalysen med meningsenhet, kondensering, kod, kategori och underkategori, 

illustreras genom ett exempel ur data, se tabell I.  

 

Tabell I: Exempel på̊ steg i den kvalitativa innehållsanalysen  

 
5.6 Etiska ställningstaganden  
Vid utförandet av studien tog författaren hänsyn till principerna inom individskyddskravet 

vilka omfattar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (33). Deltagarna informerades om den övergripande planen för studien, syftet 

med studien samt de metoder som skulle användas. Vidare att deltagandet var frivilligt och att 

de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Deltagarna fick möjlighet 

att ge sitt samtycke till inspelning av intervju, deltagarna informerades om när inspelningen 

startade och stängdes av. Vidare fick deltagarna skriva under ett samtyckesformulär innan 

intervjutillfället, alternativt skickades blanketten med underskrift via mejl eller post vid utförd 

intervju på telefon. Både innan och efter intervjun gavs möjlighet att ställa frågor. 

Nyttjandekravet har tillgodosetts genom information till deltagarna om att allt material 

förvaras på ett säkert sätt, så att endast behöriga har tillgång. Konfidentialitetskravet har 

Meningsenhet Kondensering Kod  Kategori  Underkategori 

”… jag tänker även 
intressen alltså, blir 
ju också påverkade 
förstås, för att om, 
om, om ää, men säg 
att vi dom som har 
ökad fysisk aktivitet 
som 
kompensatoriskt 
beteende då kanske 
träningen blir väldigt 
väldigt viktigt, och 
man lägger då andra 
intressen åt sidan för 
att de är, de är de, 
det går ut på då, å 
liksom hålla fast i 
det kompensatoriska 
beteendet. Så det 
påverkar ju i hög 
grad…”  

Vardagens 
aktiviteter, 
intressen 
påverkas vid 
exempelvis fysisk 
aktivitet som 
kompensation, 
andra intressen 
läggs åt sidan då 
det 
kompensatoriska 
beteendet är det 
viktiga.  

Intressen och 
vardagens 
aktiviteter 
påverkas på 
grund av det 
kompensatoriskt 
beteende   

Vanliga 
problem som 
framkommer 
vid utredningar 
 

Förlorade 
rutiner och 
roller  
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tillgodosetts genom att data som berör samtliga deltagare avidentifierats vid transkribering av 

materialet, genom att namn och verksamhet tagits bort och istället tilldelats en siffra. 
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6. Resultat  

6.1 Inledning  

Resultatet redovisas utifrån de sex kategorier och 17 underkategorier som framkom vid analys 

av data, se tabell II. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutens interventioner för 

personer med ätstörningsproblematik med fokus på aktivitetsbalans. 

 

Inledande frågor ställdes angående klientgruppen och om arbetsterapeuternas erfarenhet. De 

deltagande arbetsterapeuterna hade arbetat i fem till 40 år och inom ätstörningsvård i åtta 

månader till 15 år. En av de intervjuade var utbildad arbetsterapeut men inte anställd med 

titeln arbetsterapeut utan som dans- och rörelseterapeut. Vidareutbildning varierade, påbörjad 

alternativt slutförd psykoterapeututbildning, magister inom ätstörning, bildterapeut, 

samtalsterapeut, KBTE-utbildning (kognitiv beteendeterapi anpassad till alla former av 

ätstörningar), dans- och rörelseterapeut och en kurs omfattande 7,5 högskolepoäng: 

Ätstörning, behandling och bedömning.  

 

De intervjuade beskrev klientgruppen som överrepresenterad av kvinnor/flickor. Deltagarna 

arbetade främst med unga vuxna, åldersspannet omfattade personer från åtta till 77 år. De 

vanligaste diagnoser som behandlades var anorexia nervosa och bulimia nervosa, 

hetsätningsstörningar och ätstörning utan närmare specifikation (UNS). Samtliga deltagare i 

studien uppgav att samsjuklighet var vanligt förekommande där ätstörning förekom 

tillsammans med bland annat depression, olika ångesttillstånd, tvång, neuropsykiatriska 

diagnoser, personlighetsstörningar, missbruk, posttraumatisk stressyndrom (PTSD), även 

diabetes. Generellt upplevde deltagarna att det var svårt att klargöra om problemen 

uppkommit på grund av ätstörningen eller från de andra diagnoserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   18	  

Tabell II: Kategorier och underkategorier  

 

6.2 Arbetsterapeutisk utredning   

6.2.1 En första kontakt  

En första kontakt med enheterna skedde genom remiss från andra enheter, några av enheterna 

tog även emot egenremiss, där klienten själv skickar remiss till enheten. Samtliga enheter 

arbetade i team bestående av olika professioner, vanligen av arbetsterapeut, kurator, psykolog, 

psykoterapeut, sjuksköterska, dietist, fysioterapeut och läkare. Deltagarna beskrev att det var 

vanligt att klienterna inte träffade alla professioner inom teamet, en bedömning görs initialt av 

behandlingen huruvida vilken/vilka professioner som kan behövas.  

 

6.2.2 Användning av instrument vid utredning  

Några av de deltagande uppgav att de inte använde något bedömningsinstrument som 

specifikt är anpassat för personer med ätstörning, istället användes icke validerade instrument, 

exempelvis formulär eller bedömningsinstrument utformade av verksamma personer inom 

ätstörningsvård. Några validerade instrument användes dock, exempelvis steapwise med en 

intervju- och en självskattningsdel, ADL-taxonomin med inriktning psykisk 

Kategorier  Underkategorier  

Arbetsterapeutisk utredning   En första kontakt 
Användning av instrument vid utredning  
Observation i aktivitet  
Samtal  

Vanliga problem som framkommer 
vid utredningar 

Förlorade rutiner och roller  
Kognitiv påverkan på aktivitetsutförandet  
Från lågintensiv till högintensiv aktivitetsnivå  

Klientens delaktighet vid målsättning   
Arbetsterapeutens åtgärder  Struktur och rutiner som stöd för aktivitetsbalans 

Normala måltidsordningar  
Hemuppgifter  
Exponering i olika miljöer  
Finna alternativa aktiviteter 
Stödjande samtal och reflektion  
Kroppsorienterad psykoterapi  

Utvärdering av arbetsterapeutiska 
åtgärder 

Fungerande vardag  
Kognitiva förbättringar  
Förhållningssätt till omgivningen och till sig själv 

Arbetsterapeutens roll i team   
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funktionsnedsättning, Min mening, intressechecklistan, aktivitetsdagbok, matdagbok, 

Vardagslivet, Livskompass och Tree Theme Method (TTM).  

”Trädtema-metoden… Då målar patienten träd utifrån olika livsperioder och 

beskriver ää, sin aktivitetsnivå, balans och hur strukturen ser ut” 

 

6.2.3 Observation i aktivitet  

Några deltagare i studien utförde aktivitets- och funktionsbedömningar genom observation, 

både i grupp och individuellt. Dessa bedömningar genomfördes i olika aktiviteter exempelvis 

gällande måltidsplanering, inköp och matlagning, där observation görs av hur aktiviteten 

fungerar. Några av deltagarna genomförde sin utredning vid hembesök. Arbetsterapeuten 

kunde även vara med på arbetet tillsammans med klienten för att bedöma hur personen 

fungerar i en annan kontext.  

 

6.2.4 Samtal  

Samtliga deltagare poängterade betydelsen av att utreda de svårigheter ätstörningen skapar för 

varje person, genom individuella samtal med klienten. Vid samtalet får klienten själv berätta 

vilka svårigheter ätstörningen ger upphov till vad gäller exempelvis psykisk ohälsa, vardagens 

aktiviteter, aktivitetsbalans och den sociala situationen. Några av deltagarna nämnde att de 

använde sig av Livskompassen i samtal där klienten får skatta hur mycket tid klienten lägger 

på de olika aktivitetsområdena. Samtalet innehåller även reflektion om aktiviteter i vardagen, 

hur aktivitetsbalansen ser ut idag samt hur klienten vill att aktiviteter och aktivitetsbalansen 

ska se ut i framtiden.  

 

6.3 Vanliga problem som framkommer vid utredningar 

6.3.1 Förlorande rutiner och roller  

Deltagarna beskriver att ätstörningen påverkar klientens vardag i olika utsträckning beroende 

på ätstörningens omfattning. De flesta av deltagarna beskrev att ätstörningen till en början inte 

inverkade på klientens liv i någon större grad, men klientens livsutrymme krymper efterhand 

och inverkar allt mer i hög grad på nästan alla dagliga aktiviteter. Övervägande del av all tid 

går då åt till tankar och känslor gällande mat och kropp. Tidigare roller som yrkesverksam 

eller student förloras på grund av exempelvis energilöshet och sjukskrivning. Kontakten med 

vänner minskar och tidigare fritidsintressen förloras på grund av att personen inte längre har 

varken tid eller energi. Intressen minskar eller försvinner då nästan all tid läggs på ett så kallat 



	   20	  

kompensatoriskt beteende, vilket utgörs av exempelvis städning eller någon fysisk aktivitet 

för att upprätthålla själva ätstörningen. Detta skapar en obalans mellan de olika 

aktivitetskategorierna lek, aktivitet, vila och personlig vård, samt en obalans mellan aktivitet 

och vila. 

” Både tankar och att dom faktiskt gör, jag menar dom tränar jättemycket 

tillexempel om man nu har det som kompensation, så tränar man kanske väldigt 

mycket, och där emellan tänker man på att man ska göra det eller så, ää. Och sen 

även, det kretsar mycket kring mat, åå man får plocka bort mycket annat, det 

sociala försvinner. Så det blir väldigt fokuserat på sjukdomen och hålla den, 

upprätthålla den” 

 

6.3.2 Kognitiv påverkan på aktivitetsutförandet  

Några av de deltagande beskrev att ätstörningen hos vissa klienter leder till en kognitiv 

sänkning på grund av orkeslöshet orsakat av undervikt eller av kräkningar, vilket bland annat 

påverkar klientens förmåga att välja aktiviteter i vardagen. De vanligaste kognitiva 

svårigheter som beskrevs för klienter med bulimia nervosa är svårigheter i att organisera, 

genomföra och avsluta dagliga aktiviteter medan klienter med ätstörning utan närmare 

specifikation (UNS) har svårt att koncentrera och motivera sig samt har svårare att göra val i 

livet.  

 

6.3.3 Från lågintensiv till högintensiv aktivitetsnivå  

De flesta av deltagarna beskrev att utredningen ofta visar på att ätstörningen inverkar på 

aktivitetsnivån och även den upplevda aktivitetsförmågan på olika sätt. Vissa klienter blir 

isolerade hemma, blir allt mer inaktiva och undviker kontakt. Detta påverkar 

aktivitetsbalansen mellan att vara aktiv och att vila, samt balansen mellan socialt engagemang 

och att utföra aktiviteter ensam. Andra klienter blir maniska och överaktiva i sina dagliga 

aktiviteter då de använder aktiviteter som ett kompensatoriskt och destruktivt beteende. Detta 

påverkar aktivitetsbalansen mellan att vara aktiv och att vila samt balansen mellan de olika 

aktivitetskategorierna. Några av deltagarna i studien beskrev att klienter med ätstörning inte 

tillåter sig njutning och vila, då det upplevs som ett misslyckande. Trötthet, energilöshet och 

dålig självkänsla ses ofta som ett resultat av obalans i aktivitetsnivån. Reglering av basala 

behov så som hunger, törst och vila sätts åt sidan vid en högintensiv aktivitetsnivå. Att 

klienterna inte tillåter sig vila och att reglering av basala behov sätts åt sidan påverkar 
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aktivitetsbalansen i stor grad, i form av en balans mellan att vara aktiv och att vila samt en 

balans mellan de olika aktivitetskategorierna.  

”När man har träning som kompensation tillexempel, då blir det ju väldigt 

högintensiv aktivitetsnivå helt plötsligt och man klarar inte av att vara lågintensiv 

överhuvudtaget, så vila är ju liksom inte, vila finns ju inte ens med i planeringen, 

för att det kanske ses som ett misslyckande” 

 

6.4 Klientens delaktighet vid målsättning  

Samtliga deltagare i studien beskrev att målsättningen måste kännas meningsfull och vara 

individuell för varje klient för att vara möjliga att uppnå. De beskrev vidare att klienten är 

delaktig i målsättning och vid upprättande av vårdplan. För samtliga deltagare får klienterna 

beskriva sina egna förväntningar, vad de vill uppnå en tid framöver och vad de vill ha hjälp 

med, utifrån det formuleras kortsiktiga och långsiktiga mål. Samtliga deltagare beskrev även 

att målsättningen inte ses som något statiskt, utan kan ändras under behandlingen.  

” Det är patientens problem som ska lösas, därför är det viktigt att man är 

delaktig. Ja men annars springer jag kanske fortare än patienten å då har ju inte 

personen nån nytta av olika insatser”  

 

6.5 Arbetsterapeutens åtgärder  

Några av deltagarna beskriver att aktiviteter i samband med åtgärder kan användas både som 

ett medel och som ett mål, medan några av deltagarna beskriver att aktiviteter endast används 

som ett medel för att nå något större, i detta fall för en fungerade vardag för klienterna. Att 

engagera anhöriga kan vara viktigt för åtgärdernas framgång på grund av att huvuddelen av 

arbetet som klienten gör sker i hemmet, tillsammans med anhöriga. Samtliga deltagare 

beskrev att klienterna alltid är delaktiga i sin behandling, och att de förslag som läggs fram 

ska godkännas av klienten. Klienten måste själv uppfatta de svårigheter som finns i vardagen 

om behandlingen ska leda till återhämtning för klienten. Delaktighet beskrivs som ett ledord 

vid behandling.  

 

6.5.1 Struktur och rutiner som stöd för aktivitetsbalans 

Några av deltagarna beskrev att de använder schemaläggning som ett sätt att skapa struktur 

och aktivitetsbalans i vardagen. Schemaläggning kan handla om olika saker, exempelvis vilka 

tider som måltider ska intas, vilka dagar som städning ska ske samt tid som ska avsättas för 
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sociala kontakter. Schemat blir ett stöd för att få vardagen att fungera, för att planera sin dag 

så att tid läggs inom samtliga aktivitetsområden samt för vila. En arbetsterapeut använder sig 

av appar och andra kognitiva hjälpmedel som stöd för att skapa struktur och rutiner i vardagen 

hos klienten. Genom att skapa struktur och använda hjälpmedel kan arbetsterapeuten 

tillsammans med klienten strukturera upp klientens vardag och därmed skapa en balans 

mellan de olika aktivitetskategorierna och mellan att vara aktiv och att vila.  

 

6.5.2 Normala måltidsordningar 

Övervägande av deltagarna i studien beskrev att stor del av behandling handlar om att skapa 

rutiner kring mat, att öka eller minska portionsstorleken och att få med alla delar i kostcirkeln. 

Behandlingen syftar även till att klienten ska lära sig att hantera den ångest som personen 

upplever innan, under och efter en måltid samt att kunna äta en måltid tillsammans med 

andra. Personalen är med som stöd vid måltiden men också för att kontrollera att klienterna 

får i sig den näring som behövs. Genom att skapa normala måltidsordningar kan en balans 

mellan aktivitetskategorierna skapas då inte all tid längre går åt till aktiviteter gällande mat.  

 

6.5.3 Hemuppgifter  

Övervägande del av deltagarna gav olika individuella hemuppgifter till klienterna som en 

utmaning. Det kunde handla om att ta kontakt med en vän som man tidigare umgåtts med, att 

träna i hemmet på att använda olika påminnelser i telefonen, exempelvis för att klienten ska 

lägga tid på samtliga aktivitetskategorier för att skapa aktivitetsbalans. Hemuppgifterna 

utmanar och lägger över stort ansvar på klienten. Hemuppgifterna följs sedan upp, och 

korrigeras vid behov.  

” Jag lägger ingen tid på mina fritidsaktiviteter längre och jag träffar aldrig 

några kompisar, jag har tappat kontakten med alla, då kan den personen få med 

sig en uppgift hem att faktiskt ringa den där kompisen… så det blir ett konkret sätt 

att jobba med, med att förändra ää sin aktivitetsbalans”  

 

6.5.4 Exponering i olika miljöer 

Några av arbetsterapeuterna arbetar med exponering i olika miljöer. Vid exponering utsätts 

personen för en situation som upplevs ångestväckande. Det kan handla om att våga äta bland 

folk, ta en fika på stan med en vän eller att prova kläder. Kravet på utförandet av en aktivitet 

ökas stegvis och med stöd av arbetsterapeuten. Aktiviteter där fokus är på exponering av sin 
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kropp används för att minska ångesten i aktiviteter, exempelvis att prova och handla kläder, 

bada eller basta. Att kunna delta i aktiviteter liknande dessa är något som ofta ingår i 

klienternas vardag, och är därav viktigt för att skapa en fungerande vardag och en balans 

mellan de olika aktivitetskategorierna.  

 

6.5.5 Finna alternativa aktiviteter  

Den tid som går åt till ätstörningen behöver ersättas med andra aktiviteter när personen 

förbättras, möjligtvis aktiviteter som tidigare varit meningsfulla, för att skapa aktivitetsbalans 

i de olika aktivitetsområden i vardagen hos klienten. Ätstörningen har tidigare fyllt en 

funktion i livet där beteendet och tankarna kring ätstörningen och ätandet har upptagit mycket 

tid av vardagen.  

”Försöka lyfta ut och hitta alternativ, det är något som jag jobbar jättemycket 

med. Vad skulle man kunna fylla tiden med istället, för det” 

 

Att använda skapande aktiviteter gör samtalet mer avslappnat, där klienten ges möjlighet att 

visualisera sina ord och beskriva sina svårigheter. En skapande aktivitet kan ha en lugnande 

inverkan genom att vara kravlös, för att bryta den högintensiva aktivitetsnivån samt för att 

skapa en balans mellan att vara aktiv och att vila. Skapande aktiviteter ger även möjlighet till 

att stärka personens självkänsla genom att uppleva en känsla av att lyckas med något. Att 

använda skapande aktiviteter beskrivs vara en åtgärd som i vis utsträckning har plockats bort 

på grund av resursbrist.  

 

Ibland kan klienter ha rörelserestriktioner där klienten ordinerats begränsad motion på grund 

av undervikt, av den anledningen måste då alternativa aktiviteter finnas. Då kan stillsamma 

men ändå meningsfulla aktiviteter vara ett alternativ, som exempelvis bowla, spela biljard 

eller minigolf. Klienter med ätstörning kan träffas i en gruppverksamhet där samtliga 

deltagare har läst en självbiografi om ätstörning. Syftet är då att skapa en känsla av 

samhörighet samt att ge tillfälle till reflektion av delar i boken som deltagarna ansåg vara 

betydelsefulla.  

 

Klienterna kan uppleva det skrämmande att gå tillbaka till aktiviteter som tidigare varit 

meningsfulla, då det kan väcka minnen från den tid då klienten insjuknande och blev tvungen 
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att sluta med aktiviteten. Klienten bör ges möjlighet att prova sig fram och till att vara 

uppmärksam på reaktioner hos sig själv, då aktiviteten inte behöver innebära återinsjuknande.  

”…vi får nog jobba rätt mycket med att patienterna inte ska vara så rädda, utan att 

dom, dom har ju också lärt sig mycket om sig själva när dom har gått i behandling. Så 

att prova en aktivitet som tidigare har varit en del av sjukdomen behöver ju inte 

nödvändigtvis betyda att den kommer blir det igen, utan man kan mycket väl hitta 

tillbaka till nått slags sunt förhållningssätt” 

 

6.5.7 Stödjande samtal och reflektion  

Några av deltagarna beskriver att de använder stödjande samtal som åtgärd, där samtliga inom 

teamet arbetar med stödjande samtal oavsett profession. Samtalet kan innehålla samtalsämnen 

om vad som har hänt tidigare i klientens liv, vad som händer här och nu, vilken funktion 

ätstörningen har i livet, om hur aktivitetsbalansen i vardagen ser ut, att försöka normalisera 

ätandet och att hitta alternativ till att hantera ätstörningsproblematiken. Det är då av stor vikt 

att klienten är delaktigt i samtalet och får berätta sin personliga upplevelse av att leva med 

ätstörning. 

”Förstå vad ätstörningsproblematiken fyller för funktion i just den patientens liv å 

sen koppla ihop det med hur man har det just nu idag, vilka problem man stöter 

på” 

 

6.5.8 Kroppsorienterad psykoterapi 

Kroppsorienterad psykoterapi används som åtgärd. Den syftar till att skapa en helhet mellan 

kropp, känsla och tanke. Då känslorna upplevs genom kroppen utgår åtgärden från en 

kroppsmedvetenhet i samtal. I den kroppsorienterade psykoterapin används bland annat dans 

som aktivitet där det fysiska flödet avspeglar det psykiska flödet. Dansen ställer inte några 

krav på klienten vilket ger möjlighet till att uppleva något positivt och att klientens styrkor 

framhävs.  

” Det kan va så att man lyfter ett tema som man, man tar, tar fart i rörelse för att 

förstärka upplevelsen i kroppen, ää, å då menar jag både den kroppsliga 

upplevelsen men också den emotionella upplevelsen. Men sen kan det va att man 

startar i rörelse ää, för att sen sätta ord på vad man upplever”  
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6.6. Utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder  

Resultatet visade att övervägande av de deltagande använder sig av ett utvärderande samtal 

med klienten under själva behandlingen eller/och vid avslutad behandling. Utvärderingen 

syftar till att reflektera över vilken slags förändring som skett. Samtal med självskattning 

används där en jämförelse görs med skattningen vid behandlingens start och slut. Även 

Livskompassen med fördelningen inom de olika aktivitetskategorierna kan användas vid 

utvärdering.  

 

6.6.1 Fungerande vardag 

Övervägande beskrev deltagarna att de flesta klienter har en fungerande vardag efter avslutad 

behandling. Aktivitetsbalans skapas genom att tiden omfördelas, att vila är en del i 

fördelningen och att fritidsaktiviteter samt socialt umgänge har börjat återinföras, att det råder 

en aktivitetsbalans mellan de olika aktivitetskategoriera, samt mellan att vara aktiv och att 

vila. Arbetsterapeutens utvärderingar av interventionerna visar även på att måltidordningen 

har normaliserats och att en måltid kan ätas tillsammans med andra. Efter avslutad behandling 

har vardagens aktivitetsnivå balanseras och klienterna har slutat använda aktiviteter som 

kompensation och har fått rutiner i vardagen. Utvärderingarna visar även på fortsatta 

svårigheter hos vissa klienter.  

 

Några av deltagarna menade att det för många av klienterna är viktigt med en daglig 

sysselsättning. Under behandlingen har klienterna haft en daglig sysselsättning. Det är då 

viktigt att kunna återgå till arbete eller studier efter avslutad behandling, för att ha en fortsatt 

daglig sysselsättning och för en fortsatt balans mellan de olika aktivitetskategorierna. En del 

klienter klarar av att återgå på heltid, andra på deltid efter avslutad behandling. En 

arbetsterapeut beskrev att förändringen av klientens schema, neddragning av vissa aktiviteter 

och införandet av andra aktiviteter kan skapa matthet och ångest hos klienten. En deltagare 

menade att även om aktiviteterna efter behandlingen är mer i balans kan upplevelsen av 

aktivitetsbalans säga något annat, då glädjen ännu inte infunnit sig. Det är då viktigt att visa 

för klienten att en förbättring har skett för att skapa självförtroende och hopp inför framtiden.  
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6.6.2 Kognitiva förbättringar 

Kognitiva framsteg kan ses när inte all energi och tankekraft går åt till aktiviteter gällande mat 

och kropp. Förbättring av koncentrationsförmågan, förmågan att komma ihåg saker liksom att 

hantera oförutsägbara händelser kan då ses.  

 

6.6.3 Förhållningssätt till omgivningen och till sig själv 

Några av deltagarna beskrev att det efter behandling sker förändringar med förhållanden i 

klientens sociala liv. Kontakten med vänner och familj fungerar bättre utan konflikter samt 

klienten vågar ta hjälp och finna stöd hos nära anhöriga. Några av deltagarna berättar att 

klienterna lär sig att hantera och bli medvetna om omgivningens, och sina egna krav på ett 

annat sätt. Vilket i sin tur påverkar vardagens aktiviteter genom att personen kan välja 

alternativt välja bort aktiviteter beroende på intresse och vilka aktiviteter som ger energi 

respektive tar energi. Genom att välja och planera aktiviteter utifrån intresse och energi 

skapas en aktivitetsbalans utifrån individens upplevelse av aktivitetsbalans, samt en balans 

mellan att vara aktiv och att vila. En arbetsterapeut beskrev att begreppet fri är större än att 

vara frisk från sin ätstörning. Att vara fri från sin ätstörning innebär att själv kunna styra sin 

uppfattning och vilja samt att inte ständigt vara styrd av tankar och känslor gällande mat.  

” Inom ätstörningsvården pratar vi ju om att vara frisk å då uppfyller man inte 

längre kriterier för en ätstörningsdiagnos men man kan, ta begreppet att vara fri 

å det är ju mycket större, å de är ju att inte vara av ständiga mattankar, att inte 

hålla på å räkna kalorier ää, att inte hålla på å väga sig stup i kvarten”  

 

6.7 Arbetsterapeutens roll i team  
Upplevelsen är att rollen som arbetsterapeut inte känns helt självklar i teamet, men 

erfarenheten är att arbetsterapeuter har en viktig del att fylla. Specialistkunskap inom 

aktivitetsutförande, aktivitetsbalans och rutiner ses som en viktig del för klienter med 

ätstörning, som i så hög grad inverkar på aktivitetsbalansen och på vardagens aktiviteter. 

Några av deltagarna beskriver att de inte arbetar utifrån de specifika arbetsterapeutiska 

kunskaperna vid utförande av åtgärderna. För att göra arbetsterapeuten till en mer självklar 

roll inom de team som behandlar klienter med ätstörningsproblematik måste arbetsterapeutens 

kompetens och roll lyftas fram.  Deltagarna upplever även att forskningen är begränsad inom 

området arbetsterapi och ätstörning. För framtiden som arbetsterapeut inom ätstörningsvård 
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upplevs forskning nödvändigt för utveckling av ett standardiserat bedömningsinstrument och 

för evidens om effekten av arbetsterapeutiska åtgärder.  
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7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Studien har gett en 

djupare förståelse för ätstörning som område och om arbetsterapeutens arbete med klienter 

som har en ätstörning. Intervjuguiden användes för att belysa viktiga områden exempelvis 

angående arbetsterapeutens utredning vid ätstörningsproblematik samt lämnade utrymme för 

spontanitet och öppenhet för följdfrågor (30). Intervjuguiden inspirerades av 

arbetsterapiprocessen vilket gav en bra struktur genom intervjuerna (9).  

 

När det gäller studiens urval valdes ett ändamålsenligt urval för att finna personer med 

kunskap och erfarenhet för studiens syfte. KÄTS (31) användes för att finna befintliga 

kliniker inom ätstörningsvård vilket var relativt enkelt. Svårigheten var dock att finna 

arbetsterapeuter som var verksamma inom ätstörningsvård, då det vid många 

ätstörningsenheter inte ingick en arbetsterapeut i teamet. Det var något som förvånade 

författaren då det vid litteratursökningen inför studien framgick att arbetsterapeuten ingick i 

det multidisciplinära team som behandlar personer med ätstörning (2). Åtta arbetsterapeuter 

kontaktades för en förfrågan om deltagande. Då rekryteringen av deltagare var svår att utföra 

inkluderades en som var utbildad arbetsterapeut men inte var anställd med titeln 

arbetsterapeut. Detta kan ha haft en inverkan på studiens överförbarhet. Dock upplevde 

författaren att det inte var någon större skillnad mellan de svar den deltagare som ej var 

anställd med titeln arbetsterapeut gav och de övriga deltagarnas svar.  

 

Inledningsvis i intervjuguiden uppgavs en definition på begreppet aktivitetsbalans så som 

begreppet aktivitetsbalans beskrivs i den här studien. Definitionen var viktig för att undvika 

missförstånd och för att skapa en trygghet i begreppet. Att definiera begreppet aktivitetsbalans 

för deltagarna initialt i intervjun kan innebära att deltagarnas svar kan komma att efterlikna 

definitionen. Då deltagarna endast fick definitionen uppläst i början av intervjun kan 

definitionen inneburit förvirring. Om deltagarna haft definitionen tillgänglig under intervjun 

hade det möjligen kunnat generera mer ingående och beskrivande svar gällande 

aktivitetsbalans utifrån definitionen. Några av frågorna i intervjuguiden ställdes som mer 

strukturerade, exempelvis frågan angående om aktiviteter användes som medel och/eller mål. 

Om dessa frågor ställts som öppna frågor hade svaren möjligtvis blivit mer ingående och inte 

inneburit ja eller nej svar då arbetsterapeuterna hade kunnat beskriva mer öppet utifrån deras 
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upplevelse och ett trovärdigare resultat hade om möjligt kunnat ges. Frågorna som ställs i en 

semistrukturerad intervju ska ge den deltagande möjlighet till att ge ingående och beskrivande 

svar, där frågor som kan besvaras med endast några ord ska undvikas (30). Författaren 

upplevde dock deltagarnas svar som utförliga och beskrivande, vid behov kunde följdfrågor 

ställas för att utveckla svaren.  

 

En av intervjuerna spelades inte in då deltagaren ej samtyckte till det. Det gjorde att citat inte 

kunde tas från denna intervju. Då anteckningar fördes av författaren under intervjun fanns en 

viss risk att anteckningarna blev ofullständiga samt att det kan ha stört fokuseringen under 

intervjun (30). Intervjun där endast anteckningar fördes flöt dock på bra och anteckningarna 

upplevdes lätta att följa då analys av intervjun genomfördes kort efter genomförd intervju. 

Intervjuerna genomfördes via telefon alternativt på den verksamhet som arbetsterapeuten var 

verksam. Orsaken till att övervägande intervjuer genomfördes på telefon var på grund av 

geografiskt avstånd samt tidsbrist. Att genomföra intervjuerna via telefon kan ha påverkat 

resultatet negativt. Om alla intervjuer hade kunnat göras på verksamheterna hade möjligtvis 

flera följdfrågor kunnat ställas, kontextens påverkan hade kunnat tagits i beaktande samt 

känslor och ansiktsuttryck hade möjligtvis blivit tydligare. Lundman et al. (32) beskriver att 

kontexten har betydelse vid analys av data och bör därför tas i beaktande (32). Trots att 

flertalet intervjuer gjordes på telefon upplevde författaren av studien inte någon skillnad 

avseende innehåll av data vid jämförelse mellan intervjun gjord på plats och de intervjuer 

gjorda på telefon.  

 

Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod av den insamlade data vilket gav 

struktur och systematik (32). Genom att systematisk analysera data stärks studiens 

tillförlitlighet. Kristensson (29) beskriver att den kvalitativa innehållsanalysen är en bra 

nybörjarmetod då den ger möjlighet till att arbeta strukturerat och fokuserar på att finna 

skillnader, likheter och mönster samt att röra sig mellan yta och djup (29). Att det var första 

gången som författaren genomförde en analys kan ha påverkat resultatet, en mer erfaren 

forskare hade möjligtvis genomfört analysen och belyst materialet på en mer abstrakt nivå.  

 

Kategorierna och underkategorierna skapades utifrån informanternas berättelser och belystes 

genom citat, vilket stärkte studiens tillförlitlighet (34). Antalet deltagande i studien är något 

lågt vilket kan ha påverkat studiens överförbarhet. På grund av svårigheter i att hitta deltagare 

kunde inte andra möjliga deltagande tillfrågas. Dock gav samtliga deltagare djupa och 
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innehållsrika svar, och på grund av att antalet verksamma arbetsterapeuter inom 

ätstörningsvård är få och spridda över landet, anses antalet intervjuade arbetsterapeuter utgöra 

en betydande andel för gruppen och därav styrks studiens överförbarhet. Vid analys av data 

framkom det att deltagarna i studien arbetade med varierande åtgärder. Detta gav ett brett och 

omfattande resultat vilket kan styrka studiens överförbarhet genom att resultatet beskriver 

många av de åtgärder som arbetsterapeuter inom ätstörningsvård använder sig av.  

 

De etiska ställningstagandena inom individskyddkravet, informations-, konfidentialiditet-, 

samtyckes- och nyttjandekravet har följts under studiens gång (33). Därmed anser författaren 

att deltagarnas rättigheter har säkrats.  

 
7.2 Resultatdiskussion 

I studien framkom att en ätstörning inverkar på klientens vardag på många olika sätt. 

Aktivitetsbalansen påverkas i stort sett alltid då ätstörningen tar över klientens liv och 

livsutrymmet krymper allt mer ju allvarligare ätstörningen blir. Under ett dygn lägger 

klienterna mycket tid och energi på aktiviteter gällande ätande och på det kompensatoriska 

beteendet. Övrig tid styrs av tankar och känslor gällande aktiviteterna. När klienten försämras 

flyttas fokus från vardagens aktiviteter till att endast kretsa kring ätande och att upprätthålla 

en fasad för att få det att se ut som att vardagen fungerar. Tidigare intressen och socialt 

umgänge förloras, skola eller jobb blir svåra att klara av och aktivitetsnivån förändras till att 

antingen bli högintensiv eller lågintensiv. Övervägande menar deltagarna i studien att det inte 

råder en balans mellan de olika aktivitetskategorierna. För att åter skapa balans i vardagens 

aktiviteter behöver andra aktiviteter än de som kretsar kring ätstörningen lyftas in för att fylla 

tiden med annat. Det är ett resultat som kan jämföras med Hagedorn (16) som menar att 

aktivitetsbalans råder om det finns en balans mellan de olika aktivitetskategorierna lek, 

aktivitet, vila och personlig vård samt om personen spenderar tid inom alla 

aktivitetskategorier under ett dygn (16).  

 

Resultatet visar att även om tid och tankar har korrigerats till att vara mer balanserade i 

förhållande till de olika aktivitetsområdena kan inte alltid klienten uppleva en känsla av 

aktivitetsbalans och glädje. Lagom aktivitetsnivå och hur mycket tid som bör läggas på 

vardera aktivitetsområde är individuellt för var och en vilket innebär att aktivitetsbalans kan 

se olika ut hos olika klienter. Det här resultatet överensstämmer med vad Jonsson et al. (19) 

beskriver, att det inte finns något uttalat mått på hur många aktiviteter eller vilken variation 
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som skapar aktivitetsbalans. Det är personens egna uppfattning om sina aktiviteter som är 

väsentligt, alltså är aktivitetsbalansen subjektiv (19). 

 

Enligt litteraturen (27,28) syftar de arbetsterapeutiska åtgärderna till stor del till att skapa 

normala måltidsordningar. Det överensstämmer med de åtgärder som deltagarna beskrev som 

handlade om att exempelvis äta rätt antal måltider varje dag, äta normalstora portioner, 

reflektera kring känslor och tankar gällande mat och att kunna äta med andra. Att skapa 

normala måltidsordningar visade sig vara en viktigt del vid återhämtning från en ätstörning, 

dock visar studiens resultat att arbetsterapeuterna även arbetar med andra åtgärder. 

Arbetsterapeutens arbete med klienterna handlar också om att bygga upp personens 

självkänsla genom att lyckas vid genomförande av uppgift, skapa strukturer och rutiner kring 

vardagslivet, utmana och lägga över stort ansvar på klienten, exponering i olika miljöer som 

personens liv ställer krav på och att vara ett stöd i klientens liv genom samtal.  

 

Samtalet som åtgärd ger klienten möjlighet att reflektera över vad ätstörningen i stort skapar 

för svårigheter i vardagen och vilken funktion den fyller, utifrån klientens perspektiv. 

Samtalet och reflektionen gör klienten delaktig i sin behandling, där klienten får beskriva sina 

svårigheter och bekymmer. Delaktighet och meningsfullhet beskrivs som arbetsterapeutens 

ledord, då det är klientens problem som ska lösas. Är inte klienten delaktig och vill förändra 

kommer heller ingen förbättring eller återhämtning att ske. Klienten måste själv se problem 

och vilja nå de mål som arbetsterapeut och klient sätter upp tillsammans. Hela 

arbetsterapiprocessen utstrålar delaktighet och meningsfullhet med ätstörningsklienter. 

Liknande resonemang förs av Argentzell et al. (9) där det klientcentrerade förhållningssättet 

är av stor betydelse och att klienten är delaktig i sin egen rehabiliteringsprocess, att klienten 

själv sätter mål som är meningsfulla och är engagerad i förändringsprocessen. Meningsfulla 

mål för klienten är en förutsättning för att en förändring ska vara möjlig (8).  

 

Flertalet enheter har på grund av resursbrist tvingats plocka bort åtgärder, exempelvis att 

använda kreativa aktiviteter. Att använda kreativa aktiviteter som åtgärd beskrivs av 

arbetsterapeuterna som lugnande, vara kravlös och stärkande för personens självkänsla. Detta 

är något som även Martin (25) beskriver att kreativa aktiviteter kan bidra med för personer 

med en ätstörning, en känsla av skicklighet och ökad självkänsla. Nämnvärt är att kreativa 

aktiviteter är något som inom professionen arbetsterapi varit en viktig och unik åtgärd sedan 

professionens utveckling (23). Utifrån deltagarna i denna studie beskrivs dock kreativa 
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aktiviteter som något som inte längre används i den utsträckning det tidigare gjorts. På 

flertalet av klinikerna arbetar arbetsterapeuterna, som de själva uttrycker inte specifikt som 

arbetsterapeut. Oavsett professioner arbetar samtliga på dessa enheter till stor del med 

stödjande samtal, där varje professions specialistkunskap ej nyttjas. Därav arbetar de inte 

utifrån de specifika arbetsterapeutiska kunskaperna vid utförande av åtgärderna. I de kliniska 

riktlinjerna för ätstörning beskrivs inte specifika arbetsterapeutiska insatser, däremot nämns 

bland annat kost- och nutritionsbehandling (5). Detta kan vara en möjlig förklaring till 

resultatet som visat att arbetsterapeuten inte alltid arbetar utifrån de specifika 

arbetsterapeutiska kunskaperna och till att arbetsterapeuterna inte alltid har en självklar roll i 

teamet. Det framgår dock i resultatet att oavsett vilken/vilka åtgärder som arbetsterapeuten 

använder sig av är alltid syftet att förbättra klientens aktivitetsutförande som kan leda till en 

fungerande vardag och en förbättrad aktivitetsbalans.  

 

Studiens resultat visar att ätstörning är en allvarlig diagnos som ofta inverkar i stor grad i 

vardagen och på aktivitetsbalansen. Ätstörningen involverar ofta flera psykiska diagnoser, och 

även i vissa fall fysiska sjukdomar. Det är ett resultat som överensstämmer med den bild av 

en allvarlig diagnos som litteraturen ger, där ätstörningen ofta innebär en samsjuklighet och 

som kräver specialistkunskap och behandling (6,24). Samtliga deltagare i studien beskriver att 

arbetet sker utifrån multidisciplinära team där flertalet professioner ingår. Detta för att 

klienterna ska få tillgång till den specialistkunskap som klienten är i behov av. Gardiner et al 

(2) och Kloczko et al. (5) beskriver att arbetsterapeuten har en viktig roll i det 

multidisciplinära team som ofta finns runt ätstörningsklienter då det behövs flertalet 

professioner med specialistkunskaper (2,5). Utifrån genomförd studie är det dock många 

enheter i Sverige som idag inte har någon arbetsterapeut inkluderad.  

 
Arbetsterapeuterna som deltog i studien besatt erfarenhet och kunskap om klienter med 

ätstörningsproblematik och om behandling för klientgruppen. Verksamma arbetsterapeuter 

inom ätstörningsvård är få, därav anses de deltagande arbetsterapeuterna utgöra en betydande 

andel av verksamma arbetsterapeuter inom ätstörningsvård vilket styrker studiens möjliga 

överförbarhet till liknande grupper och till klinisk praxis. Det är dock läsaren som avgör 

studiens möjlighet till överförbarhet.  
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8. Slutsats 
 
Sammanfattningsvis bidrar denna studie till en djupare förståelse för hur aktivitetsbalansen 

påverkas hos klienter med ätstörningsproblematik, hur arbetsterapeuten arbetar med 

klientgruppen samt vilken typ av återhämtning och förbättring arbetsterapeuten kan se hos 

klienterna vid utvärdering. Däremot menar författaren att utifrån genomförd studie krävs 

vidare forskning gällande resultatet av de arbetsterapeutiska interventioner och vilken effekt 

de har. Detta för att göra arbetsterapeutens roll självklar i teamet som behandlar klienterna 

samt för att tydliggöra arbetsterapeutens specialistkunskap inom området. Även forskning för 

utveckling av ett standardiserat bedömningsinstrument inriktat specifikt på klienter med en 

ätstörning krävs för att att göra behandlingen mer kvalitetssäkrad.  
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10. Bilagor  
10.1 Bilaga 1 
Intervjuguide   
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutens interventioner för personer med en 

ätstörning med fokus på aktivitetsbalans. Begreppet aktivitetsbalans har många olika 

definitioner. Aktivitetsbalans kan ses som en balans mellan att vara aktiv och att vila, en 

balans mellan att vara socialt engagerad och ensam, en balans mellan olika typer av 

meningsfullhet/delaktighet, en balans mellan de olika aktivitetskategorierna fritid, boende, 

arbete och personlig vård samt en balans mellan aktivitetens krav och individens kapacitet att 

utföra aktiviteten, aktiviteten ska utmana, men varken vara för hög eller för låg. Upplevelsen 

av aktivitetsbalans är individuell, det finns inget färdig mått på hur mycket aktiviteter som 

skapar aktivitetsbalans. Aktivitetsbalansen är dynamisk, alltså känslan av aktivitetsbalans kan 

variera över tid.   

 

Inledande frågor  

- Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?  

- Varför valde du att arbeta inom området?  

- Hur länge har du arbetat inom ätstörningsvård? 

- Har du någon vidareutbildning, specialistkunskap inom ätstörningsbehandling? Tidigare 

erfarenhet inom psykiatrisk vård?  

- Klientgruppen  

 - Ålder? 

 - Kön?  

 - Diagnos? 

 - Samsjuklighet? 

                      - Ökad incidens/ökat vårdbehov? 

                      - Hur inkommer nya klientfall till kliniken?    

                      - Hur lång behandlingstid?  

                      - Hur påverkas förmågan att klara av vardagens aktiviteter, samt  

                        att bibehålla en aktivitetsbalans?  

- Olika beroende på diagnos?  

- Arbetar ni i team på er enhet vid behandling?  

- Vilka yrkeskategorier är inkluderade i teamet? 

 - Ingår alla yrkeskategorier vid alla klientfall? 
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- Om inte, beskriv hur det bedöms vilka yrkeskategorier som ska inkluderas i    

teamarbetet? 

- Hur ofta är du som arbetsterapeut inkopplad i teamarbetet? 

- Om inte team används, beskriv hur bedömningen går till, vilka professioner 

som ska träffa klienten?  

- Beskriv vilket skede du som arbetsterapeut kopplas in.  

 

Huvudfrågor  

- Utredning 

                     - Beskriv hur du utreder behov av arbetsterapi (användning av teoretisk 

 referensram, bedömningsinstrument, observation, intervju). 

                     - Beskriv hur du utreder svårigheter i det dagliga livet med att utföra aktiviteter?  

 - Arbetssätt/åtgärd/interventioner 

                      - Vilka arbetssätt/åtgärden/interventioner? 

                      - Beskriv hur du lägger upp och genomför arbetssätt/åtgärden/interventioner.  

                        Specifikt mot aktiviteter i det dagliga livet, samt aktivitetsbalans.  

                      - Sker interventionerna individuellt, i grupp eller med familj?  

                      - Används aktiviteter vid interventioner? Beskriv vilka aktiviteter.  

                      - Används aktivitet som medel och/eller mål?  

-Klientens delaktighet/meningsfullhet  

                      - Vid planering av arbetssätt/åtgärder/interventioner? 

                      - Val av aktivitet?  

                      - Vid målsättning?  

- Resultatet av interventionerna.   

                     - Beskriv vilken förändring/återhämtning du ser gällande klientens dagliga  

                       aktiviteter.  

                     - Beskriv hur klientens självständighet i aktiviteten förändras/din roll när du  

                        utför aktiviteten med klienten. 

                     - Beskriv vilken förändring/återhämtning du ser gällande klientens 

           aktivitetsbalans.  

                     - Varför tror du att interventioner ger den förändringen/återhämtningen?  

 

- Arbetsterapeutens roll i teamet. 

                    - Minskar arbetsterapeuter vid ätstörningskliniker?  
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                    - Hur ser du på framtiden som arbetsterapeut på kliniken? 

                    - Beskriv vad du tror behövs för att utveckla arbetsterapin vid ätstörningsenheter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


