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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inom ätstörningsbehandling behövs mer forskning om olika behandlingsmetoder 

samt ökad tillämpning av evidensbaserade behandlingsmetoder i den kliniska verksamheten. 

Denna studie syftar till att beskriva hur behandlare på specialiserade enheter för ätstörningar i 

Sverige beskriver måltidsträning som intervention. 

Metod: 70 behandlare på specialiserade ätstörningsenheter inom psykiatrisk öppenvård 

besvarade en enkät.  

Resultat: Resultatet visar att målsättningen med måltidsträning är bl a att öka insikt och 

kunskap hos patienterna och att normalisera ätandet. De flesta behandlarna beskriver att 

måltidsträning generellt har betydelse för behandlingsutfallet, och att måltidsträningen 

uppfattas underlätta psykologisk förändring samt bidra till ett friskare och mer socialt liv.  

Slutsats: Behandlarna beskriver interventionen måltidsträning på ett liknande sätt, oavsett 

yrkestillhörighet. Måltidsträning bedrivs också på liknande sätt oavsett yrkestillhörighet. 

Måltidsträning kan utföras av behandlare inom olika yrkestillhörigheter. Behandlarna menar 

att måltidsträning har betydelse för behandlingsutfallet.  
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ABSTRACT 

Background: Within the area of eating disorder treatment there is a need for more research 

on various treatments and developing a more evidence based practice in clinical settings. The 

aim of the present study was to describe how staff at specialised eating disorder treatment 

units in Sweden describes meal therapy as an intervention in the treatment of patients with 

eating disorders.  

Method: 70 therapists at specialized eating disorder treatment units answered a survey.  

Result: The result shows for example that important goals of meal therapy are to enhance 

knowledge and provide insight for the patients and to help normalize the patients’ eating 

pattern. Most of the therapists describe that meal therapy affects treatment outcome and that 

meal therapy facilitates psychological change and thereby contributes to a healthier and 

socially richer life for the patients’. 

Conclusion: The therapist describes meal therapy interventions in a similar matter, regardless 

of their profession. Therapists of different professions can provide meal therapy, and the 

results show that the intervention is conducted in a similar fashion by therapists of different 

professions. Meal therapy can affect the treatment outcome positively.  
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1. INLEDNING 

Författaren till denna studie arbetar sedan drygt fyra år på en enhet för specialiserad 

ätstörningsbehandling i Sverige. Ätstörningar är svårbehandlade tillstånd, med stor andel 

patienter som inte tillfrisknar, och stor andel återfall i ätstörning (Fairburn et al., 2003). På 

senare tid har allt större vikt lagts vid att metoder i hälso- och sjukvård ska erbjudas utifrån 

bästa möjliga kunskapsunderlag (Svenska Psykiatriska föreningen, 2005, NICE-guidelines, 

2004). Inom ätstörningsbehandling behövs mer forskning om olika behandlingsmetoder, om, 

hur och på vilket sätt de hjälper samt för vilka patienter (Clinton & Norring, 2002). Det 

behövs ökad tillämpning av evidensbaserade behandlingsmetoder i den kliniska verksamheten 

(Clinton, 2010). Det saknas vedertagna riktlinjer gällande måltidsträning, trots att det är en 

allmänt använd intervention (Wallis et al, 2011). Det är av stor vikt att behandling som 

erbjuds sker utifrån bästa möjliga kunskapsunderlag och evidens för att erbjuda patienter med 

ätstörning god behandling. Det är också betydelsefullt att interventioner genomförs av 

behandlare, som får rätt handledning och stöd i genomförandet av interventionen, eftersom 

även en effektiv intervention kan bli overksam eller kontraproduktiv om den genomförs på ett 

felaktigt sätt, på fel indikation eller i ett felaktigt skede i behandlingen. Ökad kunskap om hur 

måltidsträning bör bedrivas för bästa effekt är betydelsefull för att skapa förutsättningar för 

denna intervention. Måltidsträning bör erbjudas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Blomqvist, 2009; Högfeldt, 2011; http://www.kcp.se/riksät). Det finns därmed behov av att 

beskriva den kunskap som finns kring denna metod, vilket denna studie syftar till att göra.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Vad är ätstörning? 

Ätstörningar är många gånger svårdefinierade. Fairburn och Walsh (2002) beskriver 

ätstörning som en ihållande störning i ätbeteende eller viktkontrollerande beteende som 

påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande. Störningen ska inte vara 

sekundär till någon känd allmän medicinsk åkomma eller någon annan psykiatrisk sjukdom 

(Fairburn & Walsh, 2002). Denna definition är hittills det närmaste en gemensam definition 

av ätstörning som presenterats.  

Det finns olika former av ätstörningsdiagnoser, där Anorexia nervosa (AN) är den mest 

omtalade, men hit hör också Bulimia nervosa (BN), ätstörning utan närmare specifikation 

(ätstörning UNS) samt hetsätningsstörning (Binge Eating Disorder=BED) (DSM-IV). 

Anorexia nervosa definieras av att kroppsvikten konstant är mindre än 85 % av den 

förväntade, en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock trots undervikt, störd 

kroppsupplevelse avseende vikt eller kroppsform, självkänslan är överdrivet påverkad av 

kroppsvikt eller form samt menstruationsbortfall under minst tre på varandra följande 

menstruationscykler. Bulimia nervosa grundar sig också i en önskan om att vara smal, men 

innebär dessutom bl a återkommande perioder av okontrollerade hetsätningar som 

kompenseras med självframkallad kräkning, fasta, överdriven motion och användande av 

laxermedel (DSM-IV). Även ätstörning UNS är av betydande svårighetsgrad, men där 

patienten inte uppfyller samtliga kriterier för anorexi eller bulimi (DSM-IV; Clinton & 

Norring, 2002). En annan ätstörning är hetsätningsstörning, även kallad BED (Binge Eating 

Disorder). Hetsätningsstörning enligt DSM-IV (handbok för psykiatrin, som innehåller 

standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd) (DSM-IV) är bl a återkommande 

episoder av hetsätning där personen äter, under en begränsad tid, en väsentligt större mängd 

mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och omständighet samt 
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upplever kontrollförlust över ätandet under hetsätningen. Hetsätningen förekommer i 

genomsnitt minst två dagar i veckan under sex månader. Hetsätningen är inte relaterad till 

regelbunden användning av olämpliga kompensatoriska beteenden (t ex självframkallad 

kräkning, fasta, överdriven motion, användande av laxermedel) och inträffar inte heller enbart 

under förloppet av anorexia nervosa eller bulimia nervosa (DSM-IV). Gränsdragningen 

mellan olika ätstörningsdiagnoser är svår att göra och uppfattas många gånger som 

godtycklig. Det är dessutom vanligt att samma patient växlar mellan olika diagnoser under 

ätstörningens förlopp (Clinton & Norring, 2002). Ätstörningar drabbar flest unga flickor och 

kvinnor, men även pojkar och män får ätstörningar. Uppskattningsvis drabbas cirka 10 % män 

av ätstörningar. Den kliniska bilden vid ätstörningar hos män överensstämmer i hög grad med 

bilden som gäller för kvinnor (Clinton & Norring, 2002). 

2.2 Behandling vid ätstörning 

De flesta patienter med ätstörning behandlas i psykiatrisk öppenvård med olika former av 

psykopedagogiska och psykoterapeutiska behandlingsmetoder (Clinton & Norring, 2002; 

Svenska Psykiatriska föreningen, 2005).  

Det finns ett brett utbud av olika behandlingsmetoder som kan svara mot patienternas olika 

behov. Kognitiv beteendeterapi är ett exempel på en form av psykoterapi som inriktar sig på 

att förändra tankar, attityder och beteende. Kognitiv beteendeterapi kan vara en hjälp i att 

ändra matvanor, härbärgera och reglera känslolivet och tankar på ett mer realistiskt sätt. 

Vidare exempel är psykoanalytisk psykoterapi som är mer reflektiv i tillvägagångsättet. Den 

kan hjälpa patienten att förstå den omedvetna betydelsen av symtomen och bearbeta inre 

konflikter som har skapat en grogrund för ätstörningen eller som vidmakthåller symtomen. 

Kroppsinriktad behandling är ytterligare en behandlingsmetod som inriktar sig på att hjälpa 

patienten att normalisera sin kroppsuppfattning genom praktiska övningar (Clinton & 

Norring, 2002). 

Det finns också behandlingsformer så som familjeterapi och gruppterapi. Familjeterapi 

inriktar sig på att hjälpa patienten att förändra interaktionsmönster genom fokus på inre och 

yttre dialoger. Gruppterapi kan ge patienten stöd i sin ätstörning samtidigt som patienten får 

möjlighet att utveckla interpersonella relationer i samspel med andra. Även psykopedagogiska 

metoder används frekvent med patientgrupper och dess familjer som kan vara till hjälp att få 

viktiga kunskaper om ätstörningar och hur de kan komma ur den. Psykopedagogisk 

behandlingsmetod kan användas i olika pedagogiska sammanhang och behöver inte ledas av 

en behandlare med särskild kompetens. Behandlare som arbetar med specialiserad 

ätstörningsbehandling har kunskaper inom psykopedagogisk arbete (Clinton & Norring, 

2002).  

De flesta specialiserade psykiatriska öppenvårdsenheter erbjuder också andra 

behandlingsmetoder som ett komplement till psykoterapeutisk samtalsbehandling och 

psykopedagogiska metoder. Exempel på sådana kompletterande behandlingsmetoder som i 

dagsläget erbjuds, på specialiserade ätstörningsenheter inom psykiatrisk öppenvård i Sverige, 

är måltidsträning (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005). Måltidsträning är en 

behandlingsintervention som ofta används som komplement till psykoterapeutisk 

samtalsbehandling och psykopedagogiska metoder för att konkret hjälpa och träna patienten i 

matsituationer (Birgegård & Aila-Gustafsson, 2010). 

Beskrivning av vad som exakt innefattas i måltidträning och hur måltidsträning bör bedrivas 

finns inte, trots att det enligt egen erfarenhet är en frekvent använd behandlingsmetod inom 

ätstörningsbehandling i Sverige. Den dokumentation som finns beskrivet handlar om det 
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psykopedagogiska arbetet som bygger på vedertagna principer kring ett normalt ätande, som 

beskriver hur själva ätandet bör se ut för patienter med ätstörning. Dessa principer beskriver 

dock inte hur själva måltidsträningen bör bedrivas. För de flesta patienter med ätstörning har 

hunger- och mättnadssignalerna satts ur spel. Därför består behandlingen i att informera om 

att skapa regelbundna matvanor med sunda kostvanor och motion. Bilder med lämpliga 

normala måltider kan därför användas i det psykopedagogiska arbetet för att ge en visuell 

minnebild. I början av behandlingen bör måltiderna vara regelbundna, oavsett om patienten är 

hungrig eller inte. Måltiderna rekommenderas vara allsidigt sammansatta enligt 

tallriksmodellen med lika delar proteiner, kolhydrater och grönsaker. Patienten bör börja med 

att äta flera små mål mat snarare än tre stora. Patienten rekommenderas också att äta i miljöer 

som inte triggar till hetsätning eller kräkning. Patienten bör också förbereda sig på hur 

hon/han ska agera efter en måltid för att undvika misslyckanden (Clinton & Norring, 2002). 

Specialiserad ätstörningsbehandling bedrivs ofta i mångprofessionella team med olika 

professioner så som bl.a. arbetsterapeut, sjuksköterska, skötare, psykolog, kurator, 

sjukgymnast, dietist och läkare. Tanken bakom mångprofessionella team är att varje 

yrkestillhörighet bidrar till teamet med sitt unika kompetensområde, men det finns också 

betydande överlappning mellan de olika yrkesgrupperna avseende arbetsuppgifter (Robinson 

et al, 2005; Svenska Psykiatriska föreningen, 2005). Då personal med olika kompetens 

genomför flertalet moment i behandlingen förväntas de olika professionerna delge övriga 

teammedlemmar sin kompetens genom handledning och teamkonsultationer. En förutsättning 

för detta är att det finns god kunskap om interventionen utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet. I praktiken har det dock visat sig att denna ömsesidigt handledande funktion av 

mångprofessionella team inte tas tillvara, och att den medicinska professionens 

kompetensområde ofta ges tolkningsföreträde (Blomkvist, 2009). 

2.3 Nationellt kvalitetsregistret för ätstörningsbehandling 

För att höja kvalitén i vården och förbättra behandling av ätstörningar finns det nationella 

kvalitetsregistret för ätstörningsbehandling (RIKSÄT). Registret är öppet för all 

ätstörningsbehandling/vård. RIKSÄT är ett internetbaserat system för in- och 

återrapportering. RIKSÄT har som huvudsakligt syfte att utgöra en grund för systematisk 

uppföljning av vården, metoder och resultat samt patienttillfredsställelse. Mer detaljerat 

handlar RIKSÄT bl a om att beskriva sjukdomsbild och relevanta egenskaper hos de patienter 

som behandlas för ätstörning, dokumentera väntetider, dokumentera typ och omfattning av 

behandlingsinsatser, dokumentera utfall av behandling, att beskriva patienternas uppfattning 

av behandlingen (som patienten själv får skatta) (http://www.kcp.se/riksät). 

För närvarande finns cirka 100 ätstörningsenheter/-team med i registret, fördelade på 21 län, i 

Sverige. 19 av dessa är specialiserade ätstörningsenheter och erbjuder interventionen 

måltidsträning (http://www.kcp.se/riksät). Den enhet som författaren arbetar på är med i 

RIKSÄT och varje behandlare på enheten gör uppföljningar och för kontinuerligt in variabler 

i registret. 

2.4 Måltidsträning 

Enligt Wallis et al (2011) visar studier och patientuppföljningar att patienter anser att 

måltidsträning är en viktig del av behandlingen (Wallis et al, 2011). Måltidsträning är ett 

begrepp som många gånger används synonymt i den kliniska verksamheten med flera 

liknande begrepp som bl a matträning och ätträning. Efter en genomgång av aktuell litteratur i 

ämnet är det tydligt att det saknas en vedertagen definition av begreppet måltidsträning. 

Måltidsträning upplevs som ett vidare begrepp än t.ex. matträning eller ätträning, då det kan 

http://www.kcp.se/riksät
http://www.kcp.se/riksät
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innefatta mer än att bara äta tillsammans. Begreppet måltidsträning kommer att användas i 

denna studie.  

2.5 Aktivitet som terapeutiskt medel 

Arbetsterapeuter är den yrkesgrupp som har utbildning gällande att arbeta med patienter i 

aktivitet. Aktivitet är kärnan i arbetsterapi och förutsätter att man måste handla – det vill säga 

göra något (Haglund, 1999). Att måltidsträna kan förklaras som att träna i aktivitet. Genom 

aktiviteter överlever vi, utvecklas, upplever, känner och formar vår identitet (Christiansen, 

2005). Att använda aktiviteter i vardagen kan ses som terapeutiskt medel. Aktivitet är 

terapeutiskt genom kombination av en rätt utförd aktivitetsbedömning, dvs 

aktivitetsanpassning och kompensation av aktiviteten. Den terapeutiska effekten beror på om 

aktiviteten erbjuder precis rätt utmaning i relation till individens aktivitetsnivå (Nelson, 1996). 

Genom att ”göra” aktiviteter kan individen förbättra färdigheter och förmågor, vilket innebär 

att kunna planera och utföra en aktivitet. Utveckling sker genom att aktivitetens krav anpassas 

och ökas successivt (Trombly, 1995). En aktivitet kan vara både mål och medel där 

meningsfullhet och målmedvetenhet är viktiga komponenter. Målmedveten aktivitet som 

medel organiserar individens beteende och meningsfull aktivitet som medel motiverar 

individen att fortsätta tillräckligt länge i aktiviteten för att tillgodogöra sig den terapeutiska 

nyttan (Trombly, 1995; Gray, 1998). 

Är aktiviteten önskvärd och tilltalande så har den en bättre terapeutisk effekt. Vidare måste 

individen utföra den terapeutiska aktiviteten i en miljö som i så hög grad som möjligt liknar 

den miljö som aktiviteten är tänkt att utföras i. Allra helst ska aktiviteten utföras i individens 

miljö, men även i rätt tid och sociokulturellt sammanhang. Det är även viktigt att den 

terapeutiska aktiviteten stämmer överens med individens mål med behandlingen. Det ultimata 

är att hitta en terapeutisk aktivitet som både är medel och mål för patienten. (Pierce, 1997; 

2000) 

Ett aktivitetsutförande kommer oftast inte igång förrän patienten börjar agera på något sätt i 

en viss miljö. Att påbörja ett aktivitetsutförande kan komma både från patienten själv med 

dennes tankar och inre drivkrafter, men även drivas på utifrån t ex genom att andra människor 

uppmanar till aktivitet eller att den fysiska miljön inbjuder patienten att börja göra något 

(Leufstadius, 2010).   

2.6 Aktivitet som terapeutiskt medel inom ätstörningsbehandling 

För en patient med ätstörning har ofta färdigheter kring ätandet rubbats. Färdigheter som 

exempelvis att lägga upp en lagom portion mat och äta den på lagom lång tid, och på ett 

socialt accepterat sätt – saker som för de flesta av oss är självklarheter – kan innebära stora 

svårigheter för en patient med en ätstörning (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005). Det är 

inte ovanligt att patienter med ätstörning dessutom har svårigheter med andra aktiviteter. Det 

kan handla om svårigheter med personlig vård där bl a ätandet inryms, produktiviteten med 

höga krav på sig själv och svårigheter med fritid som kan innefatta minskat intresse för 

meningsfull aktivitet, fritid och sociala kontakter p g a upptagenhet av mat, kropp och vikt 

(Barris, 1986). Ätstörning skapar följaktligen en obalans i patientens aktivitetsutförande kring 

dagliga aktiviteter, vilket kan påverka patientens identitetsuppfattning och roller i olika 

sociala sammanhang (Ward, 2003; Kielhofner, 2002).  

Att träna i aktivitet kan binda samman de praktiska, emotionella och kognitiva aspekterna i 

behandling av patienter med ätstörningar. För att aktiviteter ska ses som terapeutiska så krävs 
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det att patienten är delaktig i behandlingen när det gäller att sätta mål och i val av 

meningsfulla aktiviteter. Det är viktigt att patienten tar eget ansvar och är delaktig i att 

förändra sitt ätande (Giles, 1985). Att jobba i aktivitet har många likheter med kognitiv 

beteendeterapi, men skillnaden är att i aktivitet jobbar patienten mer med sina dysfunktionella 

tankar i aktivitet till skillnad från i kognitiv beteendeterapi. Ingen aktivitet i sig är terapeutisk 

för individer med ätstörning. Det krävs satsning och engagemang, både av behandlaren och av 

patienten för att finna/utveckla/hitta aktiviteter som mynnar ut i förändring (Giles, 1985; 

Henderson, 1998).  

Fördelen med ett aktivitetsorienterade fokus, jämfört med sedvanlig samtalsbehandling inom 

ätstörningsbehandling, är att patienten genom deltagande i kreativa och strukturerade 

aktiviteter, kan få möjlighet att uttrycka sig genom andra medel om denne har svårigheter att 

uttrycka sig verbalt. Genom att delta i aktiviteter, så som exempelvis drama, personlig vård, 

inköp och matlagning, så får patienten möjlighet att testa sina nya förmågor, utforska nya 

relationer, lära sig mer effektiv kommunikation och tillgodogöra sig nya insikter. Patienter 

med diagnosen Anorexia nervosa underskattar ofta sina personliga resurser och 

begränsningar, men genom användande av aktivitet kan de få konkret bevis genom att testa 

sig själv och motbevisa negativa tankar (Martin, 1985). 

Flera studier beskriver att arbetsterapeuter använder ett flertal olika åtgärder som innefattar 

aktivitet som terapeutiskt medel vid behandling av patienter med ätstörning, så som t.ex. 

måltidsplanering, matlagning, måltidsträning, matdagbok, inköp av kläder (Martin, 2000; 

Klouczko & Ikiugu, 2006), olika hantverk för att träna koncentrationsförmåga, stimulera till 

kreativitet och ökat självförtroende i samband med slutprodukt (Martin, 2000).  

Arbetsterapeuten har aktivitetsperspektivet i fokus och ser till patientens vanor, viljekraft samt 

utförandekapacitet. Dessa tre komponenter interagerar med varandra och patientens 

aktivitetsutförande påverkas av omgivningen/miljön. Dessa komponenter arbetar som en 

helhet och skapar tillsammans med omgivningens/miljöns utformande människans 

aktivitetsförmåga (Kielhofner, 2008). Kielhofner (2008) menar vidare att omgivningen/miljön 

både kan vara ett hinder, men också stöttande för patienten i att prova på och stärka nya 

former av aktivitet. Arbetsterapeuten ser till vilken färdighet som krävs för att kunna utföra 

aktiviteten. Patienten tränar på så sätt upp gamla och/eller nya färdigheter som krävs för att 

kunna utföra en aktivitet (Kielhofner, 2008), t.ex. färdigheten/aktiviteten att äta genom 

måltidsträning.  

2.7 Problemområde 

Inom ramen för psykoterapeutisk samtalsbehandling får patienten vanligtvis ”hemuppgifter” 

att jobba med i hemmiljön som bygger på att patienten ska förändra sitt ätande och beteende 

runt ätandet (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005). Om patienten, till följd av sin sjukdom, 

saknar de färdigheter (t.ex. lägga upp en lagom portion mat, äta den på lagom lång tid och på 

ett socialt accepterat sätt) som krävs för att göra dessa uppgifter får patienten begränsad nytta 

av samtalsbehandlingen och riskerar att uppfattas som omotiverad att genomföra förändringar.  

På senare år har det bedrivits allt mer forskning om arbetsterapi inom psykiatrin där det 

terapeutiska värdet/nyttan i användande av aktivitet har studerats. Studier av Eklund (1997; 

2001) och Ivarsson (2002) visar att antalet värdefulla roller ökade signifikant bland individer 

med psykisk sjukdom som deltog i aktivitetsgrupp. Eklund och Ivarsson menar även att 

aktiviteter kan ge möjlighet att lära in nya förmågor hos individer med psykisk sjukdom 

(Eklund, 1997; 2001; Ivarsson, 2002). Det krävs dock vidare forskning inom området.  
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Det har skett en ökad forskning inom området ätstörningsbehandling (Clinton & Norring, 

2002), trots detta visar studier på att det forskas betydligt mindre inom detta område än andra 

delar av psykiatrin (Clinton, 2010). Wallis et al (2011) belyser ämnet måltidsträning i sin 

studie genom att beskriva hur interventionen genomförs inom specialiserad 

ätstörningsbehandling i Storbritannien. Studien beskriver hur behandlare upplever 

måltidsträning. Studiens resultat beskriver stora variationer inom och emellan olika 

ätstörningsenheter i Storbritannien, både vad gäller hur behandlarna gör och hur de upplever 

och reflekterar kring måltidsträning som behandlingsintervention (Wallis et al, 2011). Det 

krävs dock mer kunskap inom området ätstörningsbehandling kring bl a vilken 

behandlingsform som är lämplig för olika patientgrupper och nyttan med olika 

behandlingsformer (Clinton & Norring, 2002; Wallis et al, 2011). Robinson et al (2005) 

menar även att det finns för dålig kunskap inom ätstörningsbehandling om det 

aktivitetsinriktade arbetssätt som kan tillföras till teamets arbete, och om vilka effekter 

färdighetsträning och träning av dagliga aktiviteter kan ge för patienter med psykiska 

sjukdomstillstånd. Studien visar också på en ökande medvetenhet om aktivitetens betydelse 

för psykiskt välbefinnande inom ätstörningsbehandling (Robinson et al, 2005). 

Utifrån egen erfarenhet, samt vid litteraturgenomgång om måltidsträning och nyttan med den 

har det blivit tydligt att det saknas forskning. Det finns därför inte dokumenterade riktlinjer 

för måltidsträning eller vilken kompetens som behövs för att bedriva måltidsträning.  

Denna studie syftar till att beskriva hur behandlare på specialiserade enheter för ätstörningar i 

Sverige beskriver måltidsträning som intervention, för att öka kunskapen om området 

ätstörningsbehandling. 

 

3. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva hur behandlare på specialiserade enheter för ätstörningar i 

Sverige beskriver måltidsträning som intervention.  

3.1 Frågeställningar 

Specifika frågeställningar som studien avser att undersöka är; 

 Vilken/vilka är målsättningarna med måltidsträning? 

 Finns det riktlinjer kring måltidsträning och i sådant fall hur beskrivs dessa?  

 Vilka nyttoaspekter beskrivs med måltidsträning? 

 Var, hur ofta och av vilka behandlare genomförs måltidsträning?  

 Vilka patienter deltar i måltidträning? 

 Hur ser behovet ut av riktlinjer och ytterligare kunskap kring måltidsträning?  

 

4. METOD 

4.1 Design 

Studien har en deskriptiv design med såväl kvantitativa som kvalitativa inslag. 

Datainsamlingen skedde genom enkäter med strukturerade frågor som följdes upp med mer 

öppna frågor. Vid utarbetandet av enkätfrågor (bilaga 1) togs stöd av Polit & Beck (2008).  
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4.2 Urval 

Studien är en del av det pågående projektet: Erfarenheter av ätträning som 

behandlingsintervention inom specialiserad ätstörningsbehandling – Patient- och 

behandlarperspektiv. Förfrågan om att ingå i studien skickades per e-post till det nationella 

kvalitetsregistret för ätstörningsbehandlings, RIKSÄT (http://www.kcp.se/riksät), 

kontaktperson vid samtliga 19 specialiserade ätstörningsenheter som deltar i registret och som 

erbjuder måltidsträning i öppenvård eller dagvård. Ett informationsbrev (bilaga 2) bifogades i 

förfrågan där information om studien och dess syfte framgick. En samtyckesblankett (bilaga 

3) skickades också ut per e-post till samtliga 19 enheter där svar om godkännande till att 

studien kunde genomföras på respektive enhet efterfrågades per e-post från enhetschef. 

Samtycke om deltagande till studien inkom från 16 enheter och RIKSÄT:s kontaktpersoner.  

Dessa 16 enheter, fick i augusti 2010 en enkät (bilaga 1) utskickad per e-post. Enkäten 

tillsammans med information om densamma distribuerades sedan vidare av kontaktpersonerna 

till varje behandlare på enheterna. Enkäten besvarades separat av varje behandlare. Enkäten 

kunde besvaras per e-post eller per brev. En påminnelse skickades ut per e-post till samtliga 

kontaktpersoner under hösten 2010.  

Enkäten skickades ut till de 16 enheter som gett sitt godkännande att delta. Efter att de första 

svaren inkommit uppmärksammades att enkäten hade besvarats av behandlare som inte 

arbetar med interventionen måltidsträning på sin enhet. Utifrån studiens syfte exkluderades 

därför de 22 enkäter som kommit in från behandlare som inte måltidstränar. Det beslutades 

också att instruera enheterna, per e-post, att bara de som måltidstränar behövde fylla i 

enkäten. Två av de 16 enheter som samtyckt till deltagande exkluderades p g a att de för 

närvarande inte erbjöd interventionen måltidsträning på sin enhet och därmed inte tillhörde 

målgruppen. Slutligen kom 14 enheter att delta i studien. 

Inom de 14 enheter som samtyckte till deltagande i studien arbetar uppskattningsvis 200 

behandlare. Uppgifterna är hämtade från RIKSÄT:s enhetsregistreringar. Varje enhet som är 

med i RIKSÄT registrerar kontinuerligt antal registrerade användare i RIKSÄT. Varje enhet 

uppmanades per e-post att ange hur många behandlare som måltidstränar med patienter. 

Eftersom svar inte inkom från samtliga enheter går det inte att få fram en exakt siffra på detta. 

Av dessa uppskattningsvis 200 behandlare arbetar 83 (enligt antal registrerade behandlare i 

RIKSÄT) behandlare med interventionen måltidsträning. Totalt inkom 70 ifyllda enkäter av 

de behandlare som arbetar med måltidsträning. Det är dessa svar som är inkluderade och 

ligger till grund för resultatet i denna studie. Den beräknade svarsfrekvensen är 84 %. 
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Figur 1.  Flödesschema Urval 

4.3 Datainsamling 

En enkät utarbetades under hösten 2009 och våren 2010 i en arbetsgrupp med tre personer för 

det större projektet: Erfarenheter av ätträning som behandlingsintervention inom specialiserad 

ätstörningsbehandling – Patient- och behandlarperspektiv. Arbetsgruppen bestod av två 

arbetsterapeuter samt en handledare på Psykiatriskt Forskningscentrum i Örebro. Samtliga tre 

personer arbetar kliniskt inom specialiserad ätstörningsbehandling och har erfarenhet av 

måltidsträning som behandlingsmetod. Enkätfrågorna framställdes för att kunna få en 

beskrivning gällande interventionen måltidsträning då det i det närmaste inte finns någon 

forskning, varken nationellt som internationellt. Det saknas dokumenterade riktlinjer kring 

måltidsträning, bl.a. var och hur ofta det bör bedrivas samt av vem. Enkäten utarbetades med 

en inledande del om deltagarnas erfarenheter inom yrket inom specialiserad 

ätstörningsbehandling och därefter frågor kring måltidsträning. Enkäten har både slutna och 

öppna frågor. Det sistnämnda ger deltagarna möjlighet att vidareutveckla sina svar.  

En pilotstudie gjordes där enkäten prövades, av 12 behandlare som måltidstränar på en 

specialiserad enhet för behandling av personer med ätstörningar i Mellansverige. Avsikten var 

att se till enkätens kvalitet för att minimera risken att frågorna skulle missuppfattas, vilket 

skulle kunna ge såväl låg reliabilitet som validitet (Trost & Hultåker, 2007). Validitet betyder 

att man mäter det som en studie avser att mäta medan reliabilitet betyder "pålitlighet", dvs att 

man mäter på ett pålitligt sätt. Av de 12 enkäter som delades ut besvarades samtliga enkäter. 

De 12 deltagarna fick möjlighet att uttala sig kring enkätens utformning vilket ökade 

reliabiliteten i dess frågeställningar och formuleringar. Enkäten utvärderades sedan av 

arbetsgruppen och några få justeringar gjordes. Då förändringarna var små kom samtliga 12 

enkäter att ingå i studien. Enkäten från pilotstudien ansågs därmed ha såväl validitet som 

reliabilitet eftersom enkätfrågorna bedömdes relevanta då de svarade upp på studiens syfte 

och frågeställningar (Downe-Wamboldt, 1992; Polit & Beck, 2008). Behandlarna som 

besvarade enkäten i pilotstudien informerade att det tog mellan 10-30 minuter att besvara 

frågorna, beroende på erfarenheter av måltidsträning.  

19 Enheter tillfrågades om 

deltagande i studien 

14 Enheter deltog slutligen 

(n=83) 

16 Enheter tackade JA 

3 Enheter lämnade inget svar 

2 Enheter exkluderades ur 

studien p g a att de inte erbjöd 

interventionen måltidsträning 
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4.4 Dataanalys 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar bearbetades och analyserades följande enkätfrågor 

som också utgör grunden för resultatet; 1, 4-7, 9-10, 12-13, 15-21, 23 samt 25. Resterande 

frågor i enkäten valdes bort då de inte ansågs svara upp till studiens syfte och frågeställningar. 

Enkätsvaren analyserades både kvantitativt och kvalitativt.  

Både de kvantitativa och kvalitativa svaren från samtliga 70 inkomna enkäterna kodades och 

lades in i ett Microsoft Excel-dokument. I Excel gjordes frekvensberäkningar som 

representerar den deskriptiva statistiken samt konstruerades tabeller för att ge en överskådlig 

bild av resultatet (Polit & Beck, 2008). Excel-dokumenten användes även för de kvalitativa 

data och gav en överblick över antalet kommentarer i enkätsvaren, vilket gjorde materialet 

mer överskådligt och hanterbart för den efterföljande analysen.  

De kvalitativa frågorna, med öppna svar, analyserades med inspiration av kvalitativ 

innehållsanalys enligt Downe-Wamboldt (1992). Kvalitativ innehållsanalys är en bred metod, 

som erbjuder möjlighet att kombinera en deduktiv dataanalys (att utifrån hypoteser dra 

specifika slutsatser) med en mer induktiv dataanalys (att formulera hypoteser utifrån specifika 

data), vilket denna studie har för avsikt att göra. Innehållsanalys har enligt Downe-Wamboldt 

(1992) åtta analyssteg, men det är de fem första stegen, samt sjunde steget, som har använts 

som inspiration i den här studiens analys. 

Det första steget i analysprocessen var att svaren på de öppna frågorna lästes igenom 

upprepade gånger för att få en helhetskänsla. I nästa steg identifierades och plockades 

meningsbärande enheter ut som svarade mot studiens syfte, innan de lades in i Excel. 

Omgivande text togs med så att sammanhanget kvarstod. De meningsbärande enheterna 

kontrollerades genom att enkätmaterialet jämfördes med innehållet. Därefter gjordes en 

kondensering av de meningsbärande enheterna där betydelsen av ursprungstexten behölls. De 

kondenserade meningsbärande enheterna kodades. Kodningen gjorde att det gick att gå 

tillbaka i analysprocessen och se de meningsbärande enheterna i sitt ursprungliga 

sammanhang. Koderna jämfördes och koder med samma innehåll fördes samman till 

underkategorier, vilket gav 16 underkategorier. Underkategorierna sorterades därefter in i 

kategorier. Kategorierna återspeglade det centrala innehållet i enkätsvaren och utgjorde det 

manifesta innehållet (vad som beskrivs i enkätsvaren).  

Analysen testades, för att stärka studiens reliabilitet och validitet, genom att fem enkäter 

slumpmässigt valdes ut och analyserades av en kollega (Downe-Wamboldt, 1992). De 

kategorier som framkom jämfördes sedan med vad författaren kom fram till och de stämde väl 

överens med resultatet av analysen, vilket stärker reliabiliteten. Validiteten testades genom att 

kategorierna jämfördes med originaltexten i enkätsvaren samtidigt som det fanns en öppenhet 

för att se nya möjligheter i kategoriseringen. En systematisk kontroll av kategorierna skedde 

genom hela analysprocessen, i enlighet med Downe-Wamboldt (1992). Validiteten testades 

ytterligare då ännu en kollega läste igenom samma fem enkäter för att se om de svarade upp 

mot studiens syfte och om kategorierna var relevanta. Kategorierna jämfördes sedan med 

varandra och kategorier med likartat innehåll fördes samman för att reducera antalet 

kategorier. Analysen resulterade i fem kategorier och 16 underkategorier. Kategorierna 

används som övergripande rubriker i den kvalitativa resultatbeskrivningen och 

underkategorierna är invävda i texten och visas med kursiv text. Samtliga kategorier 

presenteras i löpande text med utvalda citat ur enkäterna (Downe-Wamboldt, 1992). De fem 

kategorierna fick namnen; Målsättning med måltidsträning, Riktlinjer kring måltidsträning, 

Indikatorer för måltidsträning, Nyttan med måltidsträning och Behovet av riktlinjer och 

ytterligare kunskap. 
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Tabell I. Exempel ur analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

 

Kondenserad text 

 
Koder 

 
Underkategori 

 
Kategori 

 

”Jag tycker det är 

en mycket viktig 

insats. Det ger mig 

som behandlare 

viktig information 

om hur patienten 

fungerar i 

matsituationen ” 

 

”Även samtalen 

under måltiderna 

är annorlunda och 

ger viktig 

information” 

Ger behandlaren 

information om hur 

patienten fungerar i 

matsituation 

 

 

 

 

 

Ger viktig 

information 

Få vetskap om 

patientens 

svårigheter 

 

 

 

 

 

 

Få vetskap om 

patientens 

svårigheter 

Bedömning och 

behandlingsplanering 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning och 

behandlingsplanering 

 

Indikatorer kring 

måltidsträning 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatorer kring 

måltidsträning 

 

 

 

”Ja, det har stor 

betydelse. I början 

när jag arbetade 

här tänkte jag inte 

så, men har av 

erfarenhet märkt 

betydelsen av 

exponering för att 

komma tillrätta 

med symtom och 

sedan arbeta med 

de känslor som 

väcks som resultat 

av exponering. 

Också viktigt att 

äta i grupp, att lära 

sig den sociala 

delen i ätandet” 

Det har betydelse. 

Har av erfarenhet 

märkt betydelsen 

av exponering och 

arbeta med känslor. 

Viktigt att äta i 

grupp och lära den 

sociala delen i 

ätandet 

 

Positivt utfall 

 

 

 

Exponering 

 

 

 

Vara i ett 

sammanhang 

 

Bidrar till ett friskare 

liv 

 

 

Underlättar 

psykologiskt 

 

 

Bidrar till återgång 

till ett socialt liv 

Effekter av 

måltidsträning 

 

 

4.5 Etiska reflektioner 

En forskare är skyldig att följa de forskningsetiska regler som finns i form av lagar, regler, 

riktlinjer och föreskrifter. Krav på samtycke är ett exempel på sådant som innebär att 

forskning bara får utföras om deltagarna har samtyckt till forskningsstudien som hon eller han 

har för avsikt att medverka i. Information om studien ska ges och samtycke ska helst inhämtas 

skriftligt. Samtycket skall vara frivilligt och deltagarna ska när som helst kunna avstå eller 

avbryta utan att ange skäl till detta (Vetenskapsrådet, 2011). Mot bakgrund av de 

forskningsetiska reglerna skickades information om studien (bilaga 2) samt en 

samtyckesblankett (bilaga 3) ut per e-post till enhetscheferna vid samtliga 19 specialiserade 

ätstörningsenheter inom psykiatrisk öppenvård som använder behandlingsinterventionen 

måltidsträning. Forskning får bara utföras om, i det här fallet, enhetschefen har godkänt att 

studien får genomföras på enheten. I samband med att behandlarna besvarade enkäten och 

skickade in den betraktades det som att de också gav sitt samtycke. Informationsbrev (bilaga 

2) med information om studien och dess syfte skickades ut per e-post till samtliga, inom 

specialiserade ätstörningsenheter, som deltar i RIKSÄT och som erbjuder behandlingsinsatsen 

måltidsträning i psykiatrisk öppenvård. I informationsbrevet informerades samtliga om att 
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materialet behandlas konfidentiellt och att inga svar går att härleda till enskild person. De 

informerades även om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, även om de tackat ja 

till att medverka. Ringa risker för personal som ingår i enkätstudien har identifierats då 

resultatet redovisas så att ingen enskild person kommer att kunna identifieras. Frågorna är inte 

av känslig art och deltagandet är frivilligt. Projektet, som denna studie inrymmer, har 

etikprövats under hösten 2009. Etikprövningsnämnden hade inget att anmärka och projektet 

har fått ett etiskt godkännande (Vetenskapsrådet, 2011, beslut från etikprövningsnämnden 

daterat 2010-06-02, diarienummer 2010/171). 

 

5. RESULTAT 

Resultatet inleds med en beskrivning av gruppen som besvarade enkäten. Därefter följer 

presentationen av den mer kvantitativa delen av resultatet som beskriver interventionen 

måltidsträning, utifrån frekvensberäkningar, både i text och med figurer och tabeller. Slutligen 

presenteras resultaten från den kvalitativa delen, dvs de öppna frågorna i enkäten där 

behandlarna hade möjlighet att lämna kommentarer. Resultatet från den kvalitativa delen 

presenteras utifrån kategorier och underkategorier och illustreras med citat.  

5.1 Beskrivning av gruppen 

De 70 deltagarna som besvarade enkäten är behandlare som arbetar på 14 specialiserade 

ätstörningsenheter inom psykiatrisk öppenvård i Sverige. Samtliga deltagare måltidstränar 

med patienter. Deltagarna representeras av följande yrkeskategorier; sjuksköterska, skötare, 

arbetsterapeut, kurator/socionom/behandlingsassistent/socialpedagog/barn- och 

ungdomspedagog (i tabellen kallad ”kuratorgrupp”), psykolog, sjukgymnast, dietist samt 

läkare (tabell II). 

Tabell II. Översikt över yrkesgrupper samt antalet/grupp (n=70).   

Sjukskö

-terska 

Skötare Arbetste

-rapeut 

”Kurator 

grupp” 

Psykolog Sjukgymn

-ast 

Dietist Läkare 

25 11 11 8 7 4 3 1 

 

De som svarade på enkäten har arbetat med behandling av patienter med ätstörningar mellan 

0-31 år. De som angett att de arbetat 0 år var nyanställda och hade arbetat mindre än ett år 

med behandling av patienter med ätstörningar. Av deltagarna hade nio behandlare mer än 20 

års erfarenhet av behandling av patienter med ätstörningar, sex behandlare hade 15-20 års 

erfarenhet, nio behandlare hade 10-15 års erfarenhet, 21 behandlare hade 5-10 års erfarenhet 

och 25 behandlare hade 5 år eller mindre. 

 

Tabell III. Andel behandlare som måltidstränar i grupp/individuellt med patienter/familjer, vid olika måltider 

och på olika platser. 

Grupp Individuellt Familj Frukost Lunch Middag Mellanmål Enhet Restaurang/ 

Café 
Hemma Arbete/ 

Skola 

63 53 27 36 67 30 52 57 51 15 14 
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Samtliga 70 behandlare har besvarat frågorna 10, 12 och 13 och angav flera alternativ vid 

respektive fråga. Frågorna rör måltidsträning i grupp/individuellt/familj, vilka måltider samt 

var måltidsträningen sker. Svaren visar att behandlarna arbetar med måltidsträning såväl 

individ som i grupp där gruppbehandling är vanligast följt av individuellt måltidsträning. 

Företrädesvis sker måltidsträningen i samband med lunch och mellanmål och mer sällan i 

samband med frukost enligt svaren. På frågan om var måltidsträning sker anges att 

ätstörningsenheten och på restaurang är de vanligaste platserna, under det att hemmet och 

arbete/skola är en mindre vanlig plats (tabell III). 

 

Tabell IV. Beskrivning av vilka patientgrupper, vilka åldrar samt hur ofta som behandlarna genomför 

måltidsträning per vecka. 

AN BN UNS BED Vuxna Ungdomar Både och > 2 1-2 < 1 

63 61 66 26 36 9 25 38 15 6 

 

59 behandlare har besvarat fråga 9 och samtliga 70 behandlare har besvarat frågorna 20 och 

21 och angav flera alternativ vid respektive fråga. Frågorna rör vilka patientgrupper som 

behandlarna måltidstränar med, vilka åldrar patienterna är som måltidstränar samt hur ofta 

som behandlarna genomför måltidsträning per vecka. De flesta angivna svaren visar att 

behandlarna måltidstränar företrädesvis med patienter med AN, BN och ätstörning UNS. 

Betydligt färre behandlare uppgav att de måltidstränar med patienter med BED. Företrädesvis 

måltidstränar de flesta behandlarna med vuxna patienter följt av dem som måltidstränar med 

både vuxna och ungdomar. Betydligt färre behandlare uppgav att de måltidstränar med 

ungdomar. På frågan om hur många tillfällen i veckan som behandlarna måltidstränar svarar 

de flesta behandlare att de måltidstränar mer än två gånger/vecka. Endast sex behandlare 

svarar att de måltidstränar mindre än en gång/vecka, (tabell IV). 

5.2 Beskrivning av interventionen måltidsträning - kvantitativ del 

Av de 70 som besvarade enkäten svarade 69 behandlare på frågan om de har tydliga riktlinjer 

kring måltidsträning på enheten. 53 behandlare angav att de har tydliga riktlinjer kring 

måltidsträning på enheten. Nio stycken angav att de till viss del har tydliga riktlinjer, medan 

ytterligare sju angav att de har inte har det. Av de 70 som besvarade enkäten angav 67 

behandlare att de har riktlinjer kring vad som är lämplig portion vid måltidsträning. Ett par 

behandlare svarar att de inte har tydliga riktlinjer. På frågan om behandlarna önskar att 

riktlinjerna kring måltidsträning skulle ändras någonting svarar 26 stycken att de skulle vilja 

få tydligare riktlinjer för måltidsträning. 40 behandlare svarar att de inte vill ändra på något 

och är nöjda med de riktlinjer som finns. En behandlare angav ”vet inte”. 

63 behandlare svarar att de alltid äter samma mat som patienten de måltidstränar med, (med 

undantag för eventuell överkänslighet eller specialkost). Sex behandlare svarar att de inte äter 

samma mat som patienten och en behandlare svarar att det ser olika ut vid olika tillfällen. 

59 behandlare angav att de alltid äter tillsammans med patienten, medan 11 inte gör det. Av 

dem som inte äter tillsammans med patienten angav att ”personalen byts om”. 
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56 behandlare angav också att patienten måste äta upp all mat på tallriken. 10 behandlare 

angav att patienten inte behöver äta upp all mat och ytterligare fyra behandlare svarar att det 

ser olika ut vid olika tillfällen. 

På frågan om behandlarna anser att måltidsträning kan ha betydelse för behandlingsutfallet så 

svarar 54 behandlare att måltidsträning kan ha nytta. En behandlare svarar ”nej inte i 

allmänhet” och 11 behandlare är tveksamma till nyttan med måltidsträning.  

Enligt behandlarna varierar tiden för hur långt ett måltidsträningstillfälle varar. Det kan vara 

allt från 20-120 minuter. I de fall som varar 120 minuter ingår både matlagning och 

måltidsträning. Det är inte heller ovanligt att det ingår samtal och vila i anknytning till 

måltidsträningen. Vanligtvis pågår en lunch/middag mellan 30-60 minuter. Tiden för frukost 

och mellanmål varierar vanligen mellan 20-30 minuter 

49 behandlare angav att de har tillräckliga kunskaper kring att arbeta med måltidsträning. 15 

behandlare upplever däremot att de inte har tillräckliga kunskaper och vill lära mer om 

måltidsträning. 

5.3 Beskrivning av interventionen måltidsträning - kvalitativ del 

I den kvalitativa delen presenteras kategorierna och dess tillhörande underkategorier. I 

resultatet återfinns citat från enkäterna där behandlarna haft möjlighet att lämna kommentarer. 

Underkategorierna presenteras inte med egna rubriker, utan är kursiverade och invävda i 

texten. Kategorierna presenteras med egna rubriker.  

 

Tabell V. Översikt över kategorier med tillhörande underkategorier. 

Målsättning med måltidsträning  

 
 Insikt och ökad kunskap 

 Återskapa och normalisera ätandet 

 Bryta negativa mönster 

 Tillgodose de fysiologiska behoven 

 Mobilisera resurser hos patienten och i dennes nätverk 

Riktlinjer kring måltidsträning 

 
 Ramar 

 Ordningsregler 

Indikatorer för måltidsträning  Medicinska/fysiologiska indikatorer 

 Psykologiska indikatorer 

 Strukturella och sociala indikatorer 

 Indikatorer för bedömning och behandlingsplanering 

Nyttan med måltidsträning  

 
 Underlättar psykologisk förändring 

 Bidrar till återgång till ett socialt liv  

 Bidrar till ett friskare liv 

Behovet av riktlinjer och ytterligare 

kunskap 
 Tillägg eller förändringar av riktlinjer 

 Utökat erfarenhetsutbyte och behov av mer kunskap 

 

5.4 Målsättning med måltidsträning 

Denna kategori beskriver målsättning med måltidsträning utifrån behandlarnas kommentarer 

ur enkätsvaren. Majoriteten av behandlarna angav flera mål med måltidsträning. 

Underkategorierna är; insikt och ökad kunskap, återskapa och normalisera ätandet, bryta 
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negativa mönster, tillgodose de fysiologiska behoven och att mobilisera resurser hos patienten 

och i dennes nätverk. 

Målsättning med måltidsträning är insikt och ökad kunskap, vilket 32 kommentarer handlar 

om. Behandlarna angav att målsättningen med måltidsträningen är att patienten ska komma 

till insikt och få ökad kunskap om sig själv och sina känslor i samband med måltidsträning. 

Kommentarerna handlar också om att patienten ska bli självständig och klara att äta på egen 

hand utan stöttning från behandlarna eller anhöriga. Patienten ska kunna generalisera 

kunskapen de fått. Målet är också att lära känna igen kroppens hunger- och mättnadssignaler 

och få kunskap om ätstörningen, hur de ska äta och vad samt att patienten ska upptäcka sitt 

eget ätstörningsmönster. Vidare ska måltidsträning bidra till personlig utveckling, stärka 

patientens självkänsla och självbild. Patienten ska lära sig att praktiskt hantera mat och ta eget 

ansvar. Måltidsträning handlar om att medvetandegöra för patienten dess tillgångar och 

begränsningar samt stödja färdighetsträning genom att patienten får möjlighet att träna på att 

själv lägga upp mat på tallriken. 

Målsättningen med måltidsträning är också att patienten ska återskapa och normalisera 

ätandet, vilket 100 kommentarer handlar om. Målsättningen är att patienten ska få blick för 

tallriksmodellen, dvs lära sig hur en normalportion med mat ser ut och kunna lägga upp den 

på tallriken självständigt. Fler mål som angavs var att ätandet och matsituationen ska 

normaliseras, dvs att patienten ska få ett normalt och avspänt förhållningssätt till mat, äta en 

varierad normalkost på regelbundna tider. Målet är också att patienten ska kunna vara 

närvarande i själva stunden och ätandet. Ett par av kommentarerna till målsättningen med 

måltidsträning var följande; 

”Träna på att äta normalportioner och varierad kost och lägga upp enligt tallriksmodellen.” 
– ARBETSTERAPEUT 

”… få till ett normalt ätande med fasta måltider på bestämda tider, för att på så sätt stärka 

patientens resurser till att ta tag i sitt liv och tillgodogöra sig annan terapi eller klara av livet 

och hitta andra sätt att uttrycka sig på. Att bryta destruktiva mönster av svält eller hetsätning 

osv.” – ARBETSTERAPEUT 

Målsättningen med måltidsträning är också att patienten ska bryta negativa mönster, vilket 40 

kommentarer handlar om. Måltidsträningen kan vara en hjälp för att patienten ska häva/bryta 

den svält som patienten eventuellt befinner sig i samt bryta destruktiva mönster och 

undvikanden som inte är bra för patienten. Patienten ska våga äta mat som någon annan har 

lagat samt kunna äta mat på olika arenor/platser. Vidare att patienten ska lära sig hantera den 

ångest som är vanlig i samband med måltiden. Det handlar om att patienten arbetar med 

tankar och känslor och går emot det som är jobbigt. Måltidsträning kan vara till hjälp för att 

bryta patientens kontrollbehov och regler. Ett par behandlares kommentarer var följande; 

”Arbeta med tankar och känslor som dyker upp, exponera patienten för det som han/hon 

tycker är mest jobbigt.” – PSYKOLOG 

”Exponering, komma igång med ätandet, se tallriksmodellen, äta i bra tempo och bra 

portionsstorlek och varierat, bryta svält och kunna kopiera detta till hemsituationen.” – 

KURATOR 

Dessutom beskrivs målsättningen med måltidsträning att tillgodose de fysiologiska behoven, 

vilket 26 kommentarer handlar om. Det handlar om att patienten ska få i sig en fullvärdig 

kost, tillgodose näringsbehov samt uppnå normalvikt eller viktuppgång vid behov. Patienten 

ska komma igång och äta mat för att orka mer i vardagen. Vidare att patienten ska behålla 
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maten vilket ingår i att tillgodose de fysiologiska behoven. En av kommentarerna var 

följande; 

”Huvudsyftet är att bryta svält och/eller normalisera matintag...” – ARBETSTERAPEUT 

Slutligen handlar 37 kommentarer om att målsättningen med måltidsträning är att mobilisera 

resurser hos patienten och i dennes nätverk. Det handlar om att i matsituationen ge konkret 

stöd och råd. Det angavs också att måltidsträning är social träning som förbereder patienten i 

att bli mer självständig. Viktigt att kunna äta med andra och vara social samtidigt. 

Målsättningen är också att stötta patientens anhöriga. En behandlare kommenterar 

målsättningen med målstidsträning följande; 

”Hjälpa/stötta patienten i att våga äta. Motivera att äta.” – SJUKSKÖTERSKA 

5.5 Riktlinjer kring måltidsträning 

Denna kategori beskriver riktlinjer kring måltidsträning utifrån behandlarnas kommentarer ur 

enkätsvaren. De flesta behandlarna angav flera riktlinjer som beskrivs nedan. 

Underkategorierna är; ramar och ordningsregler. 

Vid beskrivning av riktlinjer framkommer 83 kommentarer om ramar vid måltidsträning. 

Patienten har på vissa enheter möjlighet att välja bort de maträtter som de inte tycker om, som 

inte är ätstörningsrelaterat. Patienten får också specialkost vid eventuella matallergier. I övrigt 

ska patienten äta den mat som serveras. Ett par behandlare kommenterar riktlinjerna på 

följande sätt; 

”Innan patienten går in i måltidsträning görs planering med patienten t.ex. vad patienten är 

allergisk mot eller inte kan äta av andra skäl. Det är inte accepterat att patienten under 

behandlingen ändrar och lägger till saker han/hon inte kan äta.” – ARBETSTERAPEUT 

”Patienten får vara vegetarian, men vi rekommenderar det inte om man blivit det under 

sjukdomstiden.” – ARBETSTERAPEUT 

Vid beskrivning av ramar vid måltidsträning framkom även att riktlinjerna kring lämplig 

portion är hämtade från livsmedelsverket, tallriksmodellen, kostlistor, måltidsplanering samt 

”Mat för en dag”. Vidare angavs att patienten får komplettera måltiden med näringsdryck vid 

behov av viktuppgång. En behandlare kommenterar ramar vid måltidsträning på följande vis; 

”Vi följer ”Mat för en dag” som en dietist tagit fram, med innehåll och mängdangivelser för 

de olika måltiderna.” – ARBETSTERAPEUT 

I beskrivningen av riktlinjer vid måltidsträning framkom 97 kommentarer kring 

ordningsregler kring måltiden. Riktlinjerna handlar om olika ordningsregler kring 

måltidsträning så som samtalsämne kring matbordet, stöttning i att lägga upp mat på tallriken. 

Det framkom även riktlinjer om att smaka på maten innan man kryddar, inte krydda extra på 

maten, mjölk som dryck till maten, inte dricka före maten, dricka under eller efter måltiden 

samt komma regelbundet till måltidsträning. Ett par behandlare ger följande kommenterar 

kring riktlinjerna;  

”Behandlaren hjälper patienten att lägga upp normalportion om detta är ett problem, 

successivt får patienten träna själv i att lägga upp sin portion.” – SKÖTARE 
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”Vi pratar inte om mat eller motion under måltiden, vilket har en motverkande effekt. Har 

man åsikter om att maten inte smakar bra, så får man ta det efteråt med behandlaren.” – 

ARBETSTERAPEUT 

 

5.6 Indikatorer för måltidsträning 

Denna kategori beskriver för vilka patienter som måltidsträning är en lämplig 

behandlingsintervention utifrån behandlarnas kommentarer ur enkätsvaren. Här angav 

behandlarna flera indikatorer. Underkategorierna är medicinska/fysiologiska indikatorer, 

psykologiska indikatorer, strukturella och sociala indikatorer och indikatorer för bedömning 

och behandlingsplanering. 

Indikatorer för måltidtränings handlar främst om medicinska/fysiologiska indikatorer, vilket 

91 kommentarer beskriver. Måltidsträning ska erbjudas till patienter med låg vikt och till de 

patienter som behöver hjälp med matmängden. Måltidsträning bör också erbjudas till de som 

har svårigheter att behålla maten, svårigheter att äta, för de patienter som hetsäter, patienter 

som har ett begränsat ätande, vid kräkning samt vid oregelbundna matvanor. Måltidsträning 

bör erbjudas till samtliga ätstörningsdiagnoser (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, 

ätstörnings UNS samt BED) samt patienter med dubbeldiagnoser. En av kommentarerna till 

indikatorer för måltidsträning var följande; 

”I princip alla patienter som har en ätstörning och som inte får till det med maten på ett bra 

sätt, bör erbjudas måltidsträning.” – SKÖTARE 

I beskrivningen av indikatorer för måltidsträning framkom 13 kommentarer om psykologiska 

indikatorer. De indikatorer som angavs är att måltidsträning bör erbjudas till patienter som 

har hög ångest i samband med måltid. Ytterligare indikatorer till att måltidsträning bör 

erbjudas är patienter som har svårigheter att bryta negativa matmönster. De patienter som p g 

a svält har en kognitiv påverkan, bristande motivation till förändring samt vid omfattande 

ätstörningsproblematik. En behandlare kommenterar det på följande sätt; 

”Vid kognitiv påverkan har patienten svårt att stå emot sina egna impulser… viktigt att 

patienten är motiverad till måltidsträning.” – ARBETSTERAPEUT 

Vid ytterligare beskrivning av indikatorer framkom 39 kommentarer som handlar om 

strukturella och sociala indikatorer. Måltidsträning är viktig för de patienter som har 

svårigheter att få till strukturen i vardagen. Måltidsträning är också viktig för de patienter som 

har behov av stöttning i matsituation. Andra sociala indikatorer till måltidsträning är när 

patientens föräldrar har önskemål om måltidsträning, för de patienter som har ett lågt stöd från 

familjen, svårigheter att äta själva hemma, de patienter som inte klarar att äta på egen hand 

eller när patienten har en kaotisk situation. En av kommentarerna till strukturella och sociala 

indikatorer var; 

”Svårigheter att få till strukturen hemma… svårt att få till måltidsstrukturen på egen hand.” – 

SJUKSKÖTERSKA 

Slutligen beskrivs indikatorer för bedömning och behandlingsplanering, vilket 35 

kommentarer handlar om. De indikatorer som beskrivs är att det kan vara bra vid observation 

av patienten, för att vid måltiden bedöma/få kunskap om patienter styrkor och 

begränsningar/svårigheter, som underlag i bedömningsfasen. En annan kommentar beskriver 

att det är högst individuellt när måltidsträning bör erbjudas och inte. Ett par behandlare ger 

följande kommentarer kring indikatorer för bedömning och behandlingsplanering; 
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”När patient/familj är ny är det viktigt för att se om det stämmer med det som säjs, men även 

viktigt att vara med när inte föräldrarna kan göra förändringar själva.” – PSYKOLOG 

Fler indikatorer som beskrivs är att måltidsträning kan erbjudas till de patienter som själva 

önskar insatsen. En behandlare ger följande kommentarer kring bedömning och 

behandlingsplanering; 

”Måltidsträning bör övervägas vid patientens önskemål och i samförstånd med 

behandlaren.” – KURATOR 

Måltidsträning kan också vara som förberedelse inför att patienten ska påbörja dagvård. En 

behandlare kommenterar på följande vis; 

”Det ger mig som behandlare viktig information om hur patienten fungerar i matsituation. 

Även samtalen under måltiderna är annorlunda och ger viktig information. ”– 

BEHANDLINGSASSISTENT 

5.7 Nyttan med måltidsträning 

Denna kategori beskriver nyttan med måltidsträning utifrån behandlarnas kommentarer ur 

enkätsvaren. Underkategorierna är; underlättar psykologisk förändring, bidrar till återgång till 

ett socialt liv och bidrar till ett friskare liv. 

Nyttan med måltidsträning handlar främst om att det underlättar psykologisk förändring, 

vilket 32 kommentarer handlar om. Nyttan som beskrivs är att måltidsträning kan ha en 

ångestreducerande effekt. Vidare beskrivs att i aktiviteten måltidsträning får patienten 

exponera sig och utmana det som är svårt, vilket är en viktig del i det förändringsarbete som 

patienten arbetar med under behandlingen. Vid måltidsträning får patienten möjlighet att 

konkret arbeta här och nu. Nyttan med måltidsträning kan också vara en hjälp i att bryta tvång 

som patienten kämpar med och patienten får möjlighet att bearbeta och förstå sig själv. 

Måltidsträning kan också ge patienten en ökad kognitiv förmåga och en ökad självkänsla. Det 

beskrivs också att genom måltidsträning kan patienten jobba med viktacceptans. Flera 

behandlare kommenterar de psykologiska nyttoeffekterna enligt följande; 

”För vissa patienter kan det vara avgörande för att våga utmana sig själva, för vissa hjälper 

det inte utan de får avsluta behandlingen utan resultat. Detta är dock något man får testa då 

man aldrig vet vilka som kan dra nytta av behandlingen.” – ARBETSTERAPEUT 

”Har av erfarenhet märkt betydelsen av exponering för att komma tillrätta med symtom och 

sedan arbeta med de känslor som väcks som resultat av exponering.” – SJUKSKÖTERSKA 

”När ätandet normaliserats får patienten kontakt med underliggande konflikter som 

ätstörningen täckt över. Möjlighet att bearbeta och förstå sig själv, bli levande.” – 

SJUKGYMNAST 

Vidare att nyttan med måltidsträning kan bidra till återgång till ett socialt liv, vilket 8 

kommentarer handlar om. Nyttan med måltidträning är att patienten kan öka/förbättra sina 

sociala relationer med andra människor och kan vara/delta i ett socialt sammanhang. 

Måltidträning kan på lång sikt leda till arbete/sysselsättning för patienter som tidigare inte haft 

det. Ett par behandlare kommenterar nyttan med måltidsträning på följande sätt; 

”Jag tror den utgör en viktig del av behandlingen. Öva tillsammans med andra, öka 

hanterbarheten. Möjlighet att reflektera/mentalisera kring sina svårigheter och möjligheter 

utifrån erfarenheten av måltidsträning.” – DIETIST 
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”Patienten får träning i att äta med andra, vilket är vanlig att patienterna undviker.” – 

SJUKSKÖTERSKA 

Nyttan med måltidsträning är också att det kan bidra till ett friskare liv, vilket 73 

kommentarer handlar om. Måltidsträning kan hjälpa till att bryta den svält som patienten 

befinner sig i och är en del i att tillgodose kroppens näringsbehov. Det kan också ge patienten 

mer kraft och energi. Nyttan med måltidträning kan vara att normalisera vikten. Ett par 

behandlare uttrycker nyttan enligt följande; 

”Patienten måste få i sig mat för att hjärnan/tänkandet ska börja fungera. Det är viktigast att 

börja få i sig mat, sedan kan andra inslag i behandlingen komma. Patienten är inte mottaglig 

för övrig behandling/terapi under svält.” – ARBETSTERAPEUT 

”Patienten måste lära sig att äta och hur man äter för att kunna bli frisk. Man måste jobba 

med maten, träna i syftet att sedan klara sig själv.” – ARBETSTERAPEUT 

Dessutom beskrivs nyttan med måltidsträning som att den kan skapa struktur i patientens 

mathållning och ge nya rutiner. Nyttan med måltidsträningen är att det kan påskynda 

behandlingstiden genom att patienten snabbare når ett normalt ätande, normala måltidsrutiner 

och får kunskap om normalportion. Måltidsträning kan också hjälpa patienten att bli trygg i 

sitt ätande. Måltidsträningens konkreta träning kan vara nödvändig för att patienten ska 

komma vidare i sin behandling. Det kan ge ett positivt utfall genom att patienten snabbare kan 

tillgodogöra sig samtalsterapi. Slutligen kan måltidsträning också tydliggöra patientens behov 

i behandling. Flera behandlare kommenterar nyttan med måltidsträning på följande vis; 

”Patienten kommer snabbare tillbaka till ett normalt ätande, vilket gör att den kognitiva 

förmågan återhämtar sig snabbare och patienten kan tillgodogöra sig samtalsterapin bättre.” 
– SJUKSKÖTERSKA 

”Det kan vara lättare att återskapa normala måltidsrutiner om patienten måltidstränar, än 

att enbart jobba med samtal, matdagbok osv.” – ARBETSTERAPEUT 

”Ett normaliserat ätmönster betyder att patienten kan släppa en del av ätstörningssymtomen 

och kan förstå bakomliggande faktorer, ger energi till ett behandlingsarbete och kraft till 

förändring.” – SJUKSKÖTERSKA 

5.8 Behovet av riktlinjer och ytterligare kunskap 

Denna kategori beskriver behovet av riktlinjer och ytterligare kunskap kring måltidsträning 

utifrån behandlarnas kommentarer ur enkätsvaren. Underkategorierna är tillägg eller 

förändringar av riktlinjer och utökat erfarenhetsutbyte och behov av mer kunskap.  

30 kommentarer beskriver behovet av tillägg eller förändringar av riktlinjer. Behov av tillägg 

eller förändringar kring måltidsträningens riktlinjer som angavs var önskemål om att 

måltidsträning skulle erbjudas tidigare i behandlingsskedet, helst direkt i behandlingen för att 

bryta den svält som patienten oftast befinner sig i. En behandlare ger följande kommentar av 

behov av tillägg eller förändringar av riktlinjer; 

”Jag tror det skulle vara bra att starta igång med måltidsträning direkt i behandlingen för att 

bryta svält.” – SJUKSKÖTERSKA 

Vidare angavs fler önskemål om fler behandlare som måltidstränar så att måltidsträningen 

blev mer omfattande och kan utföras mer frekvent. Dessutom önskas att det fanns en tydligare 



23 
 

struktur kring måltidsträningen med tydliga utarbetade riktlinjer för hur interventionen bör 

bedrivas. En behandlare kommenterar önskemålen följande; 

”Önskar ett tydligare syfte, hur måltidsträning ska ske, hur ofta osv.” – KURATOR 

Fler önskemål om förändring att det fanns flera arenor utanför enheten att måltidsträna, på 

restaurang eller i patientens hem samt även möjlighet att handla och laga mat i tillsammans 

med patienten i samband med måltidsträning. Dessutom angavs att det vore önskvärt med mer 

omfattande måltidsträning i gruppverksamhet och mindre individuellt med patienten. Även 

patientens egenansvar vid måltidsträning togs upp. 

Ytterligare framkom behov av utökat erfarenhetsutbyte och behov av mer kunskap som kan 

användas i samband vid måltidsträning, vilket 12 kommentarer handlar om. Det framkommer 

behov av kunskapsutbyte kring måltidsträning mellan olika enheter samt gemensamma 

riktlinjer. Behovet av kunskap om näringslära och konsekvenser av ätstörning och ytterligare 

kunskap om stöd till familjer framkom. Ökad kunskap om hur mycket behandlaren ska våga 

pusha på patienten i måltidssituationen är också önskvärd. Ett par behandlare kommenterar 

behoven av kunskap enligt följande;  

”Skulle vara intressant att veta hur andra gör och varför…” - KURATOR 

”Mer kost- och näringslära, eftersom våra patienter ofta är specialister på området.” – 

PEDAGOG 

 

6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur behandlare på specialiserade enheter för ätstörningar i 

Sverige beskriver måltidsträning som intervention. Resultatet av enkäterna visar bl a att 

behandlarna beskriver måltidsträning som en viktig behandlingsintervention som kan bidra till 

ett friskare och mer socialt liv samt underlätta psykologisk förändring. 

I denna studie beskrivs måltidsträningen bl a utifrån riktlinjerna för denna intervention. I 

resultatet angav en majoritet av behandlarna (n=40) att de är nöjda med de riktlinjer som de 

har och vill inte ändra på något. De riktlinjer som framkommer är konkreta och mer praktiska 

till sin natur, så som ramar och ordningsregler kring själva måltiden. Utifrån egen erfarenhet 

och förförståelse framkom förvånansvärt många och riktlinjer kring måltidsträning. 53 

behandlare svarade att de hade tydliga riktlinjer. Det hade förväntats att betydligt färre 

deltagare svarat att de har tydliga riktlinjer kring interventionen måltidsträning och därmed att 

fler deltagare skulle ha svarat att de skulle vilja få dessa mer tydligare. Utifrån behandlarnas 

svar i enkäten om riktlinjer verkar det finnas tydliga riktlinjer kring interventionen 

måltidsträning som tillika i stort är de samma, trots att det i inte finns några vedertagna 

riktlinjer dokumenterade kring måltidsträning. Detta är intressant utifrån att det skiljer sig från 

Högfeldts (2011) studie, där deltagarna istället upplever att det diskuteras för lite om 

principer, upplägg och riktlinjer kring måltidsträning. Det är också intressant utifrån att det 

upplevs som att riktlinjerna sällan diskuteras öppet på enheterna. 

Vidare visar resultatet att måltidsträning sker främst på enheterna (n=57) och på 

restaurang/café (n=51). Betydligt färre behandlare måltidstränar på övriga platser, så som 

skola, arbetsplats eller i patientens hem. Dock visar resultatet att behandlarna önskar att det 

fanns flera arenor utanför enheten att måltidsträna på – framför allt i patientens hem, men 
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också i större omfattning på restaurang/café. Måltidsträning sker företrädesvis på lunchen 

(n=67), vilket är logiskt utifrån att behandlarna på de flesta enheterna arbetar dagtid. 

Måltidsträning vid mellanmål utförs också, men i något lägre omfattning (n=52). Det angavs 

även en önskan om möjlighet att handla och laga mat tillsammans med patienten i samband 

med måltidsträning. Att utföra måltidsträning i dess rätta miljö stärks bl a av Pierce (1998, 

2001) som beskriver att en aktivitet bör utföras i den miljön som är så lik den miljön som 

aktiviteten är tänkt att genomföras i och att den helst ska genomföras i patientens rätta miljö, 

men också i rätt tid, plats och sociokulturellt sammanhang (Pierce 1998; 2001). Även 

Högfeldt (2011) lyfter detta i sin studie och menar även att måltidsträning bör individanpassas 

för att möta patienten behov. Högfeldt menar vidare att måltidsträning inte bara ska handla 

om att patienten ska få i sig mat, utan ge patienten möjlighet att träna på att äta för att bl a 

klara det i ett socialt sammanhang och få ett friskt och normalt liv (Högfeldt 2011). Det anses 

finnas en risk med att låta patienten komma till ett färdigdukat bord med mat upplagt i 

portioner.  

Resultatet visar också att de flesta behandlarna (n=49) upplever sig ha tillräckliga kunskaper 

kring att arbeta med måltidsträning. 15 behandlare upplever däremot att de inte har tillräckliga 

kunskaper och vill lära mer om måltidsträning. Det hade förväntats att fler behandlare skulle 

ha svarat att de inte har tillräckliga kunskaper utifrån att det saknas dokumenterade 

vedertagna riktlinjer och en internationell och nationell samsyn kring måltidsträning. Detta 

skulle kunna förklaras med att de flesta behandlarna kanske ser på måltidsträning som ”att få i 

sig mat”, och inte fullt ut ser det terapeutiska mervärdet en sådan aktivitet kan ge. Ur ett 

arbetsterapeutiskt synsätt handlar måltidsträning om så mycket mer än bara att få i sig mat. 

Det kan bl a handla om att träna på att äta för att klara sig i ett socialt sammanhang, få ett mer 

friskt och normalt liv för att kunna utföra det som individen vill, måste och bör kunna göra 

(Pierce, 1998; 2001). Ytterligare en anledning till att de flesta behandlarna upplever sig ha 

tillräckliga kunskaper kring att arbeta med måltidsträning skulle också kunna vara att 

måltidsträning är en vedertagen och känd behandlingsintervention som de flesta behandlarna 

har erfarenhet av och känner sig trygga med. Detta skiljer sig i så fall från vad som 

framkommer i Högfeldts (2011), där det istället framkommer en svårighet att veta när och hur 

måltidsträning ska användas (Högfeldt, 2011). Genom att se måltidsträning ur ett 

aktivitetsperspektiv, möta patienten och jobba individuellt och i grupp med dennes 

svårigheter, skulle det kunna leda till fler nyttoaspekter av interventionen måltidsträning. 

Aktiviteten ”att äta” är en aktivitet som ryms inom begreppet ADL (aktiviteter i dagliga livet) 

(Törnquist, 1995). Genom att arbeta med patientens svårigheter i måltidsträning skulle det 

kunna leda till en högre funktionsnivå genom att patienten mår psykiskt bättre med bl a 

mindre ångest i samband med måltider (Ward, 2003). 

Något som framkommer i resultatet i den här studien är att det varierar mellan behandlarna 

om de äter samma mat (n=63) som patienten eller inte (n=6) som de måltidstränar med. En 

behandlare kommenterar att hon inte alltid äter samma mängd mat som patienten. Det anses 

vara intressant utifrån egen erfarenhet av att använda sig själv som verktyg i måltidsträning 

och anpassar sig utifrån hur långt patienten kommit i sitt förändringsarbete i behandlingen. 

Genom att använda sig själv som verktyg i arbetet med patienten under måltidsträningen 

menas att det krävs att äta samma mat och samma mängd som patienten. Detta terapeutiska 

förhållningssätt, som även kallas ”therapeutic use of self”, är vida känt och vedertaget inom 

arbetsterapin (Holmqvist, 2009). Flera arbetsterapeutiska studier (Mosey, 1996; Holmqvist, 

2009) beskriver just nyttan av att använda sig själv som verktyg i arbetet i behandling för att 

stötta och göra det möjligt för patienten att genomföra förändring. Att behandlaren använder 

sig själv som verktyg i behandling är viktigt för att öka patientens självmedvetenhet och 

motivation. Även Kielhofner (2008) beskriver nyttan av att använda sig själv som verktyg. 
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Kielhofner menar att det krävs god förmåga till samspel och anpassning av behandlaren 

(Kielhofner, 2008). Att behandlaren använder ett terapeutiskt förhållningssätt kan hjälpa 

patienten att övervinna rädslor, lugna oro och hjälpa patienten att finna och använda sin egen 

styrka (Mosey, 1996; Holmqvist, 2009).  

Resultatet i den här studien visade vidare att det vore önskvärt med mer omfattande 

måltidsträning i grupp och mindre individuellt med patienten, vilket stärks av Högfeldts 

(2011) studie. Arbetsterapeuterna i Högfeldts studie ansåg det effektivt att låta patienterna 

måltidsträna i grupp eftersom det kan hjälpa patienter att stötta och identifiera sig med 

varandra. Även Finley (1997) rekommenderar gruppaktiviteter då patienten ges möjlighet att 

delta i ett socialt sammanhang som ger vidare möjligheter att utbyta erfarenheter med 

varandra.  

I föreliggande studie ansåg de flesta behandlarna (n=54) att måltidsträning kan ha betydelse 

för behandlingsutfallet. Det angavs flera nyttoaspekter med interventionen måltidsträning, 

vilket kan ses som att måltidsträning är en viktig del i behandling av patienter med 

ätstörningsdiagnos. Den övergripande nyttan som angavs var att det kan bidra till ett friskare 

liv för patienten. Inom specialiserad ätstörningsbehandling anses en patient frisk från 

ätstörning när denne inte längre uppfyller kriterier för en ätstörningsdiagnos (DSM-IV). 

Vidare angavs vikten av att komma igång med måltidsträning i ett tidigt skede för att bryta 

svält och tillgodose kroppens fysiologiska behov, innan någon form av samtal är aktuell. 

Måltidsträning kan ses som en förutsättning för att en patient ska kunna tillgodogöra sig 

psykoterapeutisk samtalsbehandling, vilket styrks av Högfeldt (2011) studie. I behandlingen 

av personer med ätstörningar ingår samtalet. Samtal är en behandlande form som bygger på 

verbalisering, dvs att patienten i ord kan uttrycka sig, till skillnad från aktivitet så som 

måltidsträning, som fokuserar på ”görandet” i behandlingen. Aktiviteterna är dock inte 

terapeutiska i sig då meningsfullheten och målinriktningen relaterar till individens upplevelse 

av aktiviteten. Upplever individen aktiviteten meningsfull kan den ses som terapeutisk och 

bidra till fysisk och psykisk hälsa. Genom att ”göra” aktiviter så kan patienten förbättra 

färdigheter och förmågor. Terapeutiska aktiviteter, så som måltidsträning, kan vara både 

medel och mål där meningsfullhet och målmedvetenhet är viktiga komponenter i patientens 

behandling och tillfrisknande (Trombly, 1995; Gray, 1998). Användandet av meningsfull 

aktivitet uppmuntrar och möjliggör för patienten att ta eget ansvar för sina egna behov. Vidare 

kan det leda till att patienten anpassar sig, växer och utvecklar nya förmågor genom 

deltagande i olika aktiviteter. Utförande av meningsfulla aktiviter kan förebygga, bibehålla 

och utveckla nya förmågor och kunskaper (Reed, 1999). Måltidsträning kan ses som en 

arbetsterapeutisk intervention utifrån att det handlar om behandling i vardagliga aktiviteter. 

Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv är det viktigt för att en aktivitet ska vara terapeutisk ska 

den ha ett tydligt syfte, och följas upp utifrån det syftet (Giles 1985; Henderson, 1998).  

Det finns flera likheter kring nyttoaspekterna som framkommer i den här studien och 

resultatet i Högfeldts (2011) studie, som beskriver arbetsterapeuters upplevelse av 

interventionen måltidsträning. Högfeldt visar på en mer ingående nyttoaspekt av 

måltidsträning när det gäller andra delar i patientens liv, t ex högre grad av självständighet 

och ökad motivation, till skillnad från den här studien. Det kan bero på att Högfeldts studie 

består av intervjuer av arbetsterapeuter som har fått utrymme till att ge rikare information om 

interventionen måltidsträning, till skillnad från den här studien där svaren inte var av den 

omfattningen. 

I den här studien beskriver behandlarna, oavsett profession, interventionen måltidsträning på 

ett liknande sätt och gav en tydligare samsyn kring interventionen måltidsträning, än vad som 
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hade förväntats. Det kan ses som anmärkningsvärt att arbetsterapeuternas svar inte sticker ut 

mer och beskrivs mer utifrån aktivitet och med arbetsterapeutiska begrepp. Detta kan stärkas 

av Blomqvist (2009) som i sin avhandling uttrycker att mångprofessionella team inom 

psykiatrin oftast använder sig av samma referensramar och att olika yrken därmed tenderar att 

slätas ut. Högfeldt (2011) för också en diskussion i sin studie att det kan vara en fara i att 

olika yrken i ett mångprofessionellt team arbetar på liknande sätt och inte tar till vara på varje 

yrkeskategoris speciella kunskap.  

Blomqvist (2009) belyser både fördelar och nackdelar med mångprofessionellt teamarbete i 

sin avhandling. Fördelarna med teamarbete är att det ger bl a större möjligheter till ett 

helhetsperspektiv när det gäller att se patientens problematik, större möjligheter att erbjuda 

mer genomgripande insatser, samt att det mångprofessionella samarbetet gynnar framväxten 

av nya idéer för behandlingsarbetet, vilket också tas upp i en studie av Toseland (1986).  

De svårigheter som kan finnas med mångprofessionellt teamarbete är bl a att man inom 

teamet saknar kunskap om varandras kompetensområden, vilket menas att yrkesgrupperna 

saknar en tydlig bild av vilken typ av arbetsinsatser man kan förvänta sig av varandra. Det är 

tydligt att det finns en avsaknad av varandras kunskaper kring interventionen måltidsträning. 

Detta kan leda till oklarheter vad gäller roller i teamet, dvs. de kunskaper, färdigheter och 

förväntningar som är förknippade med en individs profession. Arbetet i teamet underlättas 

alltså av att man har en tydlig och gemensam bild av varandras roller (Blomqvist, 2009).  

Utifrån dessa svårigheter med att arbeta i team så faller det sig ganska naturligt att en 

behandlare ger följande kommentar; ”Skulle vara intressant att veta hur andra gör och 

varför…” Det ger en indikation på att det diskuteras alldeles för lite i teamet och emellan 

enheterna kring interventionen måltidsträning och hur den ska bedrivas. Det anses därför att 

det är av stor vikt att interventionen bör dokumenteras.  

Syftet med denna studie var att beskriva hur behandlare på specialiserade enheter för 

ätstörningar i Sverige beskriver måltidsträning som intervention. Resultatet visar en 

övergripande beskrivning av måltidsträning. Förhoppningen är att denna studie kan ligga till 

grund för nationella riktlinjer kring interventionen måltidsträning. 

Sammanfattningsvis har studien visat;  

- att behandlarna generellt beskriver interventionen måltidsträning på ett likartat sätt, 

oavsett profession. 

- att flera målsättningar med måltidsträning beskrevs så som att patienten ska komma 

till insikt och få ökad kunskap, återskapa och normalisera ätandet, bryta negativa 

mönster, tillgodose patientens fysiologiska behov samt mobilisera resurser hos 

patienten och i dennes nätverk. 

- att det finns riktlinjer kring måltidsträning. Riktlinjerna som framkom var olika ramar 

och ordningsregler för måltidsträning. Över hälften av behandlarna är nöjda med de 

riktlinjer som finns. Majoriteten av behandlarna angav att de har riktlinjer kring vad 

som är lämplig portion vid måltidsträning. De flesta angav att de alltid äter 

tillsammans med patienten. Majoriteten av behandlarna angav att de alltid äter samma 

mat som patienten de måltidstränar med. De flesta av behandlarna angav också att 

patienten måste äta upp all mat på tallriken. Vanligtvis pågår en lunch/middag mellan 

30-60 minuter. Tiden för frukost och mellanmål varierar vanligen mellan 20-30 
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minuter. Det är inte ovanligt att det ingår samtal och vila i anknytning till 

måltidsträningen. Ibland ingår såväl matlagning som måltidsträning. 

- en rad olika nyttoaspekter med måltidsträning beskrivs att den kan underlätta bl a 

psykologisk förändring, bidra till återgång till ett socialt liv samt bidra till ett friskare 

liv. De flesta behandlarna anser att måltidsträning kan ha betydelse för 

behandlingsutfallet.   

- att måltidsträning förekommer främst på enheten, men även i hög grad på 

restaurang/café. Måltidsträning sker såväl individuellt som i grupp. Gruppbehandling 

är vanligast följt av individuellt måltidsträning. Företrädesvis sker måltidsträningen i 

samband med lunch och mellanmål och mer sällan i samband med frukost. De flesta 

behandlarna måltidstränar mer än två gånger i veckan. Samtliga yrkestillhörigheter i 

studien måltidstränar, men det sker i varierad grad. 

- att behandlarna måltidstränar med patienter med Anorexia nervosa, Bulimia nevosa 

och ätstörning UNS, även BED men i något lägre grad. De flesta behandlarna 

måltidstränar med endast vuxna patienter följt av de som måltidstränar med både 

vuxna och ungdomar. Betydligt färre behandlare måltidstränar med ungdomar.  

- att indikatorer för måltidsträning berör medicinska/fysiologiska indikatorer, 

psykologiska indikatorer, sociala indikatorer samt indikatorer vid bedömning och 

behandlingsplanering. 

- att det finns ett visst behov av riktlinjer, ytterligare kunskap och ett utökat 

erfarenhetsbyte – såväl på enheterna som mellan olika enheter. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva hur behandlare på specialiserade enheter för 

ätstörningar i Sverige beskriver måltidsträning som intervention, vilket kan göras såväl utifrån 

en kvantitativ och kvalitativ ansats. För denna studie valdes att samla in data med hjälp av en 

enkät med såväl slutna som öppna frågor, vilket dels styr den svarande dels ger möjlighet till 

deltagaren att svara med egna ord. Det sistnämnda ger deltagaren möjlighet att utveckla sitt 

svar (Polit & Beck, 2008). Enligt Trost & Hultåker (2007) används enkäter för att ställa 

samma frågor till ett vanligtvis ganska stort antal personer, vilket denna studie hade för avsikt 

att göra (Trost & Hultåker, 2007). Hade istället t ex observationer eller intervjuer valts så hade 

det varit svårare eftersom det hade tagit stor tid i anspråk att observera eller intervjua samtliga 

behandlare som utför interventionen måltidsträning, i det här fallet 70 behandlare. Intervjuer 

syftar till att människor ska kunna berätta mer djupgående om ett fenomen där de har 

möjlighet att utrycka åsikter och synpunkter och delge uppfattningar om olika fenomen 

(Kvale, 2009), vilket denna studie inte hade för avsikt att göra.  

Totalt inkom 70 ifyllda enkäter av de behandlare som arbetar med måltidsträning och det är 

dessa svar som är inkluderade och ligger till grund för resultatet i studien. Den beräknade 

svarsfrekvensen i studien var 84 %, vilket ger ett bortfall på 16 %. Normalt ligger 

svarsfrekvensen i enkätstudier mellan 50 och 70 procent (Trost & Hultåker, 2007), och en 

svarsfrekvens på 84 % värderas därför som god vid utskick av enkäter (Gillis & Jackson, 

2002), vilket är en styrka för resultatet i studien. Trots att svarsfrekvensen anses vara god har 

det dock ett visst osäkerhetsmått p g a att antal behandlare bygger på en siffra som är 

uppskattad. Detta osäkerhetsmått bedöms ändå som relativt litet utifrån att studien lyckats 

fånga de flesta behandlarna som arbetar med interventionen måltidsträning. Vid insamlingen 
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av enkäten upptäcktes att några få frågor i totalt 11 enkäter inte blivit helt besvarade. Trots 

detta valdes ändå att ta med dessa enkäter, för att inte gå miste om de resterande ifyllda 

frågorna.  

Det har varit problematiskt att få fatt i de behandlare som arbetar med interventionen 

måltidsträning inom psykiatrisk öppenvård, då det exakta antalet inte finns registrerat. 

Deltagare till studien efterfrågades genom informationsbrev som skickades ut per e-post till 

det nationella kvalitetsregistret för ätstörningsbehandlings (RIKSÄT) kontaktperson vid 

samtliga 19 specialiserade ätstörningsenheter som deltar i registret och som erbjuder 

behandlingsinsatsen måltidsträning i psykiatrisk öppenvård. Samtycke om deltagande till 

studien inkom från 16 enheter och RIKSÄT:s kontaktpersoner fick i augusti 2010 en enkät 

(bilaga 1) utskickad per e-post. Denna distribuerades sedan vidare av kontaktpersonerna till 

varje behandlare på enheterna och besvarades separat av varje behandlare. Att låta 

kontaktpersonerna distribuera enkäten vidare till sina kollegor kan vara ett riskmoment om 

kontaktpersonerna inte fullföljer sitt uppdrag, vilket i det här fallet bl a kunde ha inneburit att 

enkäten inte nått ut till samtliga behandlare som arbetar med interventionen måltidsträning. 

Med hjälp av att en påminnelse skickades ut bedöms ändå risken som relativt liten.  

Enkätsvaren efterfrågades med e-post eller per brev för att ge deltagarna möjlighet att välja 

det sätt som passade dem bäst för att på så sätt få in fler svar. Ett medvetet val gjordes att 

enkäten skulle skickas ut efter sommaren när behandlarna förväntades ha återvänt från 

semestrar och dylikt (Trost & Hultåker, 2007). Med utgångspunkt av detta sattes ett sista 

svarsdatum inom några veckor. Då antalet inkomna enkäter var relativt låg i början skickades 

påminnelse ut till kontaktpersonerna på respektive enhet under hösten 2010, för att förbättra 

svarsfrekvensen. Kontaktpersonen på respektive enhet fick i uppgift att påminna behandlarna 

om att fylla i enkäten. Hänvisning om sätt att ta kontakt vid frågor angavs på enkäten och 

påminnelserna. För att förbättra svarsfrekvensen förlängdes också tiden mellan utdelning och 

insamling av enkäten, vilket resulterade i fler inkomna svar.  

Urvalet anses tillfredsställande och har gett svar på studiens syfte och frågeställningar vilket 

stärker den externa validiteten. 

För att samla in information och besvara studiens frågeställningar gjordes en enkät som 

riktade sig till behandlare inom specialiserad ätstörningsbehandling inom den psykiatriska 

öppenvården i Sverige. Användandet av enkät är en metod som passar till studiens syfte att 

beskriva hur behandlare på specialiserade enheter för ätstörningar i Sverige beskriver 

måltidsträning som intervention. En djupgående litteratursökning i ämnet 

ätstörningsbehandling, måltidsträning som behandlingsintervention, arbetsterapi vid 

ätstörningsbehandling och forskning inom dessa områden gjordes som ett första förberedande 

steg inför utformning av enkätfrågorna. Det är viktigt att vara insatt i ämnet för att formulera 

relevanta frågor i enkäten och för att kunna ta ställning till om det som kommer fram i 

enkätsvaren är ny kunskap eller inte (Kvale, 2009). Valet av frågor att ha med i enkäten var en 

svår avvägning. Samtidigt som det önskades få fram så mycket information som möjligt ville 

det inte att ifyllandet av enkäten skulle ta för lång tid då deltagarna skulle kunna dra sig för att 

fylla i den. 

Förhoppningen med enkätfrågorna var att få en något djupare beskrivning av interventionen 

måltidsträning genom de öppna frågorna i enkäten (Trost & Hultåker, 2007). Svaren blev 

dock inte så urförliga. En orsak till det kan vara att enkäten är relativt omfattande med många 

frågor och därför tar en viss tid att besvara. Deltagarna i studien kanske inte hade möjlighet att 

ta den tid som behövdes för att ge utförliga svar. Dock har det efteråt kommit positiv feedback 

från flera behandlare som besvarat enkäten, vilket kan ses positivt utifrån studiens resultat. 
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Enkäten skickades med e-post, vilket är en väl använd metod (Trost & Hultåker, 2007; Polit 

& Beck, 2008). Behandlarna fick ett informationsbrev (bilaga 2) om studien tillsammans med 

enkäten för att göra dem insatta i vad som förväntades av dem. De behandlare som besvarat 

enkäten har generellt en hög erfarenhet av behandling av ätstörningar vilket också är en styrka 

i studien.  

Två begrepp som kan användas i diskussion i kvantitativa och kvalitativa studier är reliabilitet 

och validitet. Reliabilitet berör tillförlitligheten, dvs säkerhet och precision i datainsamlingen 

och validitet handlar om huruvida forskaren har undersökt de fenomen som var avsikten att 

studera, i det här fallet måltidsträning. Om studien mäter vad den avser att mäta ska samma 

studie kunna genomföras vid ett senare tillfälle och då generera samma resultat (Polit & Beck, 

2008). Det krävs en viss grad av reliabilitet och validitet i en studie för att den ska vara 

värdefull.  

Enkätens interna validitet stärktes genom att det genomfördes en pilotstudie, men beträffande 

reliabilitet utfördes inget test. Pilotstudie gjordes innan enkäten skickades ut till de olika 

enheterna för att se vilka brister som fanns och vad som behövde åtgärdas i enkäten. 

Behandlarna som ingick i pilotstudien fick, efter att de svarat på enkäten, möjlighet att vid ett 

tillfälle diskutera enkätens utformning tillsammans med arbetsgruppen. Efter det gjorde 

arbetsgruppen endast några små ändringar av enkäten och det insamlade materialet kom 

därför att ingå i studien. Enkätens frågor ansågs därmed vara valida och svarade upp till 

studiens syfte och bedömdes därmed vara användbar för resultatet (Downe-Wamboldt, 1992; 

Polit & Beck, 2008). Enkäten var användbar och ansågs att den fångade vad som avsågs. 

Analysen av svaren på de öppna frågorna inspirerades av innehållsanalys enligt Down-

Wamboldt (1992). Innehållsanalys enligt Down-Wamboldt innehåller följande åtta analyssteg; 

1. Meningsbärande enheter i datamaterialet väljs ut 

2. Kategorier definieras och tydliggörs  

3. Kategorier förtestas för att fastställa klassificering 

4. Bedömning av reliabilitet och validitet 

5. Kodning av data och därefter eventuell revidering 

6. Förtest av kategorischema 

7. Data kodas 

8. Validitet och reliabilitet omprövas 

För denna studie användes steg 1 – 5 samt steg 7. Anledningen till att inte samtliga analyssteg 

användes var att beskrivningarna i enkätsvaren inte var tillräckligt omfattande att det gick att 

följa samtliga åtta steg. Därför gick det inte att göra ett förtest av kategorischema och 

omprövning av validitet och reliabilitet som Down-Wamboldt (1992) förespråkar. Utifrån 

materialets omfattning valdes, efter att meningsbärande enheter tagits ut, att ta ut koder. 

Koderna bildade därefter underkategorier som resulterade i kategorier.  

I enlighet med Downe-Wamboldt (1992) har grundtexten gåtts igenom och jämfört de utvalda 

segmenten innehållsmässigt för att upptäcka likheter och olikheter för att kunna säkert 

identifiera vilken typ av fenomen som beskrivs och att detta svarar upp mot syftet i studien, 

vilket bekräftar validiteten i studien. Enligt Downe-Wamboldt (1992) ska hela stycken tas 

med i analysprocessen snarare än enskilda meningar, för att bevara sammanhanget i enkäten. 

Detta var svårt i den här studien eftersom enkätsvaren ibland endast innehöll en mening 

(Downe-Wamboldt, 1992).  
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Reliabiliteten förtestades genom att två kollegor analysera fem slumpmässigt utvalda enkäter 

som sedan jämfördes med författarens analys (Down-Wamboldt, 1992). Deras analys stämde 

väl överens med författarens, vilket är en styrka i analysarbetet och tillförsäkrar även 

reliabiliteten i resultatet. Enligt Downe-Wamboldt (1992) och Krippendorff (1980) utgör 

denna interbedömarreliabiliteten ett mått på hur olika personers bedömningar stämmer 

överens. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär reliabilitet tillförlitlighet, dvs att resultatet 

blir detsamma oavsett vem som gör analysen. 

Reliabiliteten och validiteten kan även styrkas genom att det har gjorts en noggrann 

beskrivning av de steg (1-5 samt 7) som använts i analysprocessen. Handledaren för studien 

kan även ses som en medbedömare då denne följde analysprocessens gång och förde en 

löpande diskussion kring analysprocessen (Downe-Wamboldt, 1992). En tabell över delar av 

de meningsbärande enheter, underkategorier och kategorier finns med i studien för att läsaren 

skulle kunna bedöma uppkomsten av underkategorier och kategorier. Det har också försökts 

göra en noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys etc. I resultatet 

användes citat för att styrka innehållet i kategorierna (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & 

Beck, 2008). Enligt Polit & Beck (2008) används citat för att belysa viktigt innehåll i 

kategorierna.  

Att bearbeta det insamlade materialet i Microsoft Excel anses som ett effektivt och bra sätt att 

analysera materialet på för den här studien. Microsoft Excel är ett vedertaget och känt 

dataprogram som kan användas som verktyg vid sådana här studier. Enkätsvaren fördes in och 

bearbetades noggrant i två olika dokument i dataprogrammet – ett dokument för kvantitativ 

data och ett annat för kvalitativ data. Dessa dokument gav en tydlig och bra struktur i 

analysarbetet. Det finns flera fördelar med att lägga in materialet i Microsoft Excel, bl a att 

materialet snabbt blir överskådligt i dataprogrammet vilket underlättar för dataanalysen men 

också utifrån tidsaspekten. Det är ett betydligt enklare och snabbare verktyg än att klippa ut 

texter för hand och försöka räkna och analysera dem. Det bidrog också till en mer korrekt 

bearbetning. De insamlade svaren gav svar på studiens frågeställningar, vilket stärker 

validiteten i studien.  

 

7. KONKLUSION 

Sammanfattningsvis visar resultatet att behandlarna beskriver interventionen måltidsträning 

på ett liknande sätt, oavsett yrkestillhörighet. Måltidsträning bedrivs också på liknande sätt 

oavsett yrkestillhörighet. Måltidsträning kan utföras av behandlare inom olika 

yrkestillhörigheter. Behandlarna menar att måltidsträning har betydelse för 

behandlingsutfallet. Resultatet i föreliggande studie är ett betydelsefullt bidrag till att skapa 

gemensamma nationella riktlinjer kring interventionen måltidsträning, samtidigt som det ger 

upphov till framtida forskning. 

 

8. KLINISK IMPLIKATIONER 

8.1 Förslag till framtida forskning 

Många frågor kvarstår kring hur behandlare beskriver interventionen måltidsträning och det 

kan ligga till grund för fortsatt forskning inom ämnet. För att få ett mer utförligt material 

skulle det vara intressant att genom intervjuer eller fokusgrupper med behandlare inom 

ätstörningsbehandling diskutera ämnet mer djupgående. Information som samlas in genom 
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fokusgrupper kan generera mycket data från behandlarna med kunskaper inom interventionen 

måltidsträning. För att få en ökad förståelse och kunskap om de olika yrkesgruppernas 

uppfattning kring måltidsträning skulle det vara intressant att undersöka detta vidare.  

Ytterligare att undersöka är hur nyttan med interventionen måltidsträning ska utvärderas och 

följas upp. Det vore också intressant att undersöka likheter och skillnader mellan de olika 

specialiserade ätstörningsenheterna när det gäller interventionen måltidsträning. Vilka likheter 

finns och hur skiljer de sig åt från varandra? Detta är viktigt att undersöka för att skapa 

gemensamma nationella riktlinjer kring interventionen måltidsträning.  

8.2 Tack 

Jag vill tacka alla deltagare som tagit sig tid att svara på enkäten och som gjort studien möjlig. 

Ett särskilt tack vill jag rikta till min handledare Carin Fredriksson på Örebro Universitet och 

Sanna Aila Gustafsson på Psykiatrisk Forskningscentrum Örebro för ett stort stöd och 

engagemang samt Anna Högfeldt för hjälp i dataanalysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

REFERENSLISTA 

American Psychiatric Association (1994).Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (4:e uppl.). Washington DC: Author. 

Barris, R. (1986). Occupational dysfunction and eating disorders: Theory and approach to 

treatment. Occupational Therapy in Mental Health 6, 27-45. 

Beslut från etikprövningsnämnden daterat 2010 06 02, diarienummer 2010/171. 

Birgegård, A., & Aila-Gustafsson, S (2010). Riksät. Rapport 2008-2009. Hämtad 8 mars 

2012, från http://www.kcp.se/useruploads/files/register/riksat/arsrapport_2008-2009.pdf 

Blomqvist, S. (2009). Kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team. 

Linköping: Studies in Behavioural Science No 145. 

Christiansen, C. H. (2005). Time use and patterns of occupation. In C. H. Christiansen, C. M. 

Baum, and J. Bass-Haugen (Eds.), Occupational therapy performance, participation, and 

well-being (3
rd

 Ed.) (pp. 70-91). Thorofare, NJ: Slack Incorporated.  

Clinton, D. (2010). Towards an Ecology of Eating Disorders: Creating Sustainability Through 

the Integrating of Scientific Research and Clinical Practice. European Eating Disorders 

Review 18, 1-9. 

Clinton, D., & Norring, C. (red) (2002). Ätstörningar: Bakgrund och aktuella 

behandlingsmetoder. Stockholm: Natur och Kultur. 

Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: method, applications, and issues. Health 

Care for Women International 13 (3), 313-321. 

Eklund, M. (1997). Therapeutic factors in occupational group therapy identified by patients 

discharged from a psychiatric day centre and their significant others. Occupational Therapy 

International, 4 (3), 199-212. 

Eklund, M. (2001). Psychiatric Patients´ Occupational Roles: Change Over Time and 

Associations with Self-rated Quality of Life. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 

8, 125-130. 

Fairburn, C.G., Cooper, Z. & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating 

disorders: a “transdiagnostic” theory and treatment. Behaviour Research Therapy 41, 509-

528. 

Fairburn, C.G., & Walsh, B.T. (2002). Atypical eating disorders (Eating Disorder Not 

Otherwise Specified).In Fairburn and Brownell (Eds). Eating Disorders and Obesity: a 

comprehensive handbook (ss. 171-177). London: Guilford. 

Finley, L. (1997). Groupwork. Creek, J (Red). Occupational Therapy and mental health (2
nd

) 

pp 231-248. New York: Churchill Livingstone.  

Giles, G. M. (1985). Anorexia Nervosa and Bulimia: An Activity-Oriented Approach. The 

American Journal of Occupational Therapy, 39 (8), 510-517. 

Gillis A, Jackson W. Research for nurses: methods and interpretation. Philadelphia: F.A. 

Davis Co, 2002.   

http://www/


33 
 

Gray, J. M. (1998). Putting Occupation into Practice: Occupation as Means. The American 

Journal of Occupational Therapy, 52 (5), 354-364. 

Haglund, L. (1999). Arbetsterapeutisk bedömning inom psykiatrisk vård. FOU-rapport nr 9, 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.  

Hammarström, A. (2005). Genusperspektiv på medicinen. Stockholm: högskoleverket. 

Henderson, S. (1998). Frames of reference utilized in the rehabilitation of individuals with 

eating disorders. Canadian Journal of Occupational Therapy, 66 (1), 43-51. 

Högfeldt, A. (2011). Inte bara att äta – måltidsträning inom ätstörningsbehandling ur ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv. Examensarbete magister, Örebro Universitet, Hälsoakademin. 

Ivarsson, A.-B. (2002). Occupational performance in individuals with severe mental 

disorders: Assesment and familyburden. Doktorsavhandling, Uppsala Universitet, 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 

Kielhofner, G. (2008). Model of Human Occupation: Theory and application (4:euppl.). 

Baltimore: Williams & Wilkins. 

Kloczko, E. & Ikugu, M. (2006).The Role of Occupational Therapy in the Treatment of 

Adolescent with Eating Disorders as Perceived by Mental Health Therapists. Occupational 

Therapy in Mental Health, 22, 63-82. 

Krippendorff, K. (1980). Content analysis: An introduction to its methodology (4
th

 ed.) 

Newbury Park, CA: Sage.  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

Kåver, A. (2006). KBT i utveckling, en introduktion till kognitiv beteendeterapi. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Leufstadius, C. (2010). Vardagsliv – aktivitetsbalans och meningsfullhet i dagliga aktiviteter 

hos personer med psykiskt funktionshinder (FoU-rapport 1/2010). Nacka: Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter.  

Lewinson, P. M., Striegel-Moore, R. H., & Seeley, J. R. (2000).Epidemiology and natural 

course of eating disorders in young women from adolescence to young adulthood. Journal of 

the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 39, 1284-1292. 

Livsmedelsverket (2011):Mat och näring. Uppgifter hämtade 28 maj 2012, från 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/ 

Martin, J. E. (1985). Occupational Therapy in Anorexia Nervosa. Journal of Psychiatric 

Research, 19 (2-3), 459-463. 

Nelson, D. L. (1996). Therapeutic Occupation: A Definition. The American Journal of 

Occupational Therapy, 50 (10), 775-782. 

NICE Guidelines (2004): Eating Disorders Core interventions in the treatment and 

management of anorexia nervosa, bulimia nervosa, and related eating disorders. 

Uppgifterhämtade 10 februari 2012, från 

http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG9FullGuideline.pdf 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/
http://www/


34 
 

Pierce, D. (1998). What Is the Source of Occupation’s Treatment Power? The American 

Journal of Occupational Therapy, 52 (6), 490-491. 

Pierce, D. (2001). Occupation by Design: Dimensions, Therapeutic Power, and Creative 

Process. The American Journal of Occupational Therapy, 55 (3), 249-259. 

Polit D. F., & Beck C. T. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Wolter Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkings. 

Reed, K. L., & Nelson Sanderson, S. (1999). Concepts of occupational therapy, 4
th

 ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

RIKSÄT. Uppgifter hämtade 7 mars 2012, från http://www.kcp.se/riksät 

Robinson, A., Kane, M., & Leicht, S. (2005). Psychologists Perceptions of Occupational 

Therapy in the Treatment of Eating Disorders. Occupational Therapy in Mental Health, 21: 2, 

39-53. 

Svenska Psykiatriska föreningen (2005). Ätstörningar – Kliniska riktlinjer för utredning och 

behandling. Svensk psykiatri, nr 8. 

Toseland, R., Palmer-Ganeles, J., & Chapman, D. (1986). Teamwork in psychiatric setting. 

Social Work, 31, 46-52. 

Townsend, E. (2002). Enabling Occupation. An Occupational Therapy Perspective. Revised 

edition. Ottawa: Canadian Association of Occupational Therapists.  

Trombly, C. A. (1995). Occupation: Purposefulness and Meaningfulness as Therapeutic 

Mechanisms Eleanor Clarke Slagle Lecture presented at the Annual Conference of the 

American Therapy Association. April 1995. Denver. Colorado. The American Journal of 

Occupational Therapy, 49 (10), 960-972. 

Trost J., Hultåker O. (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

Törnquist, K. (1995). Att fastställa och mäta förmåga till dagliga livets aktiviteter (ADL) – en 

kritisk granskning av ADL-instrument och arbetsterapipraxis. Kompendiet, Göteborg. 

Vetenskapsrådet (2011), Codex-regler och riktlinjer för forskning. Vetenskapsrådet: 

Stockholm. Uppgifter hämtade 8 februari 2012, från http://www.codex.vr.se 

Wallis et al (2011). Mealtimes on Eating Disorder Ward: A Two-Study Investigation. 

International Journal of Eating Disorders, 1-6. 

Ward, J. D. (2003). Adults with mental illness. In E. Blesedell Creapeau, E. Cohn & B. Boyt 

Schell (Eds). Willard and Spackman´s Occupational Therapy (ss. 835-864). Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins. 

 

 

 

 

http://www/
http://www.codex.vr.se/


35 
 

Bilaga 1 

 Personalenkät 

 
 

1. Vilket yrke har Du?_____________________________________________________ 

 

Hur länge har du varit verksam i ditt yrke?  __________________________________ 

 

Hur länge har du arbetat med behandling av ätstörningar? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Har yrkestillhörighet någon betydelse för hur ofta man måltidstränar på Er enhet?   

(Dvs är det vissa grupper som måltidstränar oftare än andra)         � Ja      � Nej 

 

I så fall vilka, och varför tror du det är så? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

3. Anser Du att yrkestillhörigheten är avgörande för resultatet av måltidsträningen?  (Dvs är 

vissa yrkesgruppen mer lämpade att måltidsträna)            � Ja      � Nej 

 

I så fall vilka, och varför? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

4. Vad är syftet med måltidsträning på Er enhet enligt Dig? (ange gärna flera syften) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Anser du att måltidsträning i allmänhet har betydelse för behandlingsutfallet? I så fall 

på vilket sätt?  _________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Har Ni, enligt ditt sätt att se på saken, tydliga riktlinjer kring måltidsträningen på Er 

enhet?   � Ja             � Nej �  Till viss del  

(t.ex. portionsstorlek, om patienten får välja bort maträtter, tidsramar etc) 

 

 

Beskriv gärna era riktlinjer, eller vad du saknar: 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Önskar Du att måltidsträningen och principerna kring den  

på Er enhet skulle ändras någonting?                                              � Ja      � Nej                                             

 

Om ja, vad skulle Du vilja ändra på och varför?                                                                                        

           _____________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. Måltidstränar Du med patienter?                                                          � Ja      � Nej 

 

Om ja – vänligen fortsätt svara på följande frågor; 

Om nej fortsätt till fråga 27. 
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9. Hur många tillfällen måltidstränar Du i genomsnitt/vecka? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. I hur stor utsträckning måltidstränar du: 

 

           Inte alls   I hög grad 

- på enheten   �       �       �       �       �      � 

- i patientens hem  �       �       �       �       �      � 

      - restaurang/café  �       �       �       �       �      � 

- patientens skola/arbetsplats �       �       �       �       �      � 

 

- annan plats ____________________________________________________ 

 

 
11. Vilket av ovanstående anser Du har bäst effekt?  

Motivera varför!___________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

12. Hur ofta måltidstränar du vid följande måltider? 

 
Aldrig   Sällan   Ibland   Ofta   Varje dag 

Frukost   �       �       �       �       �       

Lunch  �       �       �       �       �       

      Middag  �       �       �       �       �       

Mellanmål  �       �       �       �       �       
 

 

13. Hur ofta måltidstränar du; 
Aldrig   Sällan   Ibland   Ofta   Varje dag   

     �  individuellt med patient?  �       �       �       �       �       

     �  i grupp?   �       �       �       �       �       

     �  med familjer?   �       �       �       �       �       
 

 

14. Vilken form av ovanstående sätt anser Du har bäst effekt?  

Motivera varför!___________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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15. Har Ni på Er enhet riktlinjer kring vad som är  

 lämplig portion vid måltidsträning?            � Ja      � Nej 

  

Om ja – varifrån är dessa riktlinjer hämtade? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

16. Måste patienten äta upp allt på tallriken?                                            � Ja      � Nej 

 

Om nej – i vilket/vilka sammanhang får patienten lämna kvar mat?_______________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

17. Äter Du alltid samma mat som patienten Du måltidstränar med?        � Ja     � Nej 

(räkna inte med undantag pga överkänslighet eller specialkost) 

 

18. Äter Du alltid tillsammans med patienten?                                           � Ja     � Nej 

 

Om nej, hur kan det i så fall se ut?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

19. Hur långt är ett måltidsträningstillfälle? (ange i minuter) 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

20. Vilka av följande patientgrupper måltidstränar Du med? (flera alternativ är möjligt) 

 

Anorexia nervosa  � 

Bulimia nervosa  � 

Ätstörning UNS  � _______________________________ 

Hetsätningsstörning � 

 

Annan kommentar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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21. Vid vilken ålder/åldrar är patienterna Du måltidstränar med?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

22. I vilket skede av patientens behandling måltidstränar Du? Ex i början-, i mitten-, i 

slutet av behandlingen. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

23. Vilka faktorer hos patienten anser du är en indikation på att måltidsträning bör 

övervägas (t.ex.: låg vikt, problem med struktur på dagen, viss diagnos, patientens 

önskemål) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

24. Arbetar Du med patienter inom andra områden som  

berör maten, t.ex. matlagning, matplanering, inköp etc?           � Ja     � Nej         

   

 

Om ja, beskriv hur det kan se ut! 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________      

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

25. Tycker du att du har tillräckliga kunskaper kring att arbeta med måltidsträning? Om 

inte: vad saknar du? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Här nedan kommer fyra påståenden om måltidsträning som behandlingsverktyg. Sätt ett kryss för 

i vilken grad du instämmer i följande påståenden: 

 

 Inte alls                             I hög grad 

26. Måltidsträning är ett bra komplement  

till samtalsbehandling.  �    �    �    �    �    �  
 

   
27. Patienter som måltidstränar 

tillgodogör sig ofta behandlingen bättre   

än de som inte måltidstränar.   �    �    �    �    �    �
  

     
28. Måltidsträning bör inledas i ett  

tidigt skede i behandlingen, för att få  

till stånd en snabb beteendeförändring. �    �    �    �    �    � 
 

 

  

 

Tack så mycket för hjälpen! 
 

 

 

 

Skulle Du vara intresserad av att vara med i en telefonintervju där vi diskuterar detta ämne 

vidare? I så fall, ange namn och tel.nr eller e-postadress, så kontaktar vi dig för att boka in 

en tid.   
 

Namn:___________________________________________________________________ 

 

Nås på:__________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Information till ätstörningsenheter som deltar i RIKSÄT-registret och som erbjuder 

behandlingsinsatsen måltidsträning i öppenvård. 

Din arbetsplats deltar i forskningsstudien ”Erfarenheter av måltidsträning som 

behandlingsintervention inom ätstörningsbehandling”.  

Syftet med studien är att bidra till ökad kunskap om måltidsträning som behandlingsmetod i 

ätstörningsspecialiserad öppenvård. 

Samtliga medarbetare som har patientkontakter på de deltagande enheterna tillfrågas om att 

delta i studien genom att besvara medföljande enkät, som beräknas ta mellan 10-30 minuter 

att besvara.  

Enkäten handlar om din uppfattning, och dina eventuella erfarenheter av, måltidsträning som 

behandlingsintervention i ätstörningsbehandling. Vi vill gärna att du besvarar enkäten även 

om du inte har personlig erfarenhet av insatsen. Det finns inga fel eller rätt uppfattningar. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt, och du kan också välja att inte svara på vissa frågor. 

I slutet av enkäten tillfrågas du om du är intresserad av att delta i en telefonintervju om 

måltidsträning, och om du är intresserad av detta så vill vi att du uppger namn och 

kontaktuppgifter så kommer vi att kontakta dig för att göra upp om tid för en telefonintervju, 

och du kommer då att få tillgång till intervjufrågorna så du kan förbereda dina svar. Vid denna 

intervju kommer frågeställningarna från enkäten att fördjupas och utvecklas, och det är alltså 

främst medarbetare som har ytterligare reflektioner om ämnet som inte fångas upp av enkäten 

som vi önskar få genomföra en fördjupande intervju med.  

Data kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen enskild person eller behandlingsenhet 

namnges, och vi kommer inte att lagra några personuppgifter. Uppgift om 

yrkesgruppstillhörighet kommer endast att presenteras i grupp, och det kommer således inte 

att gå att identifiera vid vilken enhet en person med en viss yrkesgruppstillhörighet arbetar. 

Din enhet kommer att få en sammanställning på svenska av studiens resultat, och resultaten 

kommer också att skickas in till en internationell vetenskaplig tidskrift.  

Deltagandet är som tidigare sagt helt frivilligt, och du kan när som helst (även efter att ha 

deltagit i enkät eller intervju) avbryta ditt deltagande i studien, och begära att dina uppgifter 

förstörs. Svar på enkäten skickas till: Anna Lundgren. Ätstörningsenheten Eriksbergsgården. 

Eriksbergsgatan 4. 701 85 Örebro. 

Du kan svara enskilt, eller så kan din behandlingsenhet samla sina enkäter och skicka in dem 

gemensamt. Om du önskar svara via e-post är det möjligt att skriva dina svar direkt i det 

bifogade dokumentet, och bifoga detta i ett meddelande till någon av oss.  

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta någon av oss: 

anna.lundgren@orebroll.se; anna.hogfeldt@orebroll.se; sanna.aila-gustafsson@orebroll.se 

mailto:anna.lundgren@orebroll.se
mailto:anna.hogfeldt@orebroll.se
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

 

___________________________________________________________________________ 

(enhetens namn) 

samtycker till att delta i studien ”Erfarenheter och effekt av måltidsträning som 

behandlingsintervention inom ätstörningsspecialiserad öppenvårdsbehandling”. 

___________________________________________________________________________ 

(enhetschefens underskrift och namnförtydligande) 

ansvarar för att erforderliga resurser* för att garantera forskningspersonernas säkerhet finns 

tillgängliga 

 

 

*Med ”erforderliga resurser för att garantera forskningspersonernas säkerhet” menas 

att medarbetarna får fylla i enkäten och delta i eventuell telefonintervju (samt tillfråga 

och informera patienter till patientstudien om er enhet blir aktuell för patientstudien) 

på arbetstid. Det kan låta lite formellt, men din underskrift är viktig eftersom 

forskningen skall godkännas av en etikprövningsnämnd, och det krävs då ett skriftligt 

samtycke. 


