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Sammanfattning: 

Bakgrund: Mellan 75 000-100 000 tonårsflickor och unga kvinnor i Sverige lider idag av en 

ätstörning. Personer med ätstörningsproblematik isolerar sig från vänner och familj. 

Utbildning, arbete och relationer blir negativt påverkade samt att daglig aktivitet som är 

viktiga för att skapa känsla av meningsfull tillvaro och trygghet uteblir till stor del. Det är ett 

allvarligt tillstånd och behandling behöver sättas in snarast annars kan det leda till allvarliga 

konsekvenser. Klientcentrerade arbetsterapeutiska insatser bör vara en del av 

ätstörningsbehandlingen med fokus på en fungerande vardag innehållande klientens vanor, 

roller och utförandekapacitet i dagliga aktiviteter. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i behandling av 

personer med ätstörning och resultatet av dessa samt att beskriva arbetsterapeutens yrkesroll.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sex arbetsterapeuter som arbetar med 

ätstörningsvård i Sverige. Vid intervjuerna användes en intervjuguide som var uppbyggd efter 

arbetsterapiprocessen. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I studiens resultat framkommer att arbetsterapeuter ingår i team och åtgärder de 

använder sig av i behandling är bland annat måltidsträning, träning i olika miljöer, 

ångesthantering och skapande aktivitet. Det framkommer att det är svårt att påvisa resultat av 

åtgärderna och arbetsterapeuterna beskriver att de saknar relevanta arbetsterapeutiska 

bedömningsinstrument. 

Slutsats: I studien framkommer hur och på vilket sätt arbetsterapeutiska interventioner 

används i behandling av ätstörningsproblematik samt hur arbetsterapeutens yrkesroll ser ut. 

Dock framkommer inte ett tydligt svar på vad arbetsterapeutiska interventioner ger för 

resultat. Vidare forskning föreslås om vad klienter har för upplevelse av arbetsterapeutiska 

interventioner för att kunna ringa in vad arbetsterapi har för betydelse för personer som lider 

av ätstörning. Vidare forskning föreslås om arbetsterapeutiska bedömningsinstrument som 

inriktar sig på ätstörningsvård då arbetsterapeuter beskriver att de saknar detta. 
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INLEDNING 
Under våren 2014 ges en föreläsning, för termin fyra inom arbetsterapeutprogrammet på 

Örebro universitet, om personer med ätstörning, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa och 

ätstörning utan närmare specifikation, av en yrkesverksam arbetsterapeut från en 

ätstörningsenhet i Sverige. Under föreläsningen framkommer det att arbetsterapeutens 

yrkesroll och arbetsterapeutiska åtgärder för personer med ätstörning behöver förtydligas och 

stärkas. Ätstörningar är ett växande problem i dagens samhälle [1]. I Sverige lider 75 000 - 

100 000 tonårsflickor och unga kvinnor av ätstörningsproblematik. Även fall bland äldre 

kvinnor, män och pojkar är konstaterade. Det personliga lidandet är stort och dödligheten är 

hög i jämförelse med andra psykiatriska tillstånd [1]. I en studie av Clinton [2] uttrycks ett 

behov av mer forskning om interventioner, från olika yrkeskategorier, hur behandling ska 

genomföras, hur den kan hjälpa och för vilka klienter [3], detta uttrycker även Socialstyrelsen 

[1]. Clinton beskriver att det finns ett glapp mellan forskning och klinisk verksamhet därför är 

det nödvändigt att forska mer på hur behandlingen utförs i praktiken, vilket kan främja 

utveckling av arbetsterapi [2]. Utifrån detta anser vi att det är av intresse att undersöka och 

beskriva vad det specifikt är som arbetsterapi erbjuder i behandling för personer med 

ätstörningsproblematik.  
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BAKGRUND 

Arbetsterapi 
Arbetsterapilitteratur beskriver att människan är en aktiv varelse som innehar unika 

egenskaper och de består av kropp, själ och ande. Dessa tre går inte att åtskilja utan de utgör 

en helhet som integrerar med miljön och påverkar hur människan formas över tid. Miljön 

innefattar både den fysiska och den sociokulturella miljön [4, 5]. Kielhofner beskriver att 

aktivitet spelar en betydelsefull roll i hälsa och välmående och att människans drivkraft att 

utvecklas är stark. Därför fyller individen sin vardag med aktiviteter som till exempel arbete, 

skola och fritidsaktiviteter, därigenom skapas känslor av delaktighet i olika roller och en 

meningsfull tillvaro [4]. 

 

Creek beskriver att en god hälsa inte behöver vara avsaknad av sjukdom, för arbetsterapeuter 

innebär god hälsa att kunna utföra meningsfulla aktiviteter på ett sätt som är tillfredsställande 

för individen. Därför individanpassas aktiviteten, genom att gradera den och anpassa miljön 

utifrån klientens behov, för att öka dennes aktivitetsförmåga och sociala delaktighet [5]. Mee 

et al. [6] beskriver i sin studie att för att behålla en hälsosam livsstil behövs en lagom balans 

mellan aktivitet, fritid och egenvård och detta bekräftas även av Martin [7]. 

 
“Att erbjuda arbetsterapi med god kvalitet innebär att kunna möta klienten där 

denne befinner sig samt att kunna utveckla och upprätthålla en terapeutisk 

relation. En interaktion med god kvalitet främjar klientens engagemang i 

aktiviteter och möjliggör för denne att gå vidare mot sina mål” [8]. 

 

Creek et al. beskriver att kärnan i arbetsterapi är användandet av aktivitet i behandling [9]. I 

studier av Kloczko et al. och Gardiner et al. framkommer att vid val av intervention är det 

viktigt att arbetsterapeuten använder sig av teoretiska modeller och att de metoder som 

används är klientcentrerade [10, 11]. Creek beskriver att förutom teoretiska modeller följer 

arbetsterapeuter en process, arbetsterapiprocessen. Arbetsterapi är en process för att 

intervention och förändring sker över tid samt för att arbetsterapeutiska insatser följer en 

logisk ordning [12]. I processen är det ett antal olika steg där arbetsterapeut och klient 

samarbetar. Antingen blir klienten remitterad eller så tar den själv kontakt med 

arbetsterapeuten. Sedan samlar arbetsterapeuten information om klienten som ligger till grund 

för utredningen. Arbetsterapeuten kan använda bedömningsinstrument som hjälper till att 

ringa in klientens behov. Problem formuleras och utifrån det sätts mål, sedan planeras 

åtgärden. Under åtgärdens pågående fortlöper bedömning och eventuellt ändras åtgärden. 

Efter genomförandet utvärderas åtgärden och en bedömning sker om processen avslutas eller 

om ny åtgärd behöver sättas in. En slutlig översyn och utvärdering sker för att säkerställa att 

klientens mål har uppfyllts [12]. 

 

Kielhofner beskriver att i arbetet med klienten anpassar arbetsterapeuten sitt förhållningssätt 

beroende på situation för att få en god relation med klienten. Arbetsterapeuten kan använda 

sig av flera förhållningssätt samtidigt, exempelvis det samarbetande förhållningssättet bygger 

på att klienten är aktiv och deltagande i behandlingen, det uppmuntrande förhållningssättet 

innebär att ge klienten positiv förstärkning och det problemlösande förhållningssättet bygger 

på att ge olika förslag till lösningar på problem [4]. Creek et al. beskriver att detta ökar 

förtroendet och samarbetet så att klienten motiveras att uppnå sina mål som bidrar till en 

hälsosam livsstil. Att använda aktivitet i behandling ger klienten möjlighet att återfå och 

utveckla sina förmågor [9]. Arbetsterapeutens roll ligger i att stötta och vägleda klienten för 
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att stärka dennes roller, vanor, viljekraft och utförandekapacitet som behövs för att få en 

fungerande vardag som enligt Kielhofner är grunden i ett aktivitetsmönster för att dessa 

påverkar hur dagliga aktiviteter utförs [13]. Creek et al. beskriver att dagliga aktiviteter 

innehåller många delar som att integrera med andra människor i olika miljöer, till exempel att 

handla mat involverar att träffa människor, handskas med pengar, att ta sig till butiken samt 

butikens utformning och detta ingår i ett sammanhang [9]. Kielhofner beskriver att för att 

förändra ett aktivitetsmönster behöver nya tankar, känslor och handlingar övas in under längre 

tid för att förändra utförandet i dagliga aktiviteter [13].  

 

Kielhofner beskriver att aktivitetstutförande är samspelet mellan människa, miljö och aktivitet 

vilket gör att arbetsterapeuten ser till hela individen, omgivningen och utförandekapaciteten 

inte endast till funktionsnedsättningen [4]. Arbetsterapeuten utför en aktivitetsanalys som 

beskriver klientens aktivitetsutförande, där färdigheter och eventuella svårigheter identifieras. 

Aktivitetens svårighetsgrad och miljö anpassas utifrån klientens behov för att öka 

aktivitetsförmåga och social delaktighet. Arbetsterapeutiska bedömningsinstrument används 

för att identifiera styrkor och svagheter i aktivitetsutförande. Klienten är delaktig genom hela 

behandlingen genom att arbetsterapeuten och klienten har en gemensam förståelse om 

behandlingens mål. För att nå behandlingens mål kommer arbetsterapeuten tillsammans med 

klienten fram till vad som kan vara lämpliga aktiviteter för ändamålet [4].  

 

Ätstörningsproblematik 
Under de senaste 50 åren anses nyinsjuknandet i ätstörningar ha ökat [3]. Ätstörningar 

förekommer i alla delar av världen men är främst förknippad med den västerländska kulturen 

och dess smalhetsideal [3, 14]. Förekomsten av ätstörningsproblematik är betydligt vanligare 

hos kvinnor än hos män [1, 3, 14]. Befolkningens genomsnittsvikt har ökat samtidigt som 

kroppsidealet för kvinnan har blivit smalare. Den västerländska kulturen hyllar den smala 

kvinnokroppen och övertygar oss, via olika media, om att den går att uppnå bara viljan finns. 

Slankhetsidealet förknippas med lycka och framgång och detta utgör en stark dragningskraft 

även hos de som inte utvecklar en ätstörning [3]. 

 

I en studie av Kloczko et al. beskrivs att en ätstörning kan uppstå från emotionella, fysiska 

och/eller sociala krav och påverkas av familjens förväntningar, samhället och media som leder 

till låg självkänsla och låg självbild, det beskrivs även i litteratur om ätstörning [3, 10, 14]. 

Media har en stark påverkan där reklam från bland annat modeindustrin förmedlar ett budskap 

om ett magert kroppsideal [3].  

 

Klientgruppen är svårbehandlad då ätstörningen ofta involverar både psykiska och fysiska 

symtom vilket kan leda till att klienten skickas mellan olika vårdinstanser [14]. Det är vanligt 

med samsjuklighet som till exempel andra psykiatriska diagnoser, fysiska sjukdomstillstånd 

och missbruksproblematik [3, 14]. Vid ätstörning kan det uppstå livshotande besvär, som 

problem med hjärta och blodcirkulation vilket kan resultera i för tidig död [15, 16]. Trötthet, 

ångest, depression, sömn- och koncentrationssvårigheter beskrivs som vanliga symtom. Att 

förneka hungerkänslor samt utsätta sig själv för tvångsmässig överdriven motion är också 

vanligt [14]. Personens självkänsla är starkt kopplad till kroppens form och vikt, med starka 

hatkänslor som riktas mot den egna kroppen [15, 16]. 
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Aktivitetsbegränsningar vid ätstörningsproblematik 
Martin beskriver att aktiviteter i det dagliga livet ofta påverkas när en person lider av en 

ätstörning [7]. Personen uppvisar en oförmåga att engagera sig i meningsfulla aktiviteter [7] 

som till exempel arbete, utbildning, relationer och fritidsaktiviteter i vardagen [15] vilket 

leder till en ohållbar inställning till mat och vikt [7]. Ofta lägger personen all sin tid och tanke 

på mat, hetsätning, kräkningar, missbruka laxermedel, räkna kalorier och väga sig. Att tiden 

övervägande läggs på att utföra dessa aktiviteter gör att personen endast engagerar sig i ett 

fåtal sociala fritidsaktiviteter [3, 14].   

 

Creek et al. och Leufstadius et al. beskriver att människors aktiviteter står i relation till tiden. 

Dagliga aktiviteter upprepas på invanda tider på dygnet och blir hållpunkter för en 

strukturerad vardag, till exempel måltider och arbetstider, dessa bildar en struktur på dagen 

vilket upplevs som meningsfullt. Detta skapar känsla av trygghet och ordning i tillvaron [17, 

18]. Leufstadius et al. beskriver även att det är vanligt att personer med psykisk sjukdom får 

en rubbad dygnsrytm mellan att utföra aktivitet och att sova, detta har en negativ påverkan på 

välmåendet. En psykisk sjukdom kan göra att aktivitetsmönstret blir ostrukturerat och kaotiskt 

och det leder ofta till ångest [18].  

 

Vid ätstörningsproblematik uppvisar personen ett undvikande beteende som hämmar 

utförandekapaciteten, personen får svårt med att hantera sin ångest. Personen kan gå omvägar 

för att slippa gå förbi till exempel offentliga platser, matställen och affärer [3]. Många som 

lider av Anorexia nervosa blir hyperaktiva med stort behov av motion, därför kan andra 

dagliga aktiviteter bli bortglömda [15]. Bejerholm beskriver att när en specifik aktivitet tar 

över finns det mindre utrymme för andra aktiviteter vilket leder till att aktivitetsbalans uteblir 

[19].  

 

Personer med Anorexia nervosa upplever ofta sin omgivning som oförstående, i vissa fall 

hotfull, vilket leder till att de isolerar sig [15]. För en person med Bulimia nervosa blir det 

viktigt att kompensera sin hetsätning genom att kräkas och använda laxermedel. Personen 

skäms ofta för sitt beteende vilket leder till en sämre självbild och de isolerar sig från sin 

omgivning [16]. Enligt Creek mår människor inte bra av att leva isolerat då vi av naturen är 

en sociala varelser, vi vill gärna känna gemenskap och tillhörighet med andra [5]. Det är i 

interaktionen med andra människor som utveckling sker [5] och den påverkas negativt av 

ätstörningsproblematiken. Ätstörningen gör att klientens roller rubbas, till exempel 

familjerollen, yrkesrollen och vänskapsrollen, genom att de isolerar sig och att 

interaktionsmönstret förändras. När dessa roller kommer i obalans får klienten en känsla av 

maktlöshet över sin situation [3]. 

 

Arbetsterapi vid ätstörningsproblematik 
I studier av Mee et al. och Gardiner et al. beskrivs att engagemang i meningsfulla aktiviteter 

bidrar till att övervinna psykisk funktionsnedsättning [6, 11]. Kielhofner menar att de 

vardagliga aktiviteter som skänker glädje, mod och energi kan försämras av en 

funktionsnedsättning och vid psykisk funktionsnedsättning är det vanligt att motivationen till 

att utföra aktiviteter försvinner helt [13].  

 

I behandling av ätstörningsproblematik ingår kognitiva och beteendemässiga strategier vilket 

kan vara aktiv problemlösning, hemuppgift, matdagbok, måltidsplanering och åtgärder för att 
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undvika impulshandlingar [3]. Creek et al. beskriver att det även handlar om att sätta allt i ett 

sammanhang, vad syftet med aktiviteten är [9] till exempel innehåller aktiviteten ‘handla 

kläder’ att konfronteras med sin spegelbild i provhytten som kan ge klienten stark 

ångestkänsla och för att hantera dessa känslor kan kognitiva och beteendemässiga strategier 

användas. I studier av Kloczko et al. och Gardiner et al. beskrivs att skapandeaktivitet 

används för att avdramatisera behandling och få klienten att uttrycka känslor, acceptera 

brister, utveckla färdigheter och utforska rädslor [10, 11]. Gardiner et al. beskriver även att 

observation i köksaktivitet kan avslöja klientens avvikande tankegångar om att handla mat, 

laga en måltid, äta mat samt sociala färdigheter [11]. Kloczko et al. beskriver att 

arbetsterapeuter använder kognitiva strategier för att ändra klientens tankemönster, med 

vägledande insatser som hjälper till att ändra klientens uppfattning i till exempel tankar om 

mat. Arbetsterapeuten ger en yttre påverkan om lust till att äta eftersom de inte finns en 

inneboende lust hos klienten själv att vilja äta [10]. Leufstadius et al. beskriver att kognitiva 

strategier används, till exempel ett schema, och de bör vara lättöverskådliga. Det är bra att ha 

aktiviteter som återkommer varje vecka, samma dag och tid, till exempel ett arbete eller 

studier, för en struktur i aktivitetsmönstret. Variation och balans i aktivitet är nödvändigt, som 

att vila efter en ansträngande aktivitet, till exempel måltidsträning [18]. Bejerholm förklarar 

att aktivitetsbalans ses som ett samspel mellan person, miljö och aktivitet för att välmående 

ska uppnås [19]. 

 

I en studie av Gardiner et al. beskrivs att aktiva och fortlöpande interventioner för personer 

med ätstörning behandlas av multidisciplinära team där intensitet, frekvens och varaktighet 

ska vara anpassad till individen. Arbetsterapeuter har kunskaper som lämpar sig väl i 

multidisciplinära team som till exempel att använda aktivitet som terapeutiskt verktyg, att 

analysera och anpassa miljöer för att öka funktion och social delaktighet [11]. Gardiner et al. 

och Kane et al. påvisar i sina studier en oro om att arbetsterapi och arbetsterapeutens yrkesroll 

är otydlig, att annan vårdpersonal inte känner till vad en arbetsterapeut kan göra i behandling 

för personer med ätstörning. Detta kan resultera i att klienter som behöver komma i kontakt 

med en arbetsterapeut inte blir remitterade till dem [11, 20]. 

 

Problemformulering 
Litteraturgenomgång visar att personer med ätstörningsproblematik har ett ensidigt 

aktivitetsmönster utan variation av meningsfulla aktiviteter [7], de har låg självkänsla [15, 16] 

och är ofta socialt isolerade[16]. Arbetsterapeuten har kunskap om betydelsen av aktivitet i 

det dagliga livet för att ha en fungerande vardag [4], en ätstörning påverkar klientens 

aktivitetsmönster negativt [3]. Endast ett fåtal studier kring arbetsterapeutiska interventioner 

vid ätstörning har hittats och därav anses att kunskapen om arbetsterapi inom ätstörningsvård 

kan fördjupas. Med underlag från tidigare forskning, Kloczko et al., Gardiner et al. och Kane 

et al., finns behov av att närmare utforska arbetsterapeutens roll [10, 11, 20]. Med anledning 

av detta anser vi att det är av intresse att studera vilka och på vilket sätt arbetsterapeutiska 

interventioner används i praktiken inom ätstörningsvård i Sverige idag, vilket resultat 

interventioner ger samt beskriva hur arbetsterapeutens yrkesroll ser ut. Med arbetsterapeutiska 

interventioner menas alla steg i arbetsterapiprocessen. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i behandling av personer 

med ätstörning och resultatet av dessa samt att beskriva arbetsterapeutens yrkesroll.  
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METOD 

Design 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ intervjustudie. Att 

använda en kvalitativ metod syftar till att beskriva och förstå fenomen, att beskriva upplevda 

erfarenheter hos informanten, där av valdes en kvalitativ ansats med beskrivande design [21]. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes [21] och data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys [22] då metoden kan anpassas efter författarens erfarenheter och kunskaper, 

metoden kan även anpassas under studiens gång [22]. 

 

Intervjuguide 
Vid intervjuerna användes en intervjuguide, se bilaga 1, som var byggd på 

arbetsterapiprocessen [12], en modell för intervention i arbetsterapi. Arbetsterapiprocessen 

användes för att få en struktur och ett relevant innehåll i intervjuguidens frågor, se bilaga 1, 

samt för en logisk ordningsföljd. Denna studie undersökte arbetsterapeutiska interventioner 

vilket gjorde att arbetsterapiprocessen var ett passande val eftersom processen innehåller flera 

steg, utredning med intervju och bedömningsinstrument, problemformulering, målsättning, 

åtgärd, utvärdering och resultat [12]. Utifrån dessa steg skapades frågor till intervjuguiden. 

 

Urval 
I denna studie användes bekvämlighetsurval, vilket innebar att tillfråga de informanter som 

fanns tillgängliga [21], då studien skulle genomföras inom en viss tidsram. Inklusionskriterier 

för deltagande i studien var, yrkesverksamma arbetsterapeuter som arbetade inom 

specialiserad ätstörningsbehandling. Internet användes för att finna studiedeltagare på enheter 

med ätstörningsbehandling i Sverige. Därefter kontaktades enheterna via telefon för att 

undersöka om det fanns arbetsterapeuter i verksamheterna samt mailadress till dem. I detta 

skede tillkom ett snöbollsurval, som innebar att en studiedeltagare hänvisade till andra 

personer som kunde vara av intresse för studien [21], en kontaktnätslista delgavs från en av de 

kontaktade arbetsterapeuterna. Tio arbetsterapeuter tillfrågades via mail varav sju tackade ja, 

en av de sju uteblev med svar då tid för telefonintervju skulle bokas, efter upprepade mail och 

samtal uteslöts denna från studien, därmed deltog sex arbetsterapeuter i studien. 

Arbetsterapeuterna hade varit yrkesverksamma inom specialiserad ätstörningsbehandling i 

1,5–12 år och arbetat som arbetsterapeut 3-37 år. Majoriteten av deltagarna hade utökat sin 

kompetens med en kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk utbildning. Deltagarna 

arbetade inom dagvårdsverksamhet, öppenvård, slutenvård och främst med klienter i åldrarna 

13-30 år, åldersspannet var dock 8-70 år. Det var övervägande kvinnor, endast ett fåtal män 

per enhet. Diagnoser som förekom var Anorexia nervosa, Bulimia nervosa och ätstörning utan 

närmare specifikation. Även samsjuklighet med neuropsykiatriska sjukdomar förekom. 

Svårighetsgraden av ätstörningen hos klienterna varierade från akut svält, ambivalent och sjuk 

i många år till lättare ätstörningsproblematik. 

 

Etiska överväganden 
Författarna tog hänsyn till forskningsetiska principer som informations-, samtyckes-, 

konfidentialitet- och nyttjandekravet [23]. Deltagarna informerades om studiens syfte, hur 

länge intervjun skulle pågå, att deltagandet var frivilligt och att de hade rätten att avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens pågående. Insamlad data avidentifierades och 

användes endast till författarnas studie. Deltagarna fick skriva under ett samtyckesformulär. 
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Eftersom intervjun spelades in så informerades deltagarna om när inspelningen startades samt 

stängdes av. Möjlighet att ställa frågor gavs före och efter intervjun. 

 

Datainsamling 
Informationsbrev om studiens upplägg samt godkännandeformulär respektive 

samtyckesformulär skickades ut via mail till enhetschefer och arbetsterapeuter. Efter 

godkännande och samtycke bokades intervjutider med arbetsterapeuterna. Intervjuguiden 

skickades ut via mail så att arbetsterapeuterna fick möjlighet att förbereda sig [23]. Båda 

författarna deltog i datainsamlingen. En intervju genomfördes på arbetsterapeutens 

verksamhet och fem intervjuer genomfördes via telefon. Tillvägagångssättet var dock på 

samma sätt oavsett möte på enheten eller per telefon. Som stöd under intervjutillfället 

användes en intervjuguide, se bilaga 1. På avtalad tid kontaktades arbetsterapeuten, författarna 

presenterade sig själva samt studiens syfte. Information om frivilligt deltagande och 

avidentifiering upprepades. Möjlighet att ställa frågor gavs innan intervjun startade. Den ena 

författaren ställde frågor från intervjuguiden, se bilaga 1, den andra författaren förde 

anteckningar och ställde vid behov följdfrågor. Även efter intervjun gavs deltagarna möjlighet 

att ställa eventuella frågor. 

 

Intervjuerna spelades in med en MP3-spelare. Allt insamlat material sparades på två USB-

minnen som raderades efter studiens avslutande. Ett test utfördes innan ljudinspelaren 

användes i intervjusituationer. Ljudkvalitén testades genom att den ena författaren spelade in 

ett samtal då en testintervju gjordes med den andra författaren via högtalartelefon. Sedan 

överfördes ljudinspelningen till en dator för att höra ljudkvalitén. Innan varje intervju 

kontrollerades batterikapaciteten och att ljud upptogs för att intervjun skulle fortlöpa utan 

tekniska problem. 

 

Analysprocessen   
De två författarna genomförde analysen av insamlad data med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys [21, 22] som användes för att analysera texten. Denna analysmetod användes 

för att undersöka variationer, skillnader och likheter i texten [21]. Författarna transkriberade 

en intervju tillsammans och delade sedan upp resterande intervjuer och transkriberade dem 

var och en för sig. Transkriberingarna lästes igenom av författarna var och en för sig för att få 

en djupare förståelse av helheten sedan diskuterade författarna textens innehåll gemensamt. 

Texten sorterades in i domäner utifrån frågeområdena i intervjuguiden, se bilaga 1. Att dela in 

text i domäner gav materialet en grov struktur [22] varje fråga i intervjuguiden, se bilaga 1, 

var en domän var. Därefter tog författarna gemensamt ut, ur respektive domän, 

meningsenheter vilket var sagda meningar med central betydelse för innehållet. Meningarna 

kondenserades och kodades så att texten blev mer lätthanterlig, allt centralt innehåll sparades 

[22]. Domänerna hade en deduktiv ansats, vilket innebar att analysen var utifrån ett 

förutbestämt schema som kunde baseras på en teori, arbetsterapiprocessen. Meningsenhet, 

kondensering, kod, underkategori och kategori hade induktiv ansats som innebar en 

fördomsfri analys av insamlad data [22]. Koderna abstraherades genom att de lästes igenom 

och liknande koder fördes samman, det bildades då underkategorier. Underkategorier 

abstraherades och de med gemensamt innehåll sammanfördes till kategorier [21, 22]. För 

exempel på steg i den kvalitativa innehållsanalysen av meningsenhet, kondensering, kod, 

underkategori och kategori, se tabell I.  
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Tabell I: Exempel på steg i den kvalitativa innehållsanalysen 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

“... kan man ju se 

ehm att det har 

skett förändringar 

lite i vardagliga 

livet och oftast har 

det hänt mer än 

vad patienten själv 

tänker att det har. 

Ehm det kan ju till 

exempel vara en 

sån därn sak som 

att eh… helt 

plötsligt har man 

börjat kunna laga 

mat hemma som 

man inte har gjort 

tidigare... eller så 

har man faktiskt 

kunnat… eh… 

sitta ner och äta 

mat tillsammans 

med sin familj som 

man tidigare har 

låtit bli…” 

Det har skett 

förändringar i 

vardagliga livet. 

Oftast har det 

skett mer än vad 

patienten själv 

tänker, börjat 

laga mat hemma 

eller sitta ner och 

äta mat med sin 

familj som man 

tidigare har låtit 

bli. 

Förändringar 

i vardagliga 

livet, att laga 

mat och äta 

måltid med 

familj. 

Fungerande 

vardag 

Arbetsterapeuten 

utvärderar sina 

insatser 
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RESULTAT 

Inledning 
Resultatet kommer att redovisas utifrån de sex kategorier och arton underkategorier, se tabell 

II, som framkommit under analysen. Innehållet i dessa kommer att belysas och stärkas med 

citat från intervjuerna. 

 

Tabell II: Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Arbetsterapeuten bedömer via dagliga 

aktiviteter 

 Att ta kontakt 

 Användning av bedömningsinstrument 

 Observation i utförande 

Arbetsterapeuten har ett varierat 

förhållningssätt 

 Pedagogiskt och hjälpande 

 Guidning 

Arbetsterapeuten och klienten sätter mål 

tillsammans 

 Delaktighet 

 Egna mål 

Arbetsterapeuten anpassar åtgärder utifrån 

klienten 

 Samtal 

 Gradering 

 Relation till mat 

 Träning i olika miljöer 

 Skapande aktivitet 

Arbetsterapeuten utvärderar sina insatser  Utvärdering 

 Fungerande vardag 

 Livskvalité 

Arbetsterapeutens roll  Arbetsmiljö 

 Annan roll 

 Tydliggöra arbetsterapi 

 

Arbetsterapeuten bedömer via dagliga aktiviteter 

Att ta kontakt 
Första kontakten sker antingen via remiss eller på klientens egna initiativ och första besöket 

sker alltid på enheten med en inledande intervju. Under intervjun får klienten information om 

sjukdomens påverkan och symptom. Arbetsterapeuterna anser att det är viktigt att fokusera på 

det friska, att identifiera och prata om klientens styrkor och resurser är viktigt och inte enbart 

prata om ätstörningsproblematiken. 
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Användning av bedömningsinstrument 
Arbetsterapeuterna beskriver att arbetsterapeutiska instrument inte riktigt ringar in de problem 

som finns hos klienter med ätstörning varpå användandet ofta uteblir. De arbetsterapeutiska 

instrument som trots allt används är ADL-taxonomin, Assessment of Motor and Processor 

Skills (AMPS), Canadian Occupational Performance Measure (COPM), Dialog om 

arbetsförmåga (DOA), Dygnssnäckan, Intressechecklistan, Min mening och Occupational 

Circumstance Assessment-Interview and Rating Scale (OCAIRS). Några använder sig av eget 

utarbetat självskattningsinstrument och det nämns att ADL-taxonomi psykiatriversion prövas 

på denna klientgrupp. 

 

Observation i utförande 
Observationer används, särskilt vid måltidstillfällen. Inom dagvårdsverksamhet observerar 

arbetsterapeuterna spontant hela tiden i olika situationer. Vid besök i affären, hembesök och 

arbetsplatsbesök är observationen mer avsiktlig och ibland använder arbetsterapeuten sig av 

bedömningsinstrument till exempel AMPS. 

 

“Hur till exempel en person beter sig i en affär kan vara väldigt intressant, hur 

lång tid det tar och vad hon då eh liksom använder tiden till inne i affären och vad 

som tar hennes fokus och också hur hon mår när hon är där liksom om hon har 

mycket ångest och sånna saker”.   

 

Arbetsterapeuten har ett varierat förhållningssätt 
Pedagogisk och hjälpande 

Arbetsterapeutens förhållningssätt gentemot klienten varierar beroende på vilken situation de 

arbetar i, de är mer ledande i början av behandlingen, de kan ge tips och idéer utifrån sina 

erfarenhet men målet är att klienten ska bli mer initiativtagande och självständig. Klienten vill 

ibland att arbetsterapeuten ska vara hård och kontrollerande som tillexempel när det kommer 

till att lägga i, väga och mäta ingredienser vid matlagningen eller när klienten ska lägga upp 

mat på tallriken. Arbetsterapeuter berättar att de arbetar pedagogiskt och hjälpande, det är 

viktigt att vara med klienten i situationen men ändå inte ta över, att komma överens med 

klienten vilken roll den vill att arbetsterapeuten ska ha. 

 

“... den här nya modellen så ska dom ju ta väldigt mycket ansvar själva... å så, så 

jag håller inte på å kontrollerar så himla mycket. Nej det gör jag inte längre…” 

 

Efter en genomförd aktivitet reflekterar arbetsterapeuten tillsammans med klienten hur 

utförandet fungerade. 

 

Guidning 
Arbetsterapeuterna använder sig av guidning, både verbalt och kroppsligt. Till exempel i 

matsituationen så observeras klienten diskret och arbetsterapeuten guidar verbalt i kritiska 

moment eller så har klienten eget fullt ansvar för hela matsituationen.  
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“... att man har koll på patienten… ja att man försöker… att man pratar om lite 

annat under tiden men att just vid dom här kritiska momenten som att… liksom 

mäta upp smöret å så då får man ju va lite mer noga och observera liksom men att 

man ändå jobbar på det här naturliga liksom…” 

 

Arbetsterapeuten och klienten sätter mål tillsammans 

Delaktighet 
Arbetsterapeuterna beskriver att klientens delaktighet är absolut nödvändig, den är viktig, utan 

klientens delaktighet sker inga förändringar. De berättar att behandlingen skall leda dit 

klienten vill och inte dit arbetsterapeuten själv tycker är lämpligt. Arbetsterapeuten följer 

klientens vårdplan i upplägg av åtgärder. De beskriver för klienten vad det finns för åtgärder 

att tillgå och vad arbetsterapeuten kan hjälpa till med. 

 

Egna mål 
Arbetsterapeuterna jobbar med vårdplaner som skrivs i början av behandlingen med teamet 

och tillsammans med klienten, där klienten själv får beskriva en problemformulering och 

sätter sina egna mål som följs under hela behandlingen. Klienten får ha långsiktiga huvudmål 

och drömmål, det finns inga mål som arbetsterapeuten kan säga är orimliga. 

Arbetsterapeuterna beskriver att utmaningen ligger i att hjälpa klienten att bryta ner sina 

långsiktiga mål till små mål genom att fråga sin klient vad denne behöver göra idag eller nästa 

timme för att bli frisk och fri från ätstörningen. I målsättningen kan arbetsterapeuten hjälpa 

och guida till att delmålen ska vara rimliga att uppnå. Tillsammans hittar arbetsterapeuten och 

klienten realistiska mål men de ska innehålla en viss utmaning.  

 

”Att låta dem sätta sina egna mål tänker jag är otroligt viktigt men att man 

försöker guida dem… till… åtminstone delmålen att dom ska vara riktigt 

rimliga…” 

 

Arbetsterapeuten anpassar åtgärder utifrån klienten 

Samtal 
Arbetsterapeuterna beskriver att samtal, som sker individuellt och i grupp, är en vanlig åtgärd 

som används. Målet med samtal är att minska på klientens stressorer, förmåga att hantera 

ångest samt att förbättra klientens självbild. Det kan handla om att lära sig hitta aktiviteter när 

ångest uppstår, att hitta tillbaka till sina intressen eller att våga prova nya saker, för att minska 

fixeringen på mat. 

 

“Sen kan man ju prata om… fritidsaktiviteter. Hur ska man kunna utöka det så att 

inte allting handlar om maten. Finns det nånting som du tyckte va roligt innan å 

hur skulle man kunna få den… biten, tårtbiten liksom att bli större, så att inte hela 

livet går ut på att äta… inte äta å så där.” 

 

Arbetsterapeuter hjälper till att hitta strategier för en bra balans mellan aktivitet och vila. 

Tanken är att klienten ska ha en bra struktur i sin vardag. Tillsammans kan klient och 

arbetsterapeut skapa hemuppgifter som till exempel att göra en matplanering för en vecka och 
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inhandla varor, eller att ta kontakt med en kompis och bestämma att fika eller äta tillsammans. 

Det kan också vara att göra en aktivitetsregistrering för att se hur klienten spenderar sina 

dagar. 

 

“dom får ju jobba med olika övningar till exempel där dom får eh dels se över sin 

egen aktivitetsbalans, hur ser deras aktivitetsmönster ut. Dom får även göra en typ 

av aktivitetsregistrering under en vecka för att se ’okej vad använder jag min tid 

till?’” 

 

Arbetsterapeuterna kan erbjuda samtalsgrupper. Arbetsterapeuter betraktar anhöriga och 

närstående som väldigt viktiga resurser för klienten. Närståendeträffar för anhöriga, där 

klienten inte deltar kan också anordnas.  

 

”Är det vuxna så kan man ju tänka att ätstörningsproblematiken påverkar 

parrelationen och i en familj gör det absolut... om man är 18 år och går på 

gymnasiet och fortfarande bor hemma å man har en familj som är... orolig för ens 

hälsa så arbetar vi med familjen också…” 

 

Enheter som är åldersövergripande arbetar med familjesamtal, med unga klienter som är barn 

eller ungdomar. Arbetsterapeuten försöker hjälpa till att stärka föräldrarnas roller, stärka deras 

samarbete så att de lättare ska kunna arbeta mot sjukdomen som oftast har nästlat sig in i 

familjesystemet. 

 

Gradering 
Arbetsterapeuterna anpassar åtgärd efter individ och diagnos. När klienterna har en 

diagnostiserad Bulimia nervosa tränas de i att äta långsammare, känna efter smak, konsistens 

och stå ut med att ha maten kvar i kroppen. De behöver planera och inte handla impulsivt. 

Arbetsterapeuterna berättar att personer med Bulimia nervosa är oftast mindre kognitivt 

påverkade än personer med Anorexia nervosa. Klienter med diagnostiserad Anorexia nervosa 

har svårare att generalisera information och behöver mer träning i att öka tempo vid 

matsituationer, att inte tänka så mycket utan att bara äta. De behöver minska på fysisk träning, 

hitta lugnare aktiviteter och sätta ord på sina känslor. Ofta har bulimiker svårt med struktur i 

sin vardag medan anorektiker behöver jobba med att våga släppa kontrollen och våga prova 

nya saker. Oavsett diagnos är grundbehandlingen att få struktur på måltider, portionsstorlek, 

mattider, regelbundenhet, handla och laga mat. Aktiviteter individanpassas och graderas efter 

klientens förbättring. Arbetsterapeutens åtgärder utgår från klientens individuella vårdplaner. 

 

Relation till mat 
En viktig åtgärd är att normalisera relationen till mat. Arbetsterapeuterna är med i de olika 

åtgärder som berör matsituationer. Klienten skriver ner tankar och känslor före, under och 

efter måltiden i en matdagbok. Därefter samtalar klienten med arbetsterapeuten om sina 

upplevelser. Matsituationen individanpassas från att bli serverad mat, till att själv laga en 

måltid och i denna situation är arbetsterapeuten med som ett stöd. Stöd som kan ges under 

måltiden är modelling som innebär att klienten använder arbetsterapeuten som modell och 

härmar dennes beteende vid själva ätandet som att lägga upp fullvärdig portion, stoppa maten 

i munnen och äta lagom fort. 
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“Modelling, alltså att man... att vi medvetet jobbar med att patienten ska härma 

mitt beteende… man sitter som en modell… Man kan prata mer teoretiskt att 

patienten kan träna beteenden genom att härma andras beteenden alltså att härma 

friska personers beteende dom har ju tränat ganska länge oftast på att härma sjuka 

personers beteende…” 

 

Arbetsterapeuter berättar att undervisning, i modelling, för föräldrar förekommer. Modelling 

kan föräldrarna, som har barn med ätstörningsproblematik, använda i matsituationer i 

hemmet. 

 

“... att åka hem och vara med och äta och coacha patienten för att föräldrarna ska 

lära sig hur kan man liksom coachar i den här matsituationen som är så spänd och 

skräckinjagande…” 

 

Vid måltidsstöd i matlagning är arbetsterapeuten med under hela processen. Klienten får lära 

sig kring mat, välja recept, skriva inköpslista, göra inköp, tillaga mat och äta mat tillsammans 

med andra. 

 

Träning i olika miljöer 
Arbetsterapeuterna jobbar med social träning i grupp som i måltidssituationen, där tränas 

klienten i socialt samspel som att samarbeta med andra samt att behålla sin 

koncentrationsförmåga. Restaurangbesök används också men först när klienten är redo för det 

och har kommit lite längre i behandlingen. De jobbar även individuellt med klienten genom 

att träffas på staden, titta på och prova kläder i omklädningsrum. Arbetsterapeuter gör även 

skolbesök och besök på arbetsförmedlingen tillsammans med klienten. Arbetsterapeuter gör 

hembesök, de observerar i hemmiljö om det till exempel finns köksbord, fungerande köksfläkt 

och mat i kylskåpet. Vid hembesök kan åtgärderna se olika ut, arbetsterapeuterna berättar att 

de kan gå och handla mat med klienten, de kan även kontakta och engagera boendestödjare i 

sådana situationer. Vidare berättar arbetsterapeuterna att de aktivt kan hjälpa till att rensa ur 

laxerings- och hetsätningsprodukter tillsammans med klienten i hemmet.  

 

Skapande aktivitet 
Arbetsterapeuter använder åtgärder som skapande verksamhet i grupp, men det kan vara svårt 

att få till om verksamheterna inte har utrymme för det. Utifrån ett tema får klienten arbeta i 

betong, lera eller att göra smycken. Sedan används individuellt skapande där arbetsterapeuten 

utgår från en bildterapeutisk grund där klienten får måla utifrån ett tema, till exempel “min 

ätstörning” eller “något som gör mig glad”, efteråt samtalar klienten och arbetsterapeuten 

utifrån bilden. 

 

Arbetsterapeuten utvärderar sina insatser 

Utvärdering 
Vårdplanen utvärderas i slutet av behandlingen. Utvärderingen sker i olika form så som 

intervju, besvara enkät eller med bedömningsinstrument. De arbetsterapeutiska åtgärderna 



 

19 

 

utvärderas muntligt och har arbetsterapeuten använt instrument vid utredning så används 

samma instrument vid utvärdering. Om klienten har ett hjälpmedel utvärderas effekten av det. 

Vid ätstörningsbehandling är det svårt att redovisa resultaten av de arbetsterapeutiska 

åtgärderna. Arbetsterapeuterna beskriver att de tror att detta beror på att arbetsterapeutiska 

bedömningsinstrument inte används, de upplevs vara otillräckliga för 

ätstörningsproblematiken. 

 

Fungerande vardag 
Önskan är att klienten ska vara frisk och fri från sin ätstörning och ha en fungerande vardag. 

Arbetsterapeuternas uppfattning om åtgärderna är att de faktiskt hjälper för oftast har det skett 

mer förbättring än vad klienten själv tror. 

 

“... det kan ju till exempel vara en sån därn sak som att eh… helt plötsligt har man 

börjat kunna laga mat hemma som man inte har gjort tidigare... eller så har man 

faktiskt kunnat... eh... sitta ner och äta mat tillsammans med sin familj som man 

tidigare har låtit bli…” 

 

Det har skett förändringar som underlättar i klientens vardag. 

 

“... har det ändå skett vissa förändringar eh och som underlättar deras... vardag å 

å å... det är ju positivt, någonting som jag upplever att patienterna blir lite nöjda 

över faktiskt… de blir lite stärkta i det att se att… ‘okej jag kanske inte har nått dit 

jag hade hoppats men jag har gjort jätte mycket förändringar ändå’…” 

 

Livskvalité  
Arbetsterapeuter beskriver att klienten upplever ökad livskvalité, att de har mer kontroll på sin 

vardag. De beskriver att klienter har slutat att hetsäta, kräkas och det leder till att de får en 

mer fungerande struktur på måltidssituationer och de får en bättre ekonomi för att de inte 

lägger ner alla sina pengar på att hetsäta. Arbetsterapeuterna berättar att det är viktigt att 

livscirkeln fylls på med värdefulla aktiviteter så ätstörningen får mindre plats. Många är 

fysiskt bättre, de har en bättre koncentrationsförmåga och är inte lika trötta. De har mer 

energi, de klarar av att hålla ett socialt sammanhang, att samtala, vilket klienterna har 

svårigheter med innan behandlingen. 

 

“... å sen så kan dom ju göra mycket mer dom är inte så begränsade utan dom kan 

ju gå ut och äta med vänner å e… dom kan gå ut och fika dom kan gå på bio å 

våga prova biopopcorn… ofta så kan dom ju återgå till jobb eller studier i någon 

procent iallafall…” 

 

Arbetsterapeutens roll 

Arbetsmiljö 
Arbetsterapeuterna berättar att de ingår i team där yrkeskategorierna varierar och de som 

nämns är arbetsterapeut, behandlingsassistent, dietist, fysioterapeut, konsult, kurator, läkare, 

psykolog, psykopedagog, sjuksköterska, skötare och socionom. Klienten träffar inte alltid alla 
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yrkeskategorier utan de flesta svarar att klienten träffar olika yrkeskategorier utifrån sina 

behov. Det ser olika ut på enheterna om arbetsterapeuten kopplas in på en gång eller senare i 

behandlingen. Det beror på om arbetsterapeuten jobbar på dagvård, sluten- eller öppenvård. 

Klientbesöken varierar mellan 6-20 stycken i veckan.  

 

Arbetsterapeuterna beskriver att de vill ha mer tid att arbeta arbetsterapeutiskt och att möta 

klienter i den miljö där bekymren finns, då klienten har svårt att generalisera den nya 

kunskapen till hemmiljö, arbetsplats, på staden etcetera. Arbetsterapeuterna uttrycker en 

önskan om att det ska bli fler arbetsterapeutkollegor specifikt inom ätstörningsvård, för att de 

upplever att de inte har så många att vända sig till för att diskutera, fråga om råd och 

vägledning i svåra situationer. 

 

Annan roll 
Arbetsterapeuterna berättar att de även arbetar som behandlare och kontaktperson. 

Vidareutbildning är något som nämns och då använder sig arbetsterapeuterna av sina 

specialiserade kompetenser inom psykopedagogiska samtal, psykoterapeutiska samtal och 

mindfullness-grupper i kognitiv beteendeterapi. 

 

Tydliggöra arbetsterapi 
Hur arbetsterapeuterna ställer sig till sin roll som arbetsterapeut skiljer sig åt beroende på hur 

de arbetar idag och vilken verksamhet de arbetar inom. Det nämns att de vill arbeta mer med 

skapandeaktivitet så som speglar, måltidsträning, matlagning och restaurangbesök. 

Arbetsterapeuterna vill aktivt arbeta med att tydliggöra yrkesrollen och inte tappa bort den. 

De vill upplysa andra yrkeskategorier om vad arbetsterapi är och vad en arbetsterapeut kan 

hjälpa till med, de andra yrkeskategorierna behöver veta när arbetsterapeuten kan kopplas in 

för att komplettera ätstörningsbehandling med arbetsterapi. Dock råder det delade meningar 

hos arbetsterapeuterna i vilken utsträckning detta behövs. 

 

“Vi måste som arbetsterapeuter släppa att hålla på att diskutera sin roll i teamet… 

man ska ta den… man ska finnas där man behövs, å då ska man eh... vara 

betydelsefull, likväl som någon annan.” 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att de saknar relevanta bedömningsinstrument inom arbetsterapi, 

som kan komma närmare och påvisa de problem som ätstörningen orsakar i vardagen hos 

klienten. Det skulle även bidra till att utvärderingen av arbetsterapeutiska åtgärder underlättas 

och förtydligas. 

 

“Självklart hade man tyckt de vart... a... ganska kul att ändå kunna få göra... 

bedömningar å så med bedömningsinstrument å uppföljningar å se verkligen å 

kunna presentera resultat av de man gör… men där känner man väl inte att man 

riktigt har den tiden... eller ens har möjlighet att kräva den tiden heller… så de 

skulle man vilja utveckla…” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod [21] då vi ansåg att den vara relevant för vårt 

syfte. För att nå fler arbetsterapeuter hade vi kunnat skicka ut enkäter men valde att inte göra 

det då vi ansåg att vi inte skulle få så fördjupade och välbeskrivna svar som vi fick med 

semistrukturerade frågor i intervju. Det enda inklusionskritreriet till studien var att deltagande 

arbetsterapeuter skulle var verksamma inom specialiserad ätstörningsvård under studiens 

gång, för att vi skulle få en bild av hur det såg ut i verksamheterna i Sverige. 

 

Vi använde internet för att finna verksamheter med ätstörningsvård och det gick relativt 

enkelt. Svårigheten var att lokalisera vilka verksamheter som hade arbetsterapeuter anställda. 

Detta var ett tidskrävande arbete med många telefonsamtal där verksamhet efter verksamhet 

bockades av för att de inte hade någon arbetsterapeut anställd. Detta var förvånande för oss då 

det i litteraturgenomgången till vår bakgrund framkom att multidisciplinära team var vanligt 

och då ingick arbetsterapeut som en yrkeskategori [11]. Sex arbetsterapeuter valde att delta i 

studien och vi ansåg att deltagarantalet var tillräckligt för att besvara studiens syfte då 

intervjuerna var innehållsrika och gav mycket information. Arbetsterapeuterna beskrev om 

liknande erfarenheter så vi ansåg att det inte skulle framkomma någon ny information om vi 

hade intervjuat fler arbetsterapeuter. Det var endast hälften av de verksamheter vi kontaktade 

som hade en arbetsterapeut anställd. Detta gav oss en indikation på att det inte finns så många 

arbetsterapeuter som arbetar med ätstörningsvård, jämfört med andra typer av problematik 

som till exempel stroke. 

 

Semistrukturerade intervjuer [21] användes för att kunna ställa följdfrågor till 

arbetsterapeuterna och tanken var att förståelsen av fenomenet som undersöktes skulle bli 

djupare. Vi ansåg att detta var en styrka för studien då följdfrågor var nödvändiga vid flertalet 

tillfällen i samtliga intervjuer. Då vi ställde öppna frågor kunde arbetsterapeuten utveckla 

svaret mer, till exempel vid beskrivning av klientsituationer, för att vår förförståelse, som vi 

hade fått när vi skrev bakgrunden till denna studie och från arbetsterapeututbildningen, inte 

skulle påverka resultatet allt för mycket. Arbetsterapeuterna hade möjligheten att tala fritt när 

semistrukturerade frågor användes, vilket vi ansåg gav mer information än om strukturerade 

frågor endast hade använts. Författarnas förförståelse hade då kunnat påverka utformandet av 

frågorna på ett sådant sätt att svaret på frågorna begränsades. 

 

Båda författarna deltog i intervjuerna, den ena författaren skrev anteckningar och den andra 

författaren koncentrerade sig på att ställa intervjufrågorna. Denna arbetsfördelning fungerade 

väl för oss. Intervjuguiden som vi använde var uppbyggd efter arbetsterapiprocessen, eftersom 

den är en allmänt vedertagen modell för arbetsterapeutiska interventioner. Vi hade använt oss 

av den tidigare under vår utbildning och var välbekanta med den. Intervjuguiden skickades till 

arbetsterapeuterna för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig på frågorna som skulle 

behandlas under intervjun. Detta ansåg vi var en styrka för studien eftersom det gav 

arbetsterapeuten möjlighet att reflektera och vi ansåg att det gav mer information än om 

arbetsterapeuterna fått frågorna direkt vid intervjutillfället. Vi tyckte att intervjuguiden 

fungerade bra då vi fick en logisk ordning på intervjufrågornas följd och 

arbetsterapiprocessen täcktes in. Intervjuguiden gav oss stöd, vi fick svar på alla 

frågeområden vilket svarade till studiens syfte, det var en styrka för studien. Om vi inte 

använt oss av en intervjuguide hade vi kunnat missa att ställa vissa frågor till en del av 
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arbetsterapeuterna och det skulle vara en svaghet för studien eftersom det då skulle påverka 

resultat negativt, om inte alla arbetsterapeuter besvarat alla frågor. 

 

Från början var tanken att göra intervjun på arbetsterapeutens respektive verksamhet men det 

blev svårt att passa in intervjutider och få det genomförbart rent geografiskt, så det resulterade 

i att alla intervjuer, förutom en, genomfördes via telefon. Om alla intervjuer genomförts i 

verksamheterna hade eventuellt fler följdfrågor kunna ställts och möjligen resulterat i 

ytterligare kunskap. Detta upplevde dock inte vi eftersom det inte var någon avsevärd skillnad 

mellan de två intervjuformerna avseende längd och innehåll. 

 

För att få tillförlitlighet i studien och stöd i analysprocessen användes kvalitativ 

innehållsanalys, som hjälpte oss att analysera insamlad data, den gav oss en god struktur 

genom att den har närhet till insamlad data [22]. Det var en utmaning att använda denna 

analysmetod då vi inte gjort något liknande tidigare, att abstrahera var svårt, det krävde 

förmåga i att lyfta datamaterialet ur sin nivå till att skapa en ny nivå. Att använda kvalitativ 

innehållsanalys var ändå fördelaktigt därför att metoden kan utformas efter författarens 

förmåga och blir på så sätt användbar [22]. En nackdel kan ha varit att vi var nybörjare i att 

analysera vilket kan ha påverkat resultatet. Om en mer erfaren person hade utfört denna studie 

och analyserat materialet hade eventuellt det underförstådda i materialet framkommit på ett 

annat sätt och kanske påverkat resultatet. 

 

Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkom att arbetsterapeutiska bedömningsinstrument används i liten 

utsträckning. Några arbetsterapeuter berättade att de använde ett eget utarbetat 

självskattningsinstrument och en arbetsterapeut berättade att psykiatriversionen av ADL-

taxonomin prövades och förhoppningar fanns att instrumentet skulle vara användbart för 

klienter med ätstörningsproblematik. Arbetsterapeuterna uttryckte att befintliga 

arbetsterapeutiska bedömningsinstrument inte ringade in de problemen som finns vid en 

ätstörning. Detta kan vara en anledning till att vi inte hittade något påtalat om 

arbetsterapeutiska bedömningsinstrument i samband med ätstörningsvård i litteraturen som vi 

använde till denna studie. Arbetsterapeuterna berättade att det var svårt att redovisa resultat av 

deras åtgärder. Det var vårdplanen som utvärderades och då var det hela teamets insatser som 

redovisades tillsammans. Därför hade de svårt att visa vad som var på grund av 

arbetsterapeutiska åtgärder i behandlingsresultatet och vad som var de övriga teamets insatser. 

Om nya arbetsterapeutiska bedömningsinstrument utvecklas och blir mer inriktade på 

ätstörningsproblematik, kanske de kan hjälpa till att redovisa resultat av arbetsterapeutiska 

åtgärder. Tillsammans kan arbetsterapeuten och klienten se och jämföra skillnader mellan 

behandlingens början och slut, vad som har fungerat bra och vad klienten eventuellt behöver 

arbeta vidare med.  

 

Resultatet visade att samtal var en stor del av arbetsterapeuternas åtgärder. Arbetsterapeuten 

och klienten pratade om vardagens aktiviteter och där framkom klientens eventuella 

aktivitetsbegränsningar som arbetsterapeuten sedan gav strategier för att komma till rätta med. 

Några arbetsterapeuter beskrev att de använde observation i aktivitet i olika miljöer där kunde 

de se om utförandet stämde överens med klientens beskrivning, arbetsterapeuten identifierade 

styrkor och svagheter hos klienten i utförandet. Både studier och arbetsterapilitteratur beskrev 

miljöns påverkan på utförandet och vikten av att gradera aktiviteten utifrån klientens 

förutsättningar [4, 11]. Personen som har en ätstörning har låg självkänsla som är starkt 
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kopplad till kroppens form och vikt, med starka hatkänslor som riktas mot den egna kroppen 

så frågan vi ställer oss är hur mycket klienten förmår erkänna för sig själv och i ett samtal 

med arbetsterapeuten. Därför kan det diskuteras om att observera klientens utförande i 

aktivitet i den naturliga miljön, till exempel i hemmiljön, eftersom det kan finnas en risk att 

klienten säger att utförandet fungerar bra men i själva verket så kan det saknas redskap och 

ingredienser för att kunna laga mat och det kan saknas möbler att kunna sitta ner och äta. En 

fundering finns om denna information uteblir om observation inte används? 

 

Arbetsterapeuterna berättade att de arbetade med social träning där klienterna fick vara 

tillsammans vid måltidssituationer och vid gruppsamtal. Enligt Creek innehåller vardagen 

många olika sammanhang som att integrera med andra människor i olika miljöer [9]. 

Kielhofner säger att vanor, viljekraft och utförandekapacitet är grunden i ett aktivitetsmönster 

och dessa påverkar utförandet av dagliga aktiviteter [13]. Några av de intervjuade 

arbetsterapeuterna använde åtgärder som restaurangbesök, träffas på staden, prova och handla 

kläder. Dessa aktiviteter är vanliga, som ungdomar normalt sysselsätter sig med på fritiden 

och de kan utebli på grund av en ätstörning, social träning kan användas i sådana 

sammanhang. 

 

I studier av Kloczko et al. och Gardiner et al. beskrevs det att hantverk och skapandeaktivitet 

kan få klienten att uttrycka känslor, utveckla färdigheter samt att själva behandlingen 

avdramatiseras. Studierna tog upp att skapandeaktivitet kan göra så att klienten kan släppa sin 

sjukdomsfixering som tankar om mat, hur kroppen ser ut och så vidare, att istället ha tankarna 

på annat, att få en paus ifrån sjukdomen [10, 11]. De intervjuade arbetsterapeuterna beskrev 

att de sällan använde åtgärder som hantverk eller skapande och anledningen beskrevs vara att 

det fanns för lite tid till det i verksamheten. Här verkade det vara ett glapp mellan forskning 

och praxis, vi ställde oss frågande, kan det vara mer gynnsamt för klienter om fler 

arbetsterapeuter anställs inom ätstörningsverksamheter så att mer utrymme finns för 

skapandeaktivitet och hantverk. 

 

I en studie av Gardiner et al. beskrevs multidisciplinära team var viktigt inom ätstörningsvård 

för att de innehåller många yrkeskategorier som är specialiserade inom sina områden [11]. De 

intervjuade arbetsterapeuterna beskrev att de arbetade i team, men inte alltid i 

multidisciplinära team, på grund av att alla yrkeskategorier inte alltid fanns att tillgå. I studier 

av Gardiner et al. och Kane et al. beskrev de oro om att arbetsterapeutens yrkesroll var otydlig 

för annan vårdpersonal och att detta kunde leda till att klienten inte blev remitterad till 

arbetsterapeuten [11, 20]. Resultatet visade att arbetsterapeuter kände att de behövde 

tydliggöra sin yrkesroll och de gav själva förslag på hur det skulle kunna ske, att upplysa 

annan vårdpersonal om arbetsterapi och vad en arbetsterapeut kan hjälpa till med så att de ska 

veta mer om när en arbetsterapeut kan kopplas in i behandlingen. 

 

De intervjuade arbetsterapeuterna besatt erfarenhet och kunskap om behandling för klienter 

med ätstörningsproblematik vilket gav studiens resultat giltighet. De kategorier som framkom 

var rimliga och låg nära det som arbetsterapeuterna berättade och har belysts med citat vilket 

stärkte studiens giltighet [22]. Vi var noggranna och tydliga när vi beskrev stegen i 

analysprocessen vilket ökade resultatets tillförlitlighet. Eftersom det var svårt att finna 

arbetsterapeuter som arbetade inom ätstörningsvård, kan det tänkas att de inte fanns så många 

i Sverige överhuvudtaget och då borde de intervjuade arbetsterapeuterna utgöra en bra 

representation av arbetsterapeuter inom ätstörningsvård. Vi anser därför att studiens resultat 

till viss del kan vara överförbart till liknande grupper.   
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SLUTSATS 
Studien belyser hur och på vilket sätt arbetsterapeutiska interventioner används i behandling 

av ätstörningsproblematik samt hur arbetsterapeutens yrkesroll ser ut. Dock framkommer inte 

ett tydligt svar på vad arbetsterapeutiska interventioner ger för resultat. Därför föreslås vidare 

forskning om klienters upplevelser av arbetsterapeutiska interventioner för att kunna beskriva 

vad arbetsterapi har för betydelse för personer med ätstörning. Även föreslås vidare forskning 

om arbetsterapeutiska bedömningsinstrument som inriktar sig på ätstörningsvård, då 

arbetsterapeuter beskriver att de saknar detta.  
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 
 

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i behandling av 

personer med ätstörning samt resultatet av dessa. 

 

Inledande frågor 

 

 Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

 

 Hur länge har du arbetat med ätstörningsbehandling? 

 

 Hur många klientbesök tar du emot i veckan? 

 

 Var sker första besöket? I hemmet eller på enheten? 

 

 Hur ser klientgruppen ut? 

- Ålder? 

- Kön? 

- Diagnos? 

- Svårighetsgrad/stadie i sjukdomen? 

 

 Arbetar ni utifrån ett team på er enhet? 

- Vilka yrkeskategorier ingår i teamet? 

- Ingår alltid alla yrkeskategorier i klientens behandling? 

- Om ej team, hur ser arbetsfördelningen ut?  

 

Fördjupningsfrågor 

 

 I vilken fas av sjukdomen kopplas du som arbetsterapeut in i behandlingen? 

 

 Beskriv hur du gör när du utreder behovet av arbetsterapi för dina klienter. 

(Underlättar det går det bra att utgå ifrån en specifik klient.) 

- Använder du någon teoretisk referensram? 

- Använder du något bedömningsinstrument? I så fall vilket? 

- Använder du observation och/eller intervju? I så fall hur? 

 

 Beskriv om hur du genomför de åtgärder du använder.  

- Vad gör du?  

- Hur gör du? 

- Sker åtgärder individuellt, grupp, familj? 

- Vilka aktiviteter använder du i behandlingen?  

- Ser åtgärden olika ut beroende på diagnos? I så fall hur? 

- Vad är din roll i förhållande till klienten i utförandet av åtgärden? (Står i 

bakgrunden och observerar, guidar kroppsligt eller verbalt etc.) 

 

 Hur ser du på klientens delaktighet?  

- Planering? 



 

 

- Målsättning? Långsiktiga mål, kortsiktiga mål? 

- Upplägg av åtgärd? 

 

 Hur utvärderas åtgärderna? 

- Bedömningsinstrument?  

- Observation? 

- Intervju? 

 

 Vilka resultat ger åtgärderna? 

 Hur skulle du vilja utveckla arbetsterapin på din enhet? 

- Din roll som arbetsterapeut?  

- Saknas något?  

- Förändring/förbättring? 


