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Abstrakt 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder och 
dess effekter i rehabiliteringen hos personer med ätstörning. Undersöknings-
gruppen bestod av sju arbetsterapeuter med minst ett års erfarenhet inom 
psykiatriska ätstörningsenheter i Sverige. Studien genomfördes utifrån en 
kvalitativ metod där författarna utgick från halvstrukturerade intervjuer vid 
datainsamlingen. Data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys som 
resulterade i tre kategorier: ”Arbetsterapeuters erfarenheter av att utföra 
bedömningar”, ”Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med mat” och 
”Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med skapande aktivitet”. Resultatet 
visade att arbetsterapeuterna använde olika åtgärder hos personer med ätstörning. 
En åtgärd var att utföra olika bedömningar kring patientens aktivitetsutförande 
med hjälp av instrument, observation och samtal. En annan åtgärd som användes 
var att arbeta med mat genom att utgå ifrån matdagbok, matlagningsgrupp, 
individuell träning och studiecirklar. Ytterligare en åtgärd som användes var att 
arbeta med skapande aktivitet. De olika formerna för detta var att uttrycka, 
medvetandegöra och bearbeta känslor kring patientens dagliga aktiviteter. Vidare 
visade resultatet att de sammanlagda effekterna av åtgärderna var att patienten 
efter behandling kunde hantera matsituationen bättre genom att förebygga 
destruktivt beteende kring mat. Detta medförde att patienten fick mer tid och 
energi till andra dagliga aktiviteter såsom sociala kontakter och fritidsintressen. 
Effekterna av att använda skapande aktivitet var att patienten uttryckte känslor 
vilket medförde att patienten blev medveten om sina känslor samt kunde bearbeta 
dessa. Detta resulterade i att patientens självkänsla stärktes kring 
aktivitetsutförandet i dagliga aktiviteter. Det skulle vara intressant att forska 
vidare kring patientens erfarenheter av arbetsterapeutiska åtgärder och dess 
effekter kring rehabiliteringen, för att sedan jämföra i förhållande till 
arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder och dess effekter i rehabiliteringen hos  
personer med ätstörning. 
 
Nyckelord: arbetsterapi, ätstörning, rehabilitering, aktivitet, åtgärder och effekter.    
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Det finns olika typer av ätstörningar, de mest kända är anorexia och bulimia nervosa. 

Ätstörningar är ett vanligt och allvarligt hälsoproblem bland tonåringar och unga vuxna. Det 

är svårt att få en överblick över hur vanligt det är med ätstörningar. Det beror bl.a. på att olika 

diagnoskriterier har varierat över tid, och att många inte söker hjälp via sjukvården vilket gör 

att det troligtvis finns ett stort mörkertal. Dagens samhälle har en allmän kroppsfixering där 

den extremt smala kroppen är ett ideal och där det finns ett missnöje över den egna kroppen 

(Statens Folkhälsoinstitutet, 2004).  Författarnas intresse för ätstörning har väckts av att 

vänner och människor runt omkring har drabbats. Författarna har läst om ämnet ätstörning 

under arbetsterapeututbildningen och utifrån detta har ett intresse för att få mer kunskap 

väckts. Efter en genomgång av litteratur och forskning i arbetsterapi fann författarna att 

forskning om arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder och dess effekter i rehabiliteringen 

hos personer med ätstörning var begränsad. Därför är det av intresse att studera detta närmare. 

 

Anorexia nervosa fick sin första medicinska beskrivning 1873. Den upptäcktes hos flickor och 

unga kvinnor. Sjukdomen kännetecknades av fyra huvudsymtom; vilka var utmärgling 

orsakad av minskat matintag, förstoppning och mensbortfall, påtaglig rastlöshet och brist på 

sjukdomsinsikt. Bulimia nervosa fick sin första medicinska beskrivning 1979. Sjukdomen 

kännetecknades av tre huvudsymtom; vilka var impulser att äta stora mängder mat, 

undvikande av viktuppgång genom självframkallande kräkningar och rädsla att gå upp i vikt 

(Clinton & Norring, 2002).  

 

De studier som har gjorts tyder på en ökning av bulimi, medan antalet personer med anorexia 

tycks vara relativt stabilt under de senaste 25 åren (Folkhälsoinstitutet, 1999). 

Insjuknandefrekvensen i anorexia nervosa hos unga kvinnor är minst 8 nya fall per 100 000 

kvinnor/år, allra högst är den för kvinnor i åldern 15-19 år. Bulimia nervosa är tre till fem 

gånger vanligare än anorexia. Cirka hälften av dem som har bulimia har tidigare haft 

anorexia. Insjuknandefrekvensen för bulimia nervosa är 12 fall per 100 000 kvinnor/år. 

Största riskgruppen är kvinnor i åldern 20-24 år som har en insjuknandefrekvens på drygt 80 

per 100 000 kvinnor per år (Statens Folkhälsoinstitutet, 2004). Anorexia nervosa drabbar 

flickor betydligt oftare än pojkar. Ofta börjar anorexin i samband med puberteten men i vissa 

fall kan starten ske i 20-25 årsåldern. I sjukdomsbilden ingår en stark förvanskning av 

självbilden, vilket gör att de missbedömer sin egen kroppsvikt. Ofta har de en bild av sig 

själva som tjocka när de i verkligheten är gravt utmärglade. De förnekar hungersignaler och 

trötthetskänslor (Cullberg, 2003). Sjukdomen bulimia nervosa innebär även att personen har 
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en sjuklig fixering vid mat, vikt och kroppsutseende. Det sjukliga beteendet tar över deras liv 

och leder till låg självkänsla, ångest, depression, självdestruktivitet etc. När kontrollen brister 

börjar personen att hetsäta, för att dämpa den starka ångesten som hetsätningen medför och 

för att återfå kontrollen över sin vikt, kan personen framkalla kräkningar, inta laxeringsmedel 

och vätskedrivande eller motionera. Personer med bulimia nervosa kan även lida av 

självmordstankar och missbruksproblem (Ward, 2003).  

 

Kostnaderna för ätstörningar är stora, både i termer av personligt lidande och i 

hälsoekonomiska termer. Det finns många olika professioner som arbetar med ätstörning som 

exempelvis läkare, dietist, sjukgymnast, sjuksköterska, socionom, psykolog samt 

arbetsterapeut (Norring & Lago, 2000). Behandling av ätstörningar kan ske under olika 

former. Alltifrån insatser av enklare slag, till mer specialiserad vård vid 

ätstörningsmottagningar eller psykiatrisk hjälp kan bli aktuellt. Öppenvård är den vanligaste 

formen, men behandling kan även ske i slutenvård (Statens Folkhälsoinstitutet, 2004). Om 

personens kroppsliga eller psykiska hälsotillstånd är livshotande kan det bli aktuellt att 

personen blir inlagd på sjukhus för vård. Medicinsk fara kan uppstå om patienten inte frivilligt 

vill ha vård, då kan tvångsvård enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) övervägas (Clinton 

& Norring, 2002) I behandlingen förekommer flera former av individuell psykoterapi; t.ex. 

kognitiv beteendeterapi, psykoanalytisk psykoterapi och kroppsinriktad psykoterapi. 

Gruppterapi förekommer ofta i behandlingen. I gruppterapin kan patienter få kunskap om 

sjukdomen, få stöd av andra i liknande situation och få möjlighet att utveckla sin förmåga till 

att samspela i relationer med andra i omgivningen (Statens Folkhälsoinstitutet, 2004).  

 

Sjukdomen ätstörning skapar en obalans i personens aktivitetsutförande kring dagliga 

aktiviteter, vilket medför att det kan påverka personens identitetsuppfattning och roller i olika 

sociala sammanhang. Utifrån det arbetsterapeutiska paradigmet har arbetsterapeuterna ett 

unikt synsätt genom deras fokus på aktivitet och de får därför en viktig roll i rehabiliteringen. 

(Ward, 2003; Kielhofner, 2002). Fokus läggs på den enskilde personens färdigheter att delta i 

aktivitet, aktivitetens uppbyggnad och den omgivande miljön. Det är betydelsefullt att 

engagera sina patienter i vardagliga aktiviteter, de aktiviteter personer utför och deltar i kan 

delas upp i fritid/lek, dagliga aktivteter och arbete (Kielhofner, 2004; Hagedorn, 1995). Till 

fritidsaktiviteter räknas de aktivteter som personer gör för sitt eget nöjes skull t.ex. hobbys 

eller att delta i sportaktiviteter. De dagliga aktiviteterna innefattar de aktiviteter som personer 

bör utföra för att kunna tillgodose grundläggande behov; t.ex. personlig hygien, städning, 
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betala räkningar och göra inköp. Till arbete räknas både betalt och obetalt arbete (Kielhofner, 

2002; Hagedorn, 1995; CAOT, 2002). Tillsammans skapar dessa aktiviteter en helhetsbild för 

den enskilda personens aktivitetsutförande. Om en person blir sjuk eller skadas kan detta 

begränsa aktivitetsutförandet, vilket även kan innebära att personen upplever minskad 

livskvalité. För att förebygga och förbättra individens möjlighet att delta i aktivitet, är syftet 

med arbetsterapi att skapa möjlighet för personer att delta i aktivitet, anpassa aktiviteten 

utifrån personens förutsättningar, träna personer att använda hjälpmedel för att förbättra eller 

kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga, samt att bistå med rådgivning och stöd för att 

underlätta aktivitetsutförandet. En förutsättning för att arbetsterapeutiska åtgärder ska ge 

effekt är att aktiviteten upplevs som meningsfull för den enskilde personen (Kielhofner, 2002 

& 2004). Personens vilja, vanor och upplevelse som aktivitetsperson har i sin tur påverkats av 

tidigare aktivitetsutförande, vilket utgör grunden för hur personen väljer att delta i aktiviteten 

(Kielhofner, 2002). Med hjälp av aktivitetsperspektivet kan arbetsterapeuter inrikta sig på de 

största bidragande orsakerna till ätstörningen, den förvrängda kroppsuppfattningen, behovet 

av överdriven träning, dålig tidsplanering och ett inadekvat aktivitetsbeteende. 

Arbetsterapeutens roll är att hjälpa patienten att känna igen och uppnå förmågor, vanor, roller 

och utförandenivåer som är anpassade samt behövande för ett optimalt aktivitetsutförande. 

Det är också för att hjälpa patienten att känna igen och förändra de beteenden som är 

destruktiva och hindrar optimalt aktivitetsutförande (Bridgett, 1993; Kloczko & Ikiugu, 

2006).  

 

Tidigare studier visar att arbetsterapeuter använder ett flertal olika åtgärder vid behandling av 

personer med ätstörning. Enligt Gunnarsson, Jansson & Eklund (2006) beskrivs The Tree 

Theme Method (TTM) som en lämplig metod för psykosocial arbetsterapi. TTM utgår ifrån 

skapande aktivitet, där patienten får måla olika träd som ska symbolisera personens 

aktivitetsberättelse genom olika perioder av livet. Aktivitetsberättelsen utgör sedan grunden 

för hur arbetsterapeuten hjälper och stöttar patienten i att övervinna hinder kring dagliga 

aktiviteter. Andra åtgärder för att hjälpa patienter att hitta strategier för att förebygga 

destruktivt beteende i de dagliga aktiviteterna kan vara att använda bildterapi och skrivande 

(Martin, 2000; Bridgett, 1993). För att patienten ska uppnå en balans i dagliga aktiviteter kan 

även arbetsterapeuternas åtgärder utgå kring måltidsplanering, matlagning, pedagogisk måltid, 

matdagbok och handla kläder. (Kloczko & Ikiugu, 2006; Martin, 2000, Glánt, 2000). I 

behandlingen kan även ingå att arbetsterapeuten använder åtgärder som att patienten får 
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arbeta med olika hantverk för att träna koncentrationsförmåga, stimulera till kreativitet och 

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

 

Arbetsterapeuter kan även ha gruppaktivitet för patienter med ätstörning. I gruppaktiviteter 

kan det förekomma; skapande aktivitet som ex, målning, rollspel, och hemuppgifter och som 

följs upp av samtal. Gruppterapi ses mer och mer som ett effektiv och kostnadseffektiv 

psykoterapeutiskt verktyg i behandlingen av personer med ätstörning. Gruppmedlemmarna 

kan uppmuntras att hjälpa varandra i tillfrisknandet genom självupptäckter och konfrontation 

av beteenden, idéer och attityder som är symptom på sjukdomen (Martin, 2000). Vidare 

menar Martin att arbetsterapeuten bör uppmuntra till att definiera gruppnormer och 

gränslinjer, uppmuntra gruppmedlemmarna att upptäcka hur gruppen kan hjälpa dem i deras 

livssituation. Genom att arbetsterapeuten skapar en trygg miljö för att undersöka inre 

konflikter, kan patienter diskutera känslor, speciellt de som är kopplade till deras 

sjukdomsbild och dagliga aktiviteter (Martin, 2000). Det är viktigt att de olika 

gruppmedlemmarna har kommit ungefär lika långt i behandlingen, annars kan det påverka 

resultatet negativt då exempelvis patienter som inte är motiverade för förändring kan ha en 

splittrande effekt på gruppen (Kloczko & Ikiugu, 2006; Martin, 2000).  

 

Litteraturgenomgången visar på olika möjligheter till terapeutiska behandlingar för personer 

med ätstörning (Kloczko & Ikiugu, 2006; Hendersson, 1999; Martin, 2000; Glant, 2000; Ying 

Lim, Agnew; 1994;  Kane, Robinson & Leicht; 2005; Bridgett, 1993, Blesedell Crepeau, 

2003). Trots ovan beskrivna åtgärder menar Hendersson (1999) och Bridgett (1993) att de 

olika åtgärderna arbetsterapeuter använder sig av i rehabiliteringen hos personer med 

ätstörning inte är tillräckligt etablerade och bekräftade inom professionen, och att det finns ett 

behov av fortsatt forskning om arbetsterapeutiska åtgärder och dess effekter inom området. 

Detta bekräftas även av andra studier (Kane, Robinson & Leicht; 2005; Ying Lim, Agnew; 

1994) och visar på att vissa professioner som arbetar tillsammans med arbetsterapeuter i 

rehabiliteringen hos patienter med ätstörning är i behov av utbildning om arbetsterapeuters 

kompetens inom området.  Även författarna kring denna studie har funnit begränsat med 

litteratur kring specifikt arbetsterapeutiska åtgärder och dess effekter i rehabiliteringen för 

personer med ätstörning. Därför är syftet med den här studien att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av åtgärder och dess effekter i rehabiliteringen hos personer med ätstörning. 
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Metod 
Design  

I den här studien valdes en kvalitativ metod att för att beskriva arbetsterapeuters egna 

erfarenheter om arbetsterapeutiska åtgärder och vilka effekter de har i rehabiliteringen hos 

personer med ätstörning. En kvalitativ metod var ett lämpligt val, då syftet med studien var att 

fånga personers subjektiva erfarenheter, känslor och upplevelser (Holloway & Wheeler, 

2002).    

 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av sju arbetsterapeuter, vilka var verksamma inom psykiatriska 

ätstörningsenheter, öppenvård och dagvård och hade minst ett års arbetslivserfarenhet. 

Arbetsterapeuterna arbetade med personer som var 16 år och uppåt samt hade ätstörning 

(anorexi, bulimi). Enligt Holloway och Wheeler (2002) är en homogen undersökningsgrupp 

lämplig då syftet är att finna kunskap inom ett särskilt område eller aktivitet. Denna 

undersökningsgrupp kunde beskrivas som en homogen undersökningsgrupp dvs. en grupp 

som bestod av personer med liknande erfarenheter inom samma verksamhetsområde. Vid ett 

homogent urval anses 6-8 deltagare vara lämpligt för att uppnå mättnad i data (Holloway & 

Wheeler, 2002). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen byggdes på halvstrukturerade intervjuer. Syftet med att använda 

halvstrukturerande intervjuer var att arbetsterapeuterna skulle få en möjlighet att beskriva 

situationen utifrån sina egna erfarenheter, samtidigt som författarna följde en struktur och 

hade möjlighet att jämföra data utifrån olika intervjuer (Kvale, 1997;  Holloway & Wheeler, 

2002). Enligt Kvale (1997) är frågeställningarna ”vad?”, ”varför?” och ”hur?” nyckelfrågorna 

i en kvalitativ intervju och frågorna ”vad?” och ”varför?” måste besvaras innan ”hur” – frågan 

kan ställas på ett meningsfullt sätt. I denna studie skapades frågeställningarna utifrån, ”vad 

arbetsterapeuter använde sig av för åtgärder?”,” varför arbetsterapeuter använde dessa 

åtgärder och hur åtgärderna utvärderades, samt vilka effekter de hade? En intervjuguide (se 

bilaga 2) som grundade sig på dessa frågeställningar användes vid intervjutillfällena (Kvale, 

1997).  
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Procedur 

För att komma i kontakt med arbetsterapeuter på psykiatriska ätstörningsenheter inhämtades 

telefonnummer, emailadresser och adresser till ett flertal olika enheter via hemsidan 

www.abkontakt.se och www.eniro.se. Författarna kontaktade därefter verksamhetschefer på 

12 enheter via telefon eller email, för att göra en förfrågan om att få skicka ut information om 

studien. Av dessa 12 enheter fick författarna kontakt med 8 enheter som accepterade att 

missiv brev skickades ut med information och en förfrågan om deltagande i studien samt 

svarstalong (se bilaga 1 och 3) till olika enheter i Sverige. De fyra enheterna som författarna 

inte fick kontakt med, svarade inte via telefon eller email trots upprepade försök ifrån 

författarna. På dessa 8 enheter arbetade 10 arbetsterapeuter. Utav dessa 10 arbetsterapeuter 

deltog 7 arbetsterapeuter i studien, varav 3 arbetsterapeuter tackande nej pga. hög 

arbetsbelastning och utbildning. Författarna bokade in tid och plats för intervjuer med de sju 

arbetsterapeuterna som var intresserade att delta. Intervjuerna genomfördes via telefon och 

tog ca en timme, fem intervjuer genomfördes av båda författarna och två intervjuer 

genomfördes utav en författare (M.B). Samtliga intervjuer spelades in på mp3-spelare och 

skrevs sedan ut ordagrant. Utskrivning av data delades upp mellan författarna men innehållet 

av data analyserades gemensamt.  

 

Analys av data   

Metoden som valdes för att analysera data var kvalitativ innehållsanalys utifrån 

halvstrukturerade intervjuer. Syftet med en innehållsanalys är att identifiera, koda och 

kategorisera det mönster som kommer fram i intervjuerna (Pattorn, 2002).  Kvalitativ 

innehållsanalys valdes för att författarna ville beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

åtgärder och dess effekter i rehabiliteringen hos personer med ätstörning. Innehållsanalysen 

fokuserades på ett manifest innehåll, vilket innebär att analysen utgick ifrån det textnära som 

kom fram ur intervjutexterna (Graneheim & Lundmann, 2003). Först läste författarna igenom 

intervjuerna ett flertal gånger för att få en helhetsbild. Därefter tog författarna ut 

meningsenheter var och en för sig som svarade mot studiens syfte. Sedan jämförde författarna 

meningsenheter och identifierade likheter och skillnader. Författarnas meningsenheter var till 

största delen lika och de skillnader som hade uppstått diskuterades igenom till enighet 

uppstod. För att öka trovärdigheten tog handledaren ut meningsenheter ur två intervjuer och 

dessa jämfördes sedan med författarnas. Det visade sig att dessa stämde väl överens med 

författarnas. De överenskomna meningsenheterna kondenserades sedan tillsammans av 

författarna och därefter kodades de kondenserade meningsenheterna. Vid tillfället fanns 
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möjlighet för författarna att reflektera tillsammans och diskutera analysen. Exempel på 

kondenserade meningsenheter var; är med i alla moment och lagar maten tillsammans, att 

föra matdagbok varje dag för att kunna se mönster, hjälpa dem att börja äta och avsluta i tid, 

tolkar inte bilder utan låter patienten berätta. Exempel på koder var; alla moment, se 

mönster, börja och avsluta, tolkar inte. Därefter grupperades koderna i olika grupper och 

författarna diskuterade tillsammans olika förslag på kategorier som resulterade i tre kategorier 

som svarade mot studiens syfte.  

 

Etiska övervägande 

För att förebygga så att inte arbetsterapeuters och patienters identitet avslöjades i intervjuerna 

ombads arbetsterapeuter att inte nämna namn och platser men om detta skedde togs det bort 

när intervjuerna skrevs ut. MP- 3 spelarna förvarades inlåsta och innehållet togs bort när 

studien hade blivit publicerad. Författarna informerade arbetsterapeuterna att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan i studien. Arbetsterapeuterna i studien informerades om syftet 

med studien och informerades om vilka ev. risker och fördelar det fanns med att delta i 

studien. Det är viktigt att författarna endast använde insamlat material för forskningsändamål 

(Grönmo, 2004). Författarna ansåg att fördelarna med studien övervägde gentemot vilka ev. 

risker studien kunde medföra eftersom att resultatet av studien kommer att tydliggöra 

arbetsterapeutiska åtgärder och vilka effekter de har inom rehabilitering för personer med 

ätstörningar. Informerat samtycke inhämtades vid intervjutillfället av arbetsterapeuterna. 

Eftersom intervjuerna skedde via telefon skickades det informerade samtycket med 

svarstalong via brev till arbetsterapeuterna som sedan skickades tillbaka till författarna. (se 

bilaga 3). 

 

Resultat  
Analysen resulterade i tre kategorier som beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder 

och dess effekter i rehabiliteringen hos personer med ätstörning. Dessa kategorier är: 

arbetsterapeuters erfarenheter av att utföra bedömningar, arbetsterapeuters erfarenheter av att 

arbeta med mat och arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med skapande aktivitet. Dessa 

kategorier presenteras nedan och illustreras med valda citat ur intervjutexterna.  
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Arbetsterapeuters erfarenheter av att utföra bedömningar 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av att utföra bedömningar i 

behandlingen hos personer med ätstörning. De olika formerna för att utföra bedömningar var; 

genom instrument som exempelvis DOA (dialog om aktivitetsförmåga), EDI-2 (Eating 

Disorder Inventory – 2), COPM (Canadian Occupational Performance Measure) och SDO 

(Satisfaction with Daily Occupations) och genom observation och samtal. 

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter av att utföra bedömningar var bland annat att ta stöd av olika 

instrument för att få med viktiga komponenter kring patientens aktivitetsutförande, som kunde 

vara av betydelse för att patienten skulle göra framsteg i behandlingen. Dessa instrument 

användes för att utgå ifrån ett klientcentrerat arbetssätt genom att patienten fick fylla i olika 

former av frågor kring hur denne upplevde sin situation, och hur maten påverkade patientens 

aktivitetsutförande. Arbetsterapeuterna kunde därefter under behandlingen utföra regelbundna 

uppföljningar av instrumentet för att visa på vilka eventuella effekter behandlingen hade på 

patientens aktivitetsutförande, och även för att göra patienten delaktig i behandlingen och visa 

konkret för patienten vilka eventuella förändringar denne hade gjort i aktivitet. En 

arbetsterapeut sa: 

 

” EDI - 2 gör man när dom kommer hit och sedan gör vi det när dom slutar, för att se en 
eventuell förändring då. Så kan patienten också se, ibland kan de tycka att, men gud det har 
ju inte hänt någonting. De är ju väldigt duktiga på att se inte se det de gör bra utan bara det 
de gör dåligt. Så man får påminna dom kontinuerligt och konstant att ser du inte att du har 
gjort framsteg här och här och du fixade det förra veckan och så, och det där på EDI ser man 
ganska påtagligt, svart på vitt att det har skett förändringar ”.  
 
Dock fanns det vissa skillnader mellan instrumenten. DOA, COPM och SDO utgick ifrån 

patientens aktivitetsutförande, medan EDI-2 utgick ifrån patientens ätstörningssymptom. De 

erfarenheter arbetsterapeuterna hade av att använda EDI-2 var goda, eftersom det tydligt 

framgick vad arbetsterapeuten och patienten behövde fokusera mest på i behandlingen. Dock 

behövde arbetsterapeuten se ett steg längre i bedömningen hur symptomen påverkade 

patientens dagliga aktivteter och eventuellt komplettera med andra bedömningar för att 

behålla aktivitetsperspektivet. Arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda DOA var för 

att planera behandlingen i ett vidare perspektiv t.ex. om det fanns behov av att samarbeta med 

försäkringskassa, arbetsgivare eller andra organisationer som kunde vara involverade i 

patientens rehabilitering. Arbetsterapeuternas generella erfarenheter av att använda instrument 

vid bedömningar, var att det utgjorde grunden för att sätta upp mål tillsammans med patienten 
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och hur de skulle planera den fortsatta behandlingen. De instrument som användes var testade 

utifrån forskning och kunde följas upp under behandlingen för att visa på vilka eventuella 

effekter åtgärderna hade på patientens aktivitetsutförande. 

 

Andra bedömningar som arbetsterapeuterna gjorde var att de observerade patienten i aktivitet, 

t.ex. vid matlagning och/eller skapande aktivitet. Om arbetsterapeuten inte utgick ifrån 

instrument, kunde de utgå ifrån sin erfarenhet vid observationen av patienten för att se vilken 

påverkan ätstörningen hade på patientens aktivitetsutförande. En arbetsterapeut sa: 

 
” I dagvårdsverksamheten så är man och äter måltider från åtta till halv två varje dag och 
där tittar jag på patientens funktionsnivå när det gäller att kunna bryta alltså ett negativt 
ätbeteende”. 
 
Arbetsterapeuterna observerade även hur patienten samarbetade med övriga i gruppen och på 

vilket sätt de löste problem i aktiviteterna. När arbetsterapeuterna observerade patienterna i 

aktivitet kunde de få olika instruktioner till exempel i skapande aktivitet. En arbetsterapeut 

beskrev att hon gav varje patient i uppgift att göra en traditionell grytlapp där de fick följa 

instruktioner för att kunna observera hur noggranna eller icke noggranna patienten var i 

aktiviteten. Hur patienten löste problem utifrån instruktioner kunde ofta spegla hur patienten 

hanterade sin ätstörning i dagliga aktivteter. Om patienten var impulsiv och genomförde 

aktiviteten utan närmare eftertanke kunde de tillsammans arbeta vidare kring detta i 

behandlingen. Var patienten överdrivet noggrann kunde de arbeta vidare på att patienten 

skulle släppa på krav och perfektionism. Utifrån dessa observationer kunde arbetsterapeuten 

välja en lämplig aktivitet utifrån patientens funktionsnivå med syftet att försöka bryta det 

negativa ätbeteendet. Arbetsterapeuterna kunde dagligen observera patienterna i samband 

med måltiderna för att se vilka eventuella förändringar patienterna hade gjort i de olika 

aktiviteterna och ge förslag på hur de skulle gå vidare i behandlingen. Observationen kunde 

även följas upp i slutet av behandlingen av arbetsterapeuten för att se vilka framsteg patienten 

hade gjort, t.ex. att patienten åt mer och varierat i samband med måltiderna. Fördelen som 

arbetsterapeuterna såg när de använde observation som bedömning, var att de fick se när 

patienten utförde aktiviteten, istället för att endast höra när patienten berättade om aktiviteten 

och därmed kunde de bättre anpassa det fortsatta behandlingsupplägget utifrån patientens 

förmågor och resurser, vilket skapade goda förutsättningar för en effektiv behandling. 

 

Även samtal användes som bedömning för att få kunskap om patientens aktivitetsproblem och 
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symtom som de sökte vård för. Det som framhölls som viktigt var att de fick patientens syn på 

sin situation eftersom behandlingen byggde på patientens egen motivation till förändring. När 

motivationen saknades till förändring hade arbetsterapeuterna motiverande samtal, för att få 

patienten medveten om sin sjukdom tex. att arbeta med vad som är anorektiska tankar och 

friska tankar och försöka att hitta tillbaka till den person patienten var innan sjukdomen. De 

effekter som motivationssamtal kunde medföra var att patienten blev mer medveten om sin 

sjukdom och kunde då ta till sig av den behandling som gavs. För att nå framsteg i 

behandlingen var det av betydelse att sätta upp kort- och långsiktiga aktivitetsmål tillsammans 

med patienten. Det var även av vikt att följa upp målen veckovis för att se vilka eventuella 

förändringar som patienten hade gjort, och samtala kring hur det hade gått hemma kring 

målsättningen. Andra erfarenheter arbetsterapeuterna hade kring målsättning var att de satte 

upp symtommål, vilket innebar viktuppgång och bryta destruktivt mönster kring mat och 

ätande utifrån patientens problem.  

 

I avslutningsfasen gjordes uppföljande bedömningar i form av samtal tillsammans med 

patienten för att diskutera när det var rimligt att avsluta och när besöken successivt skulle 

trappas ner. Detta gjordes för att stödja patienten till att kunna leva ett självständigt liv med 

möjlighet att få komma tillbaka på återbesök. Behandlingen sammanfattades utifrån 

patientens åsikter, vad som hade blivit bättre och hur denne såg på sin situation. Om patienten 

var normalviktig kunde arbetsterapeuten utgå mycket ifrån patientens upplevelse av 

situationen. Upplevde patienten att den inte längre hade aktivitetsproblem i förhållande till 

mat fick arbetsterapeuten utgå ifrån detta. Såg däremot arbetsterapeuten att patienten hade 

kvar vissa symtom, kunde hon eller han genom samtal försöka få patienten medveten om sin 

situation så att denne själv sedan kunde bryta och stanna upp om patienten kom på sig själv 

med att gå in i ett destruktiv beteende. Var patienten underviktig efter en tids behandling, fick 

arbetsterapeuten i samtal med patienten tala om att situationen var ohållbar och vilka åtgärder 

som kunde bli aktuella för att en förändring skulle kunna ske. Grundförutsättningen för en 

effektiv behandling var att patienten var motiverad till att delta och huvudansvaret låg mycket 

hos patienten själv om denne skulle bli bättre.  

 

Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med mat 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att arbeta med mat i 

behandlingen hos personer med ätstörning. De olika formerna för att arbeta med mat var; 

matdagbok, matlagningsgrupp, individuell träning och studiecirkel. 
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Det som framkom var att arbetsterapeuterna bland annat använde sig av matdagbok, där 

patienten fick skriva upp sitt matintag varje dag och om de hade följt måltidsplaneringen, 

och/eller om de hade kräkts eller kompenserat måltiden. Patienten fick även skriva in 

kommentarer och känslor till det aktuella sammanhanget. De arbetade med matdagboken 

hemma och sedan gick arbetsterapeuten och patienten igenom den tillsammans och 

diskuterade innehållet. Arbetsterapeuterna berättade att de hade använt matdagboken för att se 

mönster och samband i patientens ätbeteende, till exempel i vilka sammanhang patienten hade 

hetsätit eller kräkts och om han eller hon hade svultit sig mellan perioderna, eller om den på 

andra sätt hade upplevt situationer som svåra. Arbetsterapeuterna berättade att de hade använt 

matdagoken för att medvetandegöra patienten om mönster och samband i dennes ätbeteende 

för att stödja patienten i att finna och använda lämpliga strategier i samband med mat. Detta 

illustreras med följande citat: 

 

” det blir tydligt just för att de ska skriva ner mer då, att de kanske äter lite och så kan man 

visa på det, tydligt att det blir för lite. Och sedan att, eller att det blir för mycket de har svultit 

sig emellan”… 

 

Matdagboken beskrevs som en grundåtgärd för hur arbetsterapeuterna gick tillväga vid 

patientens matplanering. Fanns det behov av att göra anhöriga delaktiga i matplaneringen 

kunde arbetsterapeuterna informera om vad patienten skulle äta när denne kom hem och på 

vilka sätt anhöriga kunde stödja patienten i behandlingen. Ytterligare ett sätt för att stödja 

patienterna att följa matplaneringen var att arbetsterapeuterna gjorde ett schema för vad 

patienterna skulle äta under en vecka. Effekterna av att använda matdagbok var att patienterna 

blev mer medvetna om sitt ätbeteende och mönster kring maten. Därmed blev de mer 

motiverade att förändra sin situation och använda strategier för att förebygga svåra situationer 

i samband med mat, vilket innebar att de efter behandling kunde hantera sina problem bättre 

och ägna sin tid och energi på annat än maten. De effekter som arbetsterapeuterna såg av att 

göra anhöriga delaktiga i patientens behandling var att de bättre kunde utgöra ett stöd i 

behandlingen, vilket även skapade förutsättningar för att minska anhörigas oro kring 

situationen. Effekter av att utgå ifrån en matplanering och veckoschema, var att patienten fick 

ett mer vant ätbeteende vilket även skapande goda förutsättningar för en bättre balans till 

övriga dagliga aktiviteter. Detta illustreras med följande citat:  
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” Det här med att äta på bestämda tider och så, underlättar väldigt mycket när man har en 

ätstörning. Så att det blir mindre val när och om man ska äta och så även äta regelbundet, att 

kroppen ska komma igång. Våga lita på att den får mat. ” 

 

En annan åtgärd för att arbeta med mat som arbetsterapeuterna använde sig av var att 

patienterna fick delta i matlagningsgrupper. Aktiviteten kunde planeras så att patienterna fick 

träna på samtliga delmoment, till exempel att patienterna i grupp fick ett framtaget recept som 

de skulle skriva en inköpslista till och utföra inköp efter, för att sedan laga maten. Därefter åts 

maten i grupp tillsammans med personal. För att underlätta måltidssituationen pratade 

gruppen inte om mat när aktiviteten utfördes.  Aktiviteten kunde också vara planerad så att 

patienterna själva fick bestämma en rätt som de skulle laga tillsammans med personal och att 

de sedan bjöd övriga i gruppen på maten. Vidare berättade arbetsterapeuterna att de hade 

använt matlagningsgrupp för att träna patienterna på hur mycket ingredienser och matvaror 

som gick åt för att laga normalstora portioner till en grupp, samt att samarbeta när aktiviteten 

utfördes. Beroende på var patienterna befann sig i behandlingen avgjorde hur mycket ansvar 

de fick i samband med matlagningen. En arbetsterapeut beskrev det som att det var så de 

byggde upp patienternas självkänsla. Detta illustreras med följande citat:  

 

” Och sedan när vi märker att det här fixar de själva, då kan man ge dem mer ansvar och så. 

Det är ju så de växer och…. det är också så man bygger upp deras självkänsla, när de ser att 

vi börjar lita på dem och de kan börja lita på sig själva och de kan, som sagt lägga upp maten 

själva och bre sin egen smörgås. Så det är väldigt individuellt, samtidigt som det är i grupp.”  

 

De effekter som arbetsterapeuterna såg av att använda matlagningsgrupp var att patienterna 

fick ett mer vant arbetssätt vid matlagning, och att de fick lära sig att samarbeta med övriga i 

gruppen när aktiviteten utfördes.  

 

En annan åtgärd arbetsterapeuterna använde för att arbeta med mat var att träna individuellt 

med patienter kring mat. Fanns det behov för patienten att ha individuellt ansvar för samtliga 

moment i matlagningen kunde arbetsterapeuten träna patienten på detta vid enheten eller 

utföra hembesök hos patienten. Vid hembesöket utfördes aktiviteten i en miljö som patienten 

var van att vistas i, vilket skapade goda förutsättningar för framsteg i aktivitetsutförandet. 

Arbetsterapeuterna beskrev att de intog en stöttande roll i samband med måltid. De fick tänka 

på att hålla ihop aktiviteten, stötta och träna patienten i att ta till sig normalstora portioner och 
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att äta upp inom rimlig tid. Om en patient var riktigt dålig kunde den få upplagd mat och 

endast träna på ätandet. Arbetsterapeuternas erfarenheter av att träna individuellt kring mat 

med patienten var att det var skillnad i upplevelse att få mat serverad än att ta sin egen mat. 

När patienten tog sin mat själv, som när patienten bredde sin egen smörgås fick den träna på 

att ta för sig i aktiviteten. De effekter arbetsterapeuterna såg av att träna individuellt kring mat 

var att patienten fick lära sig att ta normalstora portioner och äta upp maten inom en rimlig 

tidsperiod. När patienten gjorde framsteg kring aktivitetsutförandet skapade det goda 

förutsättningar för ökad balans kring patientens övriga dagliga aktiviteter. När 

måltidssituationerna inte tog lika mycket tid, kunde patienten ägna sig mer åt andra 

aktiviteter.   

 

Ytterligare en åtgärd som användes för att arbeta med problem i samband med mat var att 

arbetsterapeuterna hade studiecirklar tillsammans med patienterna både individuellt och i 

grupp. När arbetsterapeuten arbetade individuellt med patienten använde de litteratur om mat 

som de diskuterade kring samt de problem som patienten upplevde med maten. 

Arbetsterapeuterna hade gruppaktivitet om ångesthantering, de lärde ut om ångest samt dess 

konsekvenser så att patienterna bättre kunde hantera det i sin vardag. Arbetsterapeuterna 

arbetade även med stresshantering och att stärka självkänslan. De samtalade om olika 

stressignaler, vad patienterna gjorde när de stressade och hur detta kunde förebyggas. Det var 

även inlagt positiva affirmationer, att ändra tankarna för att få en annan känsla och ett annat 

beteende. För att minska stress och ångest i samband med mat hade arbetsterapeuten även 

avslappning för patienter i grupp, där olika tekniker lärdes ut i samband med svåra situationer 

tex. måltid. Effekterna av studiecirklar som användes för att informera om mat och dess 

betydelse för kroppen var att patienterna visste bättre hur de skulle förhålla sig till 

måltidssituationerna.  Arbetsterapeuterna beskrev att effekterna av ångesthantering kunde 

vara att patienterna kunde hantera sin ångest bättre, vilket medförde att matsituationerna inte 

tog så lång tid. Arbetsterapeuterna beskrev att effekterna av att ha avslappning var att de 

kunde slappna av i svåra situationer. Effekterna av stresshantering var att patienterna kunde 

hantera sin stress bättre och att deras självkänsla ökade vilket medförde att matvanorna blev 

bättre och att de fick i sig den näring och energi som behövdes. Gemensamma effekter av 

studiecirklar kring mat var att patienterna fick mer tid och energi till andra aktiviteter t.ex. 

mer sociala kontakter och intressen.  
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Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med skapande aktivitet   

Denna kategori beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med skapande aktivitet, 

såsom bild, sömnad, lera, göra smycken, gips, tova, måleri och göra kort.  De olika formerna 

för att arbeta med skapande aktivitet var att uttrycka, medvetandegöra och bearbeta känslor. 

Dessa aktiviteter användes såväl som individuellt eller i grupp och kombinerades med samtal. 

 

Patienterna fick lära sig uttrycka känslor genom skapande aktivitet. Genom att patienterna 

fick använda sig av olika material i den skapande aktiviteten kunde patienten träna förmågan 

att uttrycka känslor genom upplevelser, tankar, sinnen, erfarenheter och minnen. När 

arbetsterapeuterna använde sig av gips fick patienterna exempelvis arbeta med att bygga upp 

en ansiktsmask eller en kropp, detta för att uttrycka antingen hur patienten upplevde sin kropp 

eller att den förstärkte en känsla. Ett annat sätt var att uttrycka känslor som patienten hade 

innan och efter matsituation. Detta kunde göras genom att arbeta med kollage, där patienten 

skapade olika bilder genom att klippa och klistra. För att uttrycka känslor kunde 

arbetsterapeuterna lägga in skrivövningar och musik till de skapande aktiviteterna. Dessa 

kunde kombineras så att patienten fick måla till musik, skriva till musik, ha musiken som 

avslappning eller måla under tystnad. När patienterna arbetade med skapande aktivitet i grupp 

kunde patienterna få lära sig att släppa sin bild efter ett tag och låta någon annan person måla 

på sin bild samtidigt som de fick måla på någon annans bild. Detta skulle göra att patienten 

vågade släppa på sina prestationskrav och perfektionism samtidigt som de uttryckte sina 

känslor. Detta illustreras med följande citat: 

 

” Syftet med målningen är att vi tar bort det här med prestation och krav och perfektionism, 
vi ber dem att flytta på sig så att de får måla på andras saker, fylla i andras målningar och 
så. Det kan vara väldigt svårt för att just ofta har de väldigt höga krav och prestationer. Men 
det släpper lite det här. Det kan vara någon annan som går in och målar på någon annans 
bild. ” 
 
Arbetsterapeuterna kunde använda sig utav olika teman för att uttrycka olika sorters känslor. 

De olika teman kunde handla om mat, självkänsla, självbild, symtom, relationer till andra, 

glädje, lugn samt de värderingar som styr ätstörningen. Ett annat sätt att arbeta med tema 

kunde vara att använda TTM, trädtemat som arbetsterapeuten kunde använda sig av vid 

individuell bedömning utifrån skapande aktivitet. Patienten fick måla symboliska träd med 

olika trädtema som symboliserade patientens skildring av nuet, barndomen, uppväxttid, tonår, 

mogen ålder och framtiden och sedan använda dessa för aktivitetsberättelser samt skapa 

berättelser. Detta gav arbetsterapeuten en bild av vem patienten var och vem patienten ville 

 15



bli. Utifrån vad som kom fram i den skapande aktiviteten planerades strategier för att 

övervinna de problem som patienten upplevde att den hade i aktiviteter. Fördelen av att 

använda TTM var att både patienten och arbetsterapeuten kunde se en tydlig utveckling i de 

olika bilderna på vilka framsteg som hade gjorts. 

 

Patienterna fick i den skapande aktiviteten arbeta med att medvetandegöra sina känslor. De 

fick reflektera under tystnad över vad de uttryckte under den skapande aktiviteten. Patienten 

och arbetsterapeuten samtalade om vilka känslor som väcktes och de fick sätta ord på sina 

känslor vilket bidrog till att patienten blev medveten om dessa. Ett sätt att medvetandegöra 

sina känslor var att arbetsterapeuten kunde använda sig av affekthantering, vilket innebar att 

patienten fick lära sig att identifiera, medvetandegöra och hantera sina egna grundläggande 

affekter som omvandlades till känslor för att blir mer rustade att klara av det inre systemet 

som signalerna mättnad, hunger, sömn och vakenhet. Affekthantering kunde 

arbetsterapeuterna använda sig av i skapande aktivitet samt genom uppföljning av samtal för 

att patienten skulle lära sig känna igen och hantera sina grundläggande affekter. 

Arbetsterapeuterna beskrev att patienter som hade svultit sig under en längre period kunde till 

slut inte reagera på kroppens signaler. Syftet med att uttrycka affekter var att patienten kunde 

identifiera dem och se hur de påverkade honom/henne och ge möjlighet att hitta nya sätt att 

hantera den. Effekterna av affekthantering kunde vara att patienten lärde sig att identifiera och 

hantera sina känslor. Detta illustreras med följande citat: 

 

”Det innebär att man behöver identifiera och känna igen sina egna affekter, hur dem 
påverkar mig. För att inte gå in i en negativ tanke och handling kring dem.”   
 
Arbetsterapeuterna samlade patienterna efter varje övning, detta för att gå igenom resultatet 

av övningarna. Patienterna fick sätta upp sin egen bild på väggen och prata om den om de 

ville, de pratade inte om varandras bilder. Arbetsterapeuterna ville att patienterna skulle 

reflektera över sina bilder och de känslor som väcktes, för att medvetandegöra känslor. De 

ville även att patienterna skulle koppla ihop det de samtalade om till deras vardag. De 

effekterna arbetsterapeuternas såg av att ha samtal med gruppen efter varje övning medförde 

att patienterna började tala om känslor som övningen hade väckt och att de blev medvetna om 

sina känslor.  

 

Patienterna fick också genom den skapande aktiviteten arbeta med att bearbeta sina känslor.  

Arbetsterapeuterna samtalade med patienten om hur han/hon skulle hantera, hitta lösningar 
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och strategier till vad som kom fram i de skapande aktiviteterna. Arbetsterapeuten använde 

det som var synligt i bilden samt de känslor och reflektioner som kom fram av patienten. De 

försökte sedan spegla det som var svårt och la in övningar som stärkte självkänslan och 

arbetade med det i skapande aktivitet. Effekterna av dessa speglingar och övningar gjorde att 

patienten bearbetade sina känslor samtidigt som deras självförtroende ökade.  

 

Effekterna av att arbeta med skapande aktivitet i grupp var att patienterna lärde sig att 

samarbeta, fick social träning, trygghet och utbyteserfarenhet. Arbetsterapeuterna upplevde att 

effekten av att ha individuell skapande aktivitet var att patienten öppnade sig mer 

känslomässigt. Arbetsterapeuten beskrev att andra effekter av skapande aktivitet var att 

patienterna började tala om sina känslor och hur de upplevde sin kropp. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter var att det hjälpte patienten att upptäcka saker, bli medvetna om sina känslor 

samt att det gav patienten redskap för att gå emot ätstörningen. Patienterna lärde sig att släppa 

på sina krav och fick ökat självförtroende. Arbetsterapeuterna beskrev att skapande aktivitet 

distraherade patienterna ifrån mat och vikttankar, lindrade ångesten efter matsituation och 

minskade stressen kring patienternas dagliga aktiviteter. Detta illustreras med följande citat: 

 

” Om jag använder bild så kan man ha bilden att prata om och på det sättet kommer det upp 
tankar och känslor som kanske hon eller han inte hade pratat om annars för de är oftast så 
stängda eller de är svåråtkomligt.”  
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder och dess 

effekter i rehabiliteringen hos personer med ätstörning. I resultatet framkom att 

arbetsterapeuternas erfarenheter av åtgärder och dess effekter utgick ifrån komponenter som; 

erfarenheter av att utföra bedömningar, erfarenheter av att arbeta med mat och erfarenheter av 

att arbeta med skapande aktivitet. Dessa erfarenheter bidrar till att öka förståelsen kring 

arbetsterapeutiska åtgärder och dess effekter i rehabiliteringen hos personer med ätstörning.   

 

I studiens resultat framkommer att arbetsterapeuternas erfarenheter av att utföra bedömningar 

var att utgå ifrån ett klientcentrerat arbetssätt som sedan utgjorde grunden för patientens 

målsättning och den fortsatta behandlingsplanen. Detta arbetssätt kan styrkas av Fischer 

(1998) och CAOT (2002) och Creek (2002) som framhåller att arbetsterapeuten bör utgå ifrån 

aktiviteter som är meningsfulla för patienten, för att uppnå resultat i behandlingen. Dock är 

författarna till denna studie tveksamma till om bedömningarna var klientcentrerade i samband 

med observation, när patientens förmåga till problemlösning bedömdes utifrån hur denne 

följde instruktioner eller när bedömningen utgick ifrån patientens symtom. Författarna är 

medvetna om den komplexa situation som det innebär för patienten att ha en ätstörning, men 

för att stödja denne i sin rehabilitering framhåller författarna att det är av betydelse att 

arbetsterapeuten utgår ifrån den enskilde patientens situation när bedömningen utförs. Vidare 

framkom det i resultatet att de instrument som användes var testade och framtagna utifrån 

forskning, och dessa kunde följas upp under behandlingen för att visa på vilken eventuell 

effekt åtgärderna hade på patientens aktivitetsutförande. Författarna till denna studie anser att 

detta tyder på ett professionellt förhållningssätt. Detta styrks även av Socialstyrelsen (2001) 

och Kielhofner (2002), där det framhålls viktigt att arbetsterapeuten utgår ifrån beprövad 

erfarenhet och forskning vid planering och genomförande av åtgärder tillsammans med 

patienten. 

 

I resultatet framkom det att matdagbok användes som en åtgärd, för att kartlägga destruktivt 

beteende i samband mat och använda förebyggande strategier för att förebygga detta. De 

effekter arbetsterapeuterna såg av att använda matdagbok var att det skapade en balans till 

patientens dagliga aktivteter genom att patienten fick mer tid till annat än maten när denne 

kunde hantera sin situation. Att skapa balans till patientens dagliga aktiviteter framhåller 

Kielhofner (2002) och Hagedorn (1995) som en viktig arbetsterapeutisk åtgärd för att 
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patienten ska känna tillfredställelse med aktivitetsutförandet och få ökad livskvalité. 

Författarna till denna studie anser att dessa ovan beskrivna effekter tyder på att matdagbok är 

en lämplig arbetsterapeutiskt åtgärd, vilket styrks av Martin (2000) och Glánt (2000).  

 

I resultatet framkom det att miljöns betydelse hade en avgörande roll när arbetsterapeuten 

tränade individuellt med patienten kring måltidssituationen. Effekter av individuell träning 

som arbetsterapeuterna såg kunde vara att patienten blev mer aktiv och självständig vid 

måltiden, vilket skapade goda förutsättningar för patienten att bättre planera sin tid till övriga 

daliga aktivteter. En åtgärd som framkom i resultatet vid individuell träning var att utföra 

hembesök hos patienten. Författarna till denna studie anser att detta är en viktig åtgärd för att 

identifiera hinder och resurser i miljön som kan påverka patientens aktivitetsutförande, för att 

uppnå goda effekter med behandlingen, vilket överensstämmer med Kielhofner (2002). Dock 

upplever författarna till denna studie att ibland saknades resurser i vissa verksamheter till att 

utföra hembesök. Författarna anser att detta problem bör uppmärksammas av chefer och 

politiker inom området, för att arbeta på en förändring, så att arbetsterapeuter ska kunna ha 

möjlighet att utföra denna åtgärd för att hjälpa dessa patienter i sin rehabilitering. Vidare 

framkom i resultatet att arbetsterapeuterna deltog själva i aktiviteten för att stödja patienterna i 

samband med måltiden. Detta kan styrkas av Kielhofner (2002 & 2004) som anser att 

arbetsterapeuten kan själv delta och ta stöd av aktiviteten i behandlingen, för att successivt ge 

mer ansvar till patienten och att denne till sist utför aktiviteten självständigt. Författarna till 

denna studie vill specifikt framhålla att studiens resultat visar på att arbetsterapeuten har en 

viktig roll i det övriga rehabiliteringsteamet genom att utgå ifrån aktiviteten och anpassa 

miljön utifrån patientens förmåga, och att ovan beskrivna effekter tyder på att individuell 

träning är en lämplig åtgärd för att uppnå resultat i behandlingen.  

 

Resultatet visade att gruppens betydelse hade en viktig roll när arbetsterapeuterna använde 

matlagningsgrupp som en åtgärd för att arbeta med maten. Effekter av matlagningsgrupp som 

arbetsterapeuterna såg, kunde vara att patienterna fick ett mer vant arbetssätt vid matlagning 

och att de fick lära sig att samarbeta med övriga i gruppen. Författarna till denna studie anser 

att dessa ovan beskrivna effekter av åtgärder tyder på att det är lämpligt att utgå ifrån 

gruppaktivitet för att arbeta med mat i rehabiliteringen hos patienter med ätstörningar, vilket 

även styrks av Martin (2000). Dock har författarna till denna studie reflekterat över att 

arbetsterapeuternas arbete styrdes av tidsbrist och begränsade resurser, vilket medförde att 

matlagningsgrupp inom vissa verksamheter prioriterades bort inför andra åtgärder. Författarna 
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framhåller att detta problem bör uppmärksammas av politiker och chefer som fattar de 

avgörande besluten. Utökat ekonomiskt stöd och mer utbildad personal kring ätstörning 

behövs för att hjälpa dessa patienter anser författarna.   

 

I resultatet framkom att arbetsterapeuterna använde olika former av studiecirklar för att 

informera och diskutera med patienterna om eventuella problem som patienterna kunde 

uppleva i samband med måltid och i förhållande till övriga dagliga aktivteter. Denna åtgärd 

kan styrkas Martin (2000) som anser att information och utbildning är en viktig 

arbetsterapeutisk åtgärd i behandlingen hos patienter med ätstörning. Vidare i resultatet av 

denna studie framkom det att arbetsterapeuterna använde studiecirklar såsom, avslappning, 

stresshantering och ångesthantering. Enligt Martin (2000) används åtgärder som t.ex. 

avslappning och stresshantering för personer med ätstörning i samband med måltid för att 

minska upplevelsen av stress, prestationskrav och ängslighet som patienter med ätstörning 

kan uppleva.  

 

I resultatet framkom det att de effekter arbetsterapeuterna såg av att använda sig av 

studiecirklar där information om mat, stresshantering och ångesthantering ingick, ledde till att 

patienterna kunde hantera sin ångest och stress bättre. Patienterna visste bättre hur de skulle 

förhålla sig till måltidssituationerna och att dessa inte tog så lång tid. Detta gjorde att 

patienterna fick mer tid och energi till övriga aktiviteter t.ex. mer sociala kontakter och 

intressen.  Martin (2000) beskriver att patienter som undervisas om stress i grupp lär sig att 

identifiera, känna igen inre signaler som antyder att en situation kommer att bli svår. Vidare 

lärs avslappningsteknik ut till patienterna eftersom det hjälper mot ängslighet och stress.  

Författarna anser att dessa beskrivna effekter av att använda olika former av studiecirklar 

kring mat tyder på en lämplig åtgärd hos personer med ätstörning. Författarna anser att det 

kunde vara lämpligt att koppla det mer till patienters dagliga aktiviteter att de exempelvis har 

ångesthantering, avslappningen och stresshantering även individuellt i patientens vardagliga 

situationer. 

 

Resultatet av denna studie visade att en åtgärd som arbetsterapeuterna använde sig av var 

skapande aktivitet. Arbetsterapeuternas erfarenheter var att patienter fick lära sig att uttrycka 

sina känslor genom att arbeta med skapande aktiviteter. Denna åtgärd kan styrkas av Martin 

(2000) och Bridgett (1993) där patienter med ätstörning får arbeta med skapande aktiviteter av 

olika slag, det kan vara att arbeta med olika hantverk, bildterapi, skriva och musik såväl i 
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grupp eller individuellt. Enligt Martin (2000) är bildterapi och skrivande lämpliga åtgärder för 

att hjälpa patienter hitta strategier att använda i dagliga aktiviteter. Strategier för att uttrycka 

känslor kunde vara att använda sig av teman och tidsbegränsningar. I resultatet visade det att 

arbetsterapeuterna kunde använda sig av trädtemat som en åtgärd i skapande aktivitet. Vilket 

även beskrivs i en studie av Gunnarsson, Jansson & Eklund (2006) där The Tree Theme 

Method är en lämplig metod i skapande aktivitet eftersom det ger arbetsterapeuten en inblick i 

patientens aktivitetsberättelser genom livet.   

 

I studien framkom det att arbetsterapeuternas erfarenheter var att patienterna fick arbeta med 

att medvetandegöra och bearbeta sina känslor genom samtal samt reflektioner i den skapande 

aktiviteten. Enligt Martin (2000) används skapande aktiviteter för patienter med ätstörning för 

att hjälpa dem att komma underfund med sina känslor. Skapande aktivitet ses som en själv-

healing där patienten får uttrycka känslor, kommunicera med det undermedvetna och att 

utveckla nya tankar.  I en studie av Eklund (2002) används målning som en indirekt metod av 

arbetsterapeuter inom psykiatrin. Målningen kan vara ett sätt att uttrycka sina känslor, 

personliga mål och bli medveten om sina känslor. Författarna anser att målning som en 

indirekt metod är en lämplig åtgärd för att det gör att patienten uttrycker känslor och bli 

medvetna om dessa. Vi anser att det är viktigt som arbetsterapeut att vara tydlig när metoden 

används för patienter, kollegor och anhöriga så inte missförstånd uppstår. 

 

Sammanfattningsvis bidrar denna studie med ökad kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter 

av åtgärder och dess effekter i rehabiliteringen hos personer med ätstörning. Författarna 

menar att denna kunskap är betydelsefull därför att tidigare forskning i mindre utsträckning 

har lyft fram dessa effekter kring rehabiliteringen hos personer med ätstörning. Dock menar 

författarna att det finns behov av fortsatt forskning inom området därför att problematiken 

kring dessa patienters aktivitetsutförande ofta är komplex, vilket medför att det kan vara svårt 

att visa på arbetsterapeutiska åtgärders effekter i förhållande till andra påverkande faktorer, 

t.ex. övriga professioners insatser och patientens relationer till andra i sin omgivning. 

Eftersom forskning kring detta ämne är begränsat skulle det även vara intressant att utgå ifrån 

patientens erfarenheter av arbetsterapeutiska åtgärder och dess effekter kring rehabiliteringen, 

för att jämföra i förhållande till arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder och dess effekter i 

rehabiliteringen hos personer med ätstörning . 
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Metoddiskussion  
Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder och dess effekter i 

rehabiliteringen hos personer med ätstörning. I den här studien valde författarna en kvalitativ 

metod där författarna utgick från halvstrukturerade intervjuer vid insamling av data, som 

enligt Holloway och Wheeler (2002) och Kvale (1997) är ett lämpligt val, då syftet med att 

använda halvstrukturerande intervjuer var att arbetsterapeuterna skulle få en möjlighet att 

beskriva situationen utifrån sina egna erfarenheter, samtidigt som författarna följde en struktur 

och hade möjlighet att jämföra data utifrån olika intervjuer. 

 

Författarna genomförde alla intervjuer via högtalartelefon, vilket kan ha medfört både fördelar 

och nackdelar. Fördelarna kunde vara att författarna inte gjorde en underliggande tolkning av 

de intervjuades kroppsspråk i datainsamlingen. Nackdelarna kunde vara att författarna inte 

hade någon ögonkontakt med de intervjuade arbetsterapeuterna. Författarna kunde inte läsa av 

ansikts- och kroppsuttryck vilket gjorde att det var svårt att uppfatta om arbetsterapeuterna var 

klara med sitt svar eller väntade på en ny fråga. Enligt Kvale (1997) kan det personliga mötet 

med den intervjuade göra att ansiktsuttryck och kroppshållning fångas upp, vilket kan påverka 

kvaliteten på intervjuerna. Eftersom författarna är ovana vid intervjusituationer kunde detta 

medföra att författarna inte ställde tillräckligt med följdfrågor vid första intervjutillfället vilket 

kan ha påverkat studiens pålitlighet. Desto fler intervjuer som gjordes resulterade i att 

författarna blev mer vana intervjuare vilket påverkade datainsamlingens material. En styrka 

vid datainsamlingen var att författarna hade en intervjuguide som stöd eftersom författarna 

var ovana vi intervjusituationer. Det var även en styrka att författarna innan intervjuerna 

startade med att berätta för arbetsterapeuten om studiens syfte, hur intervjun skulle gå till 

väga, definierade begrepp så inga missförstånd skulle uppstå och om arbetsterapeuten hade 

några frågor. Detta kan ha gjort att arbetsterapeuten kände sig mer avslappnad och trygg vid 

intervjusituationen, vilket kan ha gjort att den som blev intervjuad vågade öppna sig mer. 

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att den som blir intervjuad får en uppfattning om studien 

samt intervjuaren, eftersom det gör att hon/han tillåter sig prata om erfarenheter och känslor 

för en främmande person. En annan styrka vid datainsamlingen var att båda författarna deltog 

vid fem av sju intervjuer. Eftersom författarna var ovana kunde de då komplettera varandra 

genom att den ena författaren ställde följfrågor som den andra inte gjorde. Två intervjuer 

genomfördes av en författare och detta kan ha medfört att den intervjuade kände sig tryggare 

med en person och vågade öppna sig mer. Nackdelarna kan ha varit att det inte ställdes 
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tillräckligt med följdfrågor. Intervjuerna spelades in på Mp-3 spelare och enligt Kvale (1997) 

är det en fördel att spela in intervjuerna för då kan intervjuarna koncentrera sig på vad som 

sägs eftersom de inte behöver anteckna och intervjuerna kan sedan återges ordagrant, vilket 

stärker studiens pålitlighet. För att författarna skulle stärka trovärdigheten i analysarbetet togs 

meningsenheter som svarade mot studiens syfte ut på var sitt håll. Därefter jämförde 

författarna meningsenheter och identifierade likheter samt skillnader. De överenskomna 

meningsenheterna kondenserades sedan tillsammans av författarna och därefter kodades de 

kondenserade meningsenheterna. För att stärka studiens trovärdighet tog författarnas 

handledare ut meningsenheter ur två intervjuer och dessa jämfördes sedan med författarnas 

och det visade sig att de stämde väl överens. Enligt Holloway och Wheeler (2002) är 

handledarens roll att kritiskt granska materialet, ge råd och feedback samt försäkra sig om att 

författarna följer de etiska principerna, för att öka trovärdigheten i studien. Tre citat togs ut till 

varje kategori i resultatet för att stärka trovärdigheten i resultatet.  

 

Tillkännagivande  

Författarna skulle vilja tacka de arbetsterapeuter som har medverkat i studien. Det har varit 

mycket värdefullt att ta del av deras kunskaper. Vi vill även tacka vår handledare för goda råd 

och stöd genom arbetet.    
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      Förfrågan om medverkan i studie om ätstörning.  Bilaga 1 
Hej! 

Ätstörningar är ett vanligt och allvarligt hälsoproblem bland tonåringar och unga vuxna. 

Arbetsterapeuten är en utav de olika professioner som arbetar med personer som har 

ätstörning, trots detta finns det begränsat med forskning kring arbetsterapeutiska åtgärder och 

dess effekter inom området. Syftet med studien är därför att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av åtgärder och dess effekter i rehabiliteringen av personer med ätstörning.  

 

Vi vänder oss till er enhet, där du som arbetsterapeut är verksam för en förfrågan om 

medverkan i studien. Kriterier för att delta i studien är att du ska ha minst ett års erfarenhet av 

att arbeta med personer som är 16 år och uppåt och har anorexi eller bulimi. Deltagandet i 

denna studie är frivilligt och ni har rätt att avbryta deltagandet i studien när som helst, utan att 

ange skäl till detta. 

 

Om du tackar ja till att delta kommer vi att intervjua dig på en tid och plats som passar dig.  

Varje intervju beräknas ta ungefär en timme och kommer att spelas in på band. Samtliga 

intervjuer planeras att genomföras av båda författarna, men vid långt avstånd kommer 

intervjun att genomföras via högtalartelefon eller utav en författare. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt. Endast vi samt vår handledare kommer att har tillgång till materialet. 

Vi som kommer att genomföra studien är två arbetsterapeut studenter på Luleå tekniska 

universitet, som nu skriva en C-uppsats. Studien kommer att finnas tillgänglig hösten 2007 på 

hemsidan http://www.ltu.se/depts/lib/ under länken ”universitetets publikationer”. Om några 

dagar kommer vi att ta kontakt med dig för att höra om du är intresserad. Om du har några 

frågor så får ni gärna kontakta oss.  

 

Hälsningar    

Malin Bergqvist    Emma Fermskog                       

Tel:0500-459282    Tel:0480-475251                       

Mobil:0706906108    Mobil:0733450570 

  

Handledare: Gunilla Isaksson 

Universitetsadjunkt; Luleå tekniska universitet 

Telefon: 0920-491010 
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                                                                                                                   Bilaga 2 

Intervjuguide: 

 
Åtgärder 

Vilka åtgärder använder du hos personer med anorexi eller bulimi?  

Varför använder du dessa åtgärder?  

Hur använder du åtgärderna? 

 

Utvärdering   

Vilka åtgärder utvärderas?  

Varför utvärderar du åtgärderna?  

Hur utvärderar du åtgärderna?  

 

Effekter 

Vilka effekter upplever du att åtgärderna har på patientens dagliga aktiviteter? 

Varför tror du att det får dessa effekter?   

Hur tror du att det påverkar patienters dagliga aktiviteter?  
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Bilaga 3 

        Svarstalong 
 

 Jag har tagit del av informationen och härmed ger jag mitt samtycke att delta i studien. 

 

Namn: …………………………………………………… 

 

Telefon: …………………………………………………. 

 

Ort: …………………………………………… 

 

Svarstalongen kommer att inhämtas vid intervjutillfället eller att den skickas tillbaka till 

författarna om intervjun kommer att ske via telefon. 
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