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Arbetsterapeuters erfarenheter av gruppaktiviteter som en intervention för klienter 
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Abstrakt

En av de vanligaste ätstörningarna i dag är Anorexia Nervosa, som yttrar 
sig främst i självsvält och ofta även överdriven träning. Syftet med denna 
studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av gruppaktiviteter 
som en intervention för klienter med Anorexia Nervosa. Studien baserades 
på sex intervjuer med sju deltagare. Data analyserades enligt kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier: Arbetsterapeutens 
planering av gruppaktiviteter, arbetsterapeutens roll och förhållningssätt i 
gruppaktiviteter, arbetsterapeutens erfarenhet av att gruppaktivitet både 
kan stödja och hindra klienter, arbetsterapeutens erfarenhet av att 
gruppaktivitet på olika sätt leder till förändrat aktivitetsutförande. Studien 
visade betydelsen av planering innan gruppaktiviteter där arbetsterapeuten 
planerar gruppaktiviteter genom att anpassa aktiviteter efter klienternas 
behov, målsättning och problematik så att alla klienter kan delta i 
gruppaktiviteterna på lika villkor. Det är av betydelse för arbetsterapeuten 
att ha en medvetenhet kring behovet av arbetsterapeutens roll och olika 
förhållningssätt vid gruppaktiviteter. Studien visade att gruppdeltagarna 
kan både stödja och hindra ett förändrat aktivitetsutförande. Gruppen kan 
stödja varandra till att våga göra saker som de tidigare inte vågat eller 
undvikt på grund av sjukdomen. Gruppen kan hindra genom att någon i 
gruppen mår dåligt så kan de negativa känslorna överföras till övriga 
klienter så att hela gruppen påverkas. För klienter med Anorexia Nervosa 
fungerar det bättre i vardagliga aktiviteter efter interventionerna, de blir 
mer flexibla och vågar utmana sig mer. Denna intervjustudie kan bidra till 
att få en djupare kunskap om hur arbetsterapeuter arbetar med 
interventioner i grupp för klienter med Anorexia Nervosa samt betydelsen 
av gruppaktiviteter.

Sökord: Occupational therapy, Anorexia Nervosa, group activity, 
intervention.
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Abstract

One of the most common eating disorders today is Anorexia Nervosa, 
which manifests itself mainly in the self-starvation and often excessive 
training. The purpose of this study was to describe occupational therapist's 
experience of group activities as an intervention for clients with Anorexia 
Nervosa. The study was based on six interviews with seven participants. 
Data were analyzed according to qualitative content analysis. The analysis 
resulted in four categories: occupational therapist’s planning of group 
activities, occupational therapist’s role and approach of the group 
activities, occupational therapist’s experience of group activity can both
support and hinder the clients, occupational therapist’s experience of 
group activity in different ways leading to changes in activity 
performance. The study showed the importance of planning prior to group 
activities where occupational therapists are planning group activities by 
adapting activities for clients' needs, objectives and concerns so that all 
clients can participate in group activities on equal terms. It is important for 
therapists to have an awareness of the need for occupational therapists role 
and different approach to group activities. The study showed that the 
group could both support and hinder a shift in activity performance. The 
group can support each other to dare to do things that they previously did 
not have dared or avoided because of the disease. The group can hinder, if 
someone in the group feel bad, so can the negative feelings transfer to 
other clients so that the whole group is affected.  Clients with Anorexia 
Nervosa works better in everyday activities after the intervention, they 
become more flexible and dare to challenge themselves more. This 
interview study can help to get a deeper understanding of how 
occupational therapists work with group intervention for clients with 
Anorexia Nervosa and the importance of group activities.

Keyword: occupational therapy, Anorexia Nervosa, group activity, 
intervention.
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Inledning

Intresset till denna studie har väckts genom att vänner och bekanta till författarna 

insjuknat i Anorexia Nervosa. Under arbetsterapeututbildningen har författarna fått 

kunskap om olika arbetsterapeutiska interventioner och hur de kan användas både 

individuellt och i grupp med olika klienter. Genom att fördjupa oss i studier om lämpliga 

interventioner för klienter med Anorexia Nervosa har det blivit tydligt att interventioner i 

grupp framhålls ge goda resultat. Då interventioner i grupp är vanligt förekommande 

inom arbetsterapi och visar på goda resultat för klienter med Anorexia Nervosa har ett 

intresse väckts för att studera detta vidare. Därigenom kan vi få en djupare kunskap om 

hur arbetsterapeuter använder interventioner i grupp för klienter med Anorexia Nervosa.

Bakgrund

En av de vanligaste ätstörningarna i dag är Anorexia Nervosa. Norring och Clinton 

(2002) beskriver att den första kända medicinska beskrivningen av denna sjukdom 

gjordes av Gull och Laségue 1873. Ordagrant betyder Anorexia Nervosa nervös 

aptitlöshet. Denna beskrivning är egentligen otillräcklig, då majoriteten av klienterna är 

långt ifrån aptitlösa då de mer eller mindre framgångsrikt bekämpar sin hunger och sina 

impulser att äta. Folkhälsoinstitutet [FHI] (2009) beskriver att Anorexia Nervosa är 

vanligast bland flickor och unga kvinnor, tio gånger vanligare än bland pojkar. 

Insjuknandefrekvensen hos unga kvinnor ligger inom intervallet 8 till 40 nya fall per 100 

000 kvinnor/år i Sverige. Martin (2000) beskriver Anorexia Nervosa som ett allvarlig 

psykiatriskt tillstånd som kan leda till döden. Diagnoskriterierna för Anorexi Nervosa 

som beskrivs i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM – IV, 1995) 

är 15 % viktnedgång i förhållande till kroppsvikt på eller över nedre normalgränsen för 

sin ålder och längd, intensiv rädsla för viktuppgång trots undervikt, störd 

kroppsupplevelse, självkänslan överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form, förnekar 

allvaret i den låga kroppsvikten samt amenorré hos menstruerande kvinnor. Vidare 

beskriver Cullberg (2003) att det finns tre faser i sjukdomen. Första fasen innebär en 

vanlig bantning som övergår till svält. När kroppen nått en viss gräns reagerar den med 

att kompensatoriskt dra ner vissa energikrävande system, detta är den andra fasen. I den 
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sista och tredje fasen beskrivs det hur fettdepåerna är uttömd, den kroppsegna äggvitan 

bryts ner. Individen har nu kommit till en livshotande situation och att terapeutiskt 

försöka nå klienten under detta skede är inte meningsfullt. Det krävs aktiv behandling, 

exempelvis intravenös blod och närningstillförsel.

Kielhofner (2004) beskriver att anpassningsprocessen hos klienter är en central del i 

arbetsterapi, vilket innebär hur en individ hanterar förändringar, händelser och 

upplevelser. Glant (2000) och Martin (2000) beskriver anpassningsprocessen som coping 

strategier och att klienter med Anorexia Nervosa har sämre coping strategier, lägre 

självförtroende i deras förmåga att lösa problem samt en tendens att undvika att 

konfrontera problem. På grund av otillräckliga coping strategier kan sjukdomen Anorexia 

Nervosa uppkomma vid nya händelser såsom puberteten, vid flytt hemifrån och 

universitetsstudier. Negativa livshändelser kan också utlösa sjukdomen. Även media har 

en betydande roll och är en bidragande orsak till sjukdomen då de framställer ett ideal där 

individer är smala och vikten inte går att uppnå utan ohälsosamma metoder. 

Vid insjuknande i Anorexia Nervosa kan förutom de fysiska komplikationerna som är 

sammankopplade med sjukdomen även personens aktivitetsutförande förändras såsom 

personens rutiner, vanor, utförandekapacitet samt sociala miljö. Kielhofner (2002; 2004) 

beskriver samspelet mellan person, miljö och aktivitet, dessa kan var för sig eller 

tillsammans både kan hindra och främja aktivitetsutförande hos klienter. Vidare beskrivs 

att aktivitetsutförande inkluderar en persons vanor, rutiner och roller och inverkar hur en 

aktivitet utförs. Även miljön påverkar aktivitetsutförandet som både kan främja och 

hindra aktivitetsutförandet. Vidare beskriver Kielhofner att personen har rutiner i alla 

aktivteter de utför, de har lärt sig att göra på ett visst sätt samt i en viss ordning och det 

påverkar hur de utför aktiviteten. Martin (2000) beskriver att rutiner och vanor omger 

nästan alla aspekter hos klienter med Anorexia nervosa från mat, träning till dagliga 

uppgifter och aktiviteter. En rutin kan vara att de räknar alla kalorier i all mat de äter 

såväl som tuggummi, tandkräm och mediciner samt att de hela tiden vill bränna kalorier 

vilket leder till överdriven träning. Klienter med Anorexia Nervosa tenderar därför att 

skapa social isolering som ett resultat av låg självaktning och rädsla för att behöva bryta 
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dessa rutiner i vardagen. Den sociala isoleringen påverkar den sociala miljön som innebär 

interaktion och samspel med andra individer i klientens omgivning. Martin (2000) och 

Orchard (2003) beskriver detta genom att klienten exempelvis väljer att sluta äta måltider 

tillsammans med familj och vänner, väljer bort arbete och skola på grund av 

koncentrationssvårigheter samt för att kunna undvika gemensamma måltider med andra 

vilket påverkar den sociala miljön negativt. Isoleringen kan även innebära att klienten har 

svårt att handla matvaror då de kan uppleva känslan av att alla i butiken tycker de är 

äckliga och smutsiga för att de köper mat. Vissa klienter kan uppleva att ett besök i 

matvaruaffären sätter igång en impulsivitet att vilja kräkas.

Interventioner i arbetsterapeutiskt arbete utförs när en klient har ett aktivitetsutförande 

problem i aktiviteten eller miljön. För att lösa problemet används olika interventioner för 

att främja aktivitetsutförandet såsom förändring i aktivitetsutförandet, anpassning av 

aktivitet eller förändring i miljön (Creapeau, Cohn & Schell, 2008). American 

Occupational Therapy Association [AOTA], (2008) beskriver att interventioner är 

utformade för att främja engagemang och delaktighet i dagliga livets aktiviteter hos 

klienter och utformas efter klientens mål och behov. Martin (2000) beskriver att 

arbetsterapeutisk rehabilitering liknar den aktuella livssituationen och ger en realistisk 

miljö för klienten där klienten kan utveckla sina förmågor i livssituationen. Vidare 

beskriver Abeydeera, Willis och Forsyth (2006) arbetsterapeutiska interventioner för 

klienter med Anorexi Nervosa där arbetsterapeuten samlar information om klientens 

delaktighet i aktivitet såsom roller, vanor, intressen, förmågor, mål och miljön med olika 

arbetsterapeutiska bedömningsinstrument. Informationen som kommer fram används för 

att få klienten engagerade i att delta i meningsfulla aktiviteter i sitt dagliga liv, vilket 

hjälper klienter med Anorexia Nervosa att förändra sin livsstil och bryta sitt vanemönster 

gällande sin ätstörning, utveckla mer balanserade rutiner och aktiviteter, samt bryta 

mönster med överträning och upptagenhet med kaloriräkning. Creek (1998) beskriver att 

svårigheter vid arbetet med klienterna är att förändra sjukdomsbeteendet som blivit en 

rutin i deras vardag. 
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Harries (1992) skildrar även att faktorer som klientens fysiska och psykiska tillstånd kan 

påverka arbetsterapeutiska interventioner för klienter med Anorexia Nervosa, när klienten 

är väldigt underviktig påverkar det den fysiska styrkan och förmågan att koncentrera sig 

är nedsatt. En viktig del i början av rehabiliteringen är att utveckla klientens förståelse för 

sin sjukdom genom uppmuntrande av självupplevelse, självmedvetenhet, självförtroende 

och självständighet. Creek (1998) tar upp att ett stort problem hos klienter med Anorexia 

Nervosa är deras kontrollbehov därför är det viktigt med fokus på att få klienten att känna 

sig stark istället för fokus på dennes kropp och matintag. Detta görs genom ett 

klientcentrerat arbetssätt med klienten i centrum och arbetsterapeuten som stöd i 

rehabiliteringen. Även Martin (2000) framställer ett klientcentrerat arbetssätt för att 

engagera klienten i att samarbeta i rehabilitering och målsättning samt att det även är 

viktigt att etablera och bibehålla en relation med klienten. 

Mycket av mänsklig aktivitet involverar interaktion mellan andra individer i sociala 

grupper (Kielhofner, 2002). Grupp kan beskrivas som en social miljö där naturliga 

grupper som en individ deltar i sina dagliga aktiviteter kan vara familj, vänner, grannar, 

skolkamrater och kollegor på arbetsplats (Cole, 2004). Individer som har en oförmåga till 

att delta i aktiviteter på grund av en sjukdom kan uppleva sig temporärt eller permanent 

utanför en grupp som de tidigare varit med och haft en roll i (Kielhofner 2002). Enligt 

Cole (2004) är gruppaktivitet som en intervention i det arbetsterapeutiska arbetet bra för 

att förbereda klienter för flera nivåer av socialt deltagande i aktivitet samt att klienterna 

med Anorexia Nervosa också ofta tenderar att ha ett litet socialt nätverk. Interventioner i 

grupp kan hjälpa klienterna genom att få dem att ge, få och förstå ömsesidigt socialt stöd 

samt ge möjlighet att öva på att möta andra i sociala och känslomässiga situationer. 

Abeydeera, Willis och Forsyth (2006) och Creek (1998) beskriver att gruppbaserad 

aktiviteter är bra för klienter med Anorexia Nervosa då de ger social gemenskap samt 

kommunikation av känslor, tankar, och kan ske genom exempelvis matlagningsgrupper, 

bildterapi och skapande aktiviteter. 

Harries (1992) beskriver att det är viktigt i början av rehabiliteringen att klienter med 

Anorexia Nervosa utvecklar sin förmåga att interagera i grupp för tidigt deltagande i 
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aktivitet. Martin (2000) beskriver att det är viktigt att utveckla en spontanitet och 

avslappnat måltids mönster för klienter med Anorexia Nervosa samt att de lär sig att äta i 

restauranger, skola, arbete och med familj och vänner och det kan tränas i 

matlagningsgrupper där både tillagning och social träning vid måltiden ingår. Orchard 

(2003) & Martin (2000) beskriver problem som planering, inköp, tillagning och ätande 

både individuellt och i grupp som svåra och komplexa aktiviteter för klienter med 

Anorexia Nervosa. Många av klienterna har lite erfarenhet av matlagning, har svårt att 

veta vad en balanserad och lämplig portion är, därför är det bra med måltidsrelaterande 

gruppaktiviteter som en arbetsterapeutisk intervention i rehabiliteringen, vilket även 

stimulerar till social, intellektuell samt känslomässig utveckling. 

Bild är en annan gruppintervention som kan användas för att hjälpa klienter med 

Anorexia Nervosa att uttrycka undantryckta och oupptäckta känslor som sjukdomen 

medför och kan vara den första arbetsterapeutiska interventionen eftersom den inte kräver 

fysisk styrka och uppmuntrar till en hälsometod att uttrycka känslor vilket är viktigt när 

klienten börja gå upp i vikt. Bild kan ses som ett sätt att uttrycka sig, att återfå 

självkontroll, och uppmuntran till kontroll över impulser och rädsla. Harries (1992) 

beskriver att bild är bra då klienter med Anorexia Nervosa är oförmögna att verbalisera 

känslor eftersom deras fysiska kropp har blivit deras fokus att uttrycka sig med. 

Klienterna önskar ofta att ha en känsla av kontroll och bild tenderar att erbjuda detta till 

klienten men samtidigt ge rum för att experimentera och delge känslor. Vidare beskriver 

Martin (2000) att det inte är kvalitén på bilden som är viktigast utan att bilden är något 

klienten känner att dem kan diskutera omkring både individuellt och i grupp. Harries 

(1992) skriver om att arbetsterapeuten kan ge olika teman och tidsram för vad klienten 

ska måla, detta för att ta bort fokus på att måla en vacker bild utan istället uttrycka 

känslor kring temat. Ibland kan en bild uppgift vara att gruppen tillsammans målar på ett 

stort papper, detta för att utveckla tillit och sammanhållning. 

Av det ovan beskrivna framkommer värdet av gruppaktiviteter. Studier visar även att 

klienter med Anorexia Nervosa genom gruppaktivitet ger ökad delaktighet i vardagliga 

aktiviteter och påverkar den sociala interaktionen med individer i deras omgivning. Det 
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är därför av intresse att få en djupare kunskap och förståelse om interventioner i grupp 

som arbetsterapeuter använder till klienter med Anorexia Nervosa. Syftet med denna 

studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av gruppaktiviteter som en 

intervention för klienter med Anorexia Nervosa. 

Metod

Design

För att besvara syftet har en kvalitativ intervjustudie gjorts för datainsamling och analys. 

Metoden var relevant att använda då den kvalitativa intervjun är en metod för att fånga 

erfarenheter, upplevelser och beteende samt ge uttryck för en persons perspektiv med 

egna ord (Kvale, 1997; Graneheim & Lundman, 2003). Vid intervjun användes semi-

strukturerade intervjufrågor för att få en dialog och möjlighet till följdfrågor vid behov 

(Kvale1997). Data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys för att skapa en djup 

kunskap, försöka förstå och analysera helheten om arbetsterapeuters erfarenheter i arbetet 

med klienter med Anorexia Nervosa. Den är bra att använda vid analys av intervjuer då 

fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera 

skillnader och likheter i textinnehållet och vi tyckte därav att denna analysmetod var 

relevant till vår studie (Graneheim & Lundman, 2003; Patel & Davidson, 2003).

Urval

Urvalskriterierna till denna studie var legitimerade arbetsterapeuter i Sverige med minst 1 

års yrkeserfarenhet i arbete med klienter med Anorexia Nervosa samt geografiskt spridda 

i Sverige. Geografisk spridning har använts för att få en bred bild av det 

arbetsterapeutiska arbetet samt för att få kontakt med tillräckligt många arbetsterapeuter 

inom området då det finns få ätstörningsenheter i Sverige. Enligt Holloway och Wheeler 

(2002) är 6-8 deltagare ett lämpligt antal när det är en homogen grupp vilket deltagarna i 

denna studie är. Urvalet i denna studie resulterade i att sju arbetsterapeuter intervjuades 

men vid sex intervjutillfällen då två arbetsterapeuter arbetande i samma verksamhet och 

intervjuades tillsammans.
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Datainsamling

Förfrågningar skickades ut till 15 arbetsterapeuter. För att få kontakt med arbetsterapeuter 

inom området, togs det telefonkontakt med 32 verksamhetschefer på olika 

ätstörningsenheter i landet. För att lokalisera verksamhetscheferna användes abkontakt.se 

samt eniro.se. En muntlig förfrågan ställdes om arbetsterapeuter finns inom verksamheten 

samt om ett godkännande till att skicka en förfrågan per post om deltagande i studien till 

dessa arbetsterapeuter. Därefter skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) till 

arbetsterapeuter som cheferna gett namnet på. Brevet innehöll information om studiens 

syfte, metod, kontaktinformation, handledare för studien samt att intervjun kommer göras 

tillsammans med en annan studie med liknande inriktning.

I brevet framkom även att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst samt 

att anonymitet garanteras vid publicering av studien. Med brevet bifogades svarstalong 

samt frankerat svarskuvert (Bilaga 2). När svarskuvert erhållits togs telefonkontakt för 

vidare information eller bokning av tid för intervju. Holloway och Wheeler (2002) 

beskriver semi- strukturerade intervjuer och att dessa används ofta i kvalitativa studier då 

de ges utrymme för öppna svar, följdfrågor samt variera ordningen på frågorna under 

intervjun. Frågorna till intervjun fanns samlade i en intervjuguide (Bilaga 3) med fokus 

på det område som studeras som var att studera arbetsterapeuters erfarenheter av 

gruppaktivitet som en intervention för klienter med Anorexia Nervosa.  Patel och 

Davidson (2003) beskriver att intervjuer även kan genomföras via telefonsamtal och i 

denna studie genomfördes detta vid fem intervjuer på grund av geografiska avstånd till 

arbetsterapeuterna. Intervjuerna spelades in, och samtycke för detta inhämtades av 

deltagarna då detta krävs innan intervju påbörjas. Enligt Kvale (1997) är inspelning av 

intervjun att föredra då ord, tonfall och pauser registreras, samt kan användas till 

återlyssning. Intervjuerna tog ungefär 30-40 minuter vardera. Därefter skrevs varje 

intervju ner ordagrant och sammanställdes till en text.

Analys av data

Data till denna studie analyserades med en kvalitativ innehållsanalys då det ofta används 

som analysmetod av forskning inom vården. Textmaterialet lästes igenom flera gånger. 
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Målsättningen med arbetet var att hitta meningsbärande enheter som hör ihop genom sitt 

innehåll och sammanhang, därefter kondenserades meningsenheterna vilket innebär att 

texten gjordes kortare. Vidare abstraherades texten och koder skapades som sedan 

sammanfördes till kategorier. Detta ligger till grund för den skriftliga rapporten som 

redovisas i studien (Graneheim & Lundman, 2003).  

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, koder och kategorier.

__________________________________________________________________

Meningsenheter Kondensering Koder Kategorier

Att man peppar varandra 
mot att bli frisk, kom igen 
du klarar att äta den här 
maten

Peppar varandra att bli frisk Peppar Arbetsterapeutens 
erfarenhet av att 
gruppaktiviteter som både 
kan stödja och hindra 
klienter

I gruppaktivitet brukar dem 
vara mellan fem till tio 
deltagare lite beroende på
hur många man har i början 
av behandlingen
för att vi har ett löpande
intag och när det blir
en ledig plats så får en ny 
patient komma in
för att vi inte ska ha så 
mycket väntetider

Fem till 10 stycken i 
gruppaktivitet beroende på 
löpande intag, för minskade 
väntetider

Minskade väntetider Arbetsterapeutens 
planering av
gruppaktiviteter 

Jag är med som 
arbetsterapeut och stöttar 
patienterna om de tycker 
det är jobbigt och hur det 
ska göra och så

Stöttar patienterna när det 
är jobbigt, hur de ska göra

Stöttar Arbetsterapeuten roll och 
förhållningssätt i 
gruppaktiviteter

Vågar man att äta i 
matsalen här och så 
småningom vågar man äta i 
matsalen på skolan med 
andra

Vågar äta i matsalen här. 
Vågar äta i matsalen på 
skolan med andra

Vågar äta med andra Arbetsterapeutens 
erfarenhet av att 
gruppaktiviteter på olika 
sätt leder till förändrat 
aktivitetsutförande

Etiska reflektioner

I missivbrevet informerades arbetsterapeuterna om att deltagande i studien är frivilligt 

samt att konfidentialitet garanteras vid publicering av studien, detta enligt Kvales (1997) 

rekommendationer samt att deltagarna kunde avbryta studien när som helst i enlighet med 

Forsman (1997). Vidare gavs information om hantering av material, att endast författaren 

och handledare kommer ta del av intervjumaterialet samt att verksamhet, ort och namn 
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inte kommer att framkomma i studien. Materialet har förvarats inlåst i ett skåp och 

kommer att förstöras när studien är avslutad och godkänd. Patel och Davidson (2003) 

redogör för att det är viktigt att informera deltagarna i studien om att inspelning av 

intervju kommer att ske, vilket utfördes. Enligt Kvale (1997) ska fördelen med studien 

överväga skaderisken, det uppfattas som att denna studie uppfyller detta och i utbyte ger 

ökad kunskap och förståelse inom området för arbetsterapeutiska interventioner med 

ätstörningar.

Resultat

Analysen resulterade i fyra kategorier och beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av 

gruppaktiviteter som en intervention för klienter med Anorexia Nervosa. Dessa är 

"Arbetsterapeutens planering av gruppaktivitet" "Arbetsterapeutens roll och 

förhållningssätt i gruppaktiviteter", "Arbetsterapeutens erfarenhet av att gruppaktivitet 

både kan stödja och hindra ett förändrat aktivitets utförande" Arbetsterapeutens 

erfarenhet av att gruppaktivitet på olika sätt leder till förändrat aktivitetsutförande".

Kategorierna presenteras i resultatet nedan.

Arbetsterapeutens planering av gruppaktiviteter 

Denna kategori handlar om hur viktig planering är innan gruppaktivitet utförs. I denna 

kategori framkom det att gruppaktiviteter som arbetsterapeuterna använder som 

interventioner är köksträning, måltidsträning och skapande/bild aktivteter och social 

träning. Verksamheterna där arbetsterapeuterna arbetar är planerad utifrån en 

dagverksamhet där klienterna kommer måndag till fredag, morgon till eftermiddag. 

Arbetsterapeuterna beskrev att de planerar gruppaktiviteter för fem till tio deltagare med 

olika ätstörningar och kontinuerliga intag av nya klienter. Ett skäl till att arbetsterapeuter 

använder sig av gruppaktiviteter var att dem beskrev att de tidsmässigt inte skulle hinna 

individuella behandlingar för alla klienter då det skulle krävas stora resurser och att 

gruppaktiviteter därför är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas. En 

arbetsterapeut beskrev att klienterna får skriva på ett kontrakt med riktlinjer som ska 

följas under behandlingen om detta inte följs kan personalen avbryta behandlingen. 

Orsaken till detta beskrev arbetsterapeuten är att det inte skulle fungera att behandla 
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många patienter med ätstörningar i grupp om inte regler följs. Arbetsterapeuten berättade 

också om planeringen av riktlinjer och ramar för deltagarna i gruppen som de ska följa 

såsom att inte prata om det som sker i gruppen till utomstående och inte diskutera 

bantning med varandra. 

Arbetsterapeuternas erfarenhet är att de planerar gruppaktiviteter genom att anpassa 

gruppaktiviteterna efter klienternas behov, målsättning och problematik såsom vikt och 

hälsa. Arbetsterapeuterna beskrev att deras erfarenhet är att alla klienter kan delta i 

gruppaktiviteterna på lika villkor även om klienterna inte har konstnärlig talang eller 

kunskaper i matlagning om arbetsterapeuterna planerar aktiviteterna på ett bra och 

anpassar genom att svårighetsgraden går att öka eller minska så det passar alla klienter. 

Arbetsterapeuterna som arbetar med social träning beskrev att de planerar aktiviteter 

tillsammans med gruppen utifrån vad det finns för behov och vad klienterna tycker är 

svårt det sker genom att diskutera tillsammans med klienterna om vilka aktiviteter som 

ska förekomma som till exempel att planera och göra inköp av mat, fika på café och äta 

på restaurang. Arbetsterapeuter beskrev att de planerar och analyserar hela aktiviteten 

från början till slut för att se vad som kan bli svårt för klienten för att förhindra ångest hos 

klienterna. En arbetsterapeut beskrev att hon planerar in en måltid i samband med den 

sociala träningen. I skapande aktiviteter som intervention planerar arbetsterapeuterna in 

hantverk såsom stickning, göra smycken, lera samt bildskapande med avsikten att nå flera 

syften som är till fördel för klienterna som exempelvis en strategi efter måltid. 

Arbetsterapeuter beskrev att de planerar bildskapande i syftet att nå känslouttryck då 

många av klienterna har svårt att prata om sin sjukdom blir det ett annat språk att använda 

sig av och det fyller en viktig funktion för att uttrycka sig. Bildskapandet planeras av 

arbetsterapeuten utifrån olika teman som klienterna får måla med olika redskap eller till 

olika musik för att få fram olika stämningslägen och känslor. En arbetsterapeut uttryckte 

sig följande:

"Dessa patienter är så intellektualiserade så på att på en intellektuell nivå så kan dem 
prata om olika saker men du kommer inte åt ätstörningen eftersom att patienten kan 
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använda talet och intellektet som ett försvar. Så är det inte i skapande du går rakt förbi 
försvaret och som arbetsterapeut är det väldigt bra att använda sig av detta"

Arbetsterapeuter beskrev att de även kan planera bildskapande för att klienterna ska 

samarbeta och ta plats i gruppen genom att gruppen tillsammans målar ett gemensamt 

motiv på ett stort papper under tystnad. Arbetsterapeuter beskrev att klienter med 

Anorexia Nervosa ofta har höga krav på sig själv och därför kan arbetsterapeuterna 

planera skapandeaktiviteter som en improvisation så att klienterna inte i förväg vet vad 

som ska göras och inte i förväg kan planera över sitt resultat minskar det deras 

prestationsångest och ökar spontaniteten i utförandet av aktiviteten. Arbetsterapeuter 

beskrev att de planerar så att de avslutar bildskapande med en diskussion kring bilderna, 

att klienterna ska våga diskutera kring sin egen och varandras bilder om de vill. En 

arbetsterapeut beskrev att hon inte planerar in diskussion i grupp efter bildskapande utan 

individuellt med arbetsterapeuten, då hennes erfarenhet är att det fungerar bättre att prata 

med klienterna enskilt då klienterna har lätt att såra varandra med kommentarer.

Arbetsterapeuter beskrev att de planerar köksträning i grupp utifrån klienternas önskemål 

och problematik för att klienterna ska våga börja utmana sig genom att göra saker som de 

annars undviker, förbjuder sig eller inte vågar i köket. Deras erfarenhet av arbete med 

klienter med Anorexia Nervosa är att det inte är ovanligt att många klienter har samma 

problematik till exempel tycker att det är jobbigt att laga mat, undviker att tillsätta alla 

ingredienser av ett recept eller låter bli att provsmaka i rädsla för viktuppgång. Då 

planerar arbetsterapeuten köksträningen med moment som innebär mycket av problemen. 

En arbetsterapeut beskrev att hon planerar köksträningen med att delar in gruppen, halva 

gruppen gör inköp till måltiden och de andra stannar kvar med arbetsterapeuten för att 

samtala kring mat.  

Arbetsterapeuter tycker att köksträning är bra att utföra i grupp då arbetsterapeuterna kan 

planera köksaktiviteten så att andra i gruppen till exempel tillagar maten utan att de 

övriga deltagarna i gruppen vet vad för ingredienser som använts för att sedan äta den, för 

att klienterna ska träna att våga släppa kontrollen. Arbetsterapeuter beskrev att de också 

kan planera aktiviteten så att klienterna får träna att bedöma hur mycket ingredienser och 
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matvaror som krävs för att tillaga en måltid till gruppen samt samarbete med 

gruppdeltagarna vid tillagningen. Arbetsterapeuter beskrev att de planerar måltidsträning 

efter tillagningen maten, där gruppen äter tillsammans maten som tillagats för att träna att 

äta tillsammans med andra. Arbetsterapeuter beskrev att de planerar in måltidsträning vid 

alla måltider som klienterna äter på dagverksamheten med syftet att klienterna ska 

normalisera sitt ätande och lära sig att äta tillsammans med andra. 

Arbetsterapeutens roll och förhållningssätt i gruppaktiviteter

Denna kategori handlar om en medvetenhet kring behovet av olika förhållningssätt vid 

olika gruppaktiviteter. Hur arbetsterapeuterna förhåller sig i gruppaktiviteterna var olika. 

Innan en gruppaktivitet utförs beskrev arbetsterapeuter att de har en informerande roll där 

de alltid har en noggrann genomgång innan gruppaktiviteten för att det ger struktur och 

skapar trygghet hos klienterna då det vet vad som förväntas av dem. Arbetsterapeuter 

beskrev att dem även intar en observerande roll och observerar klientens 

aktivitetsutförande i alla gruppaktiviteter för att dem ser på hela aktiviteten med alla 

delmoment som aktiviteten kräver samt vad det innebär för klienterna i förhållande till 

deras problematik. Arbetsterapeuter beskrev att i en situation där klienterna upplever att 

något i aktiviteten är jobbigt, skapar ångest, rädsla eller om de inte vet hur de ska gå till 

väga intar arbetsterapeuterna en stöttande roll och ger då ger råd och tips hur klienterna 

ska göra och tänka kring problemet men klienterna får utföra hela aktiviteten 

självständigt. Arbetsterapeuter berättar att det kan ske vid köksträningen då klienterna 

kan vara rädda när de ska använda vissa ingredienser som de tidigare uteslutit i maten 

som fett och grädde. Även vid social träning beskrev arbetsterapeuter att de intar en 

stöttande roll då det kan skapa mycket ångest hos klienterna i samband med måltider på 

restaurang med mycket människor. 

Arbetsterapeuter beskrev att de jobbar med måltidsträning i grupp för att klienter med 

Anorexia Nervosa har ett felaktigt ätmönster och har inte normala hunger och 

mättnadskänslor samt för att träna i att äta tillsammans med andra. Arbetsterapeuters 

erfarenheter är att det i början av behandlingen är viktigt för klienterna att komma igång 

att äta för att få en regelbunden måltidstruktur igen, öka i vikt för att börja fungera 
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mentalt då hjärnan inte fungerar normalt vid väldigt låg vikt. Flertalet av 

arbetsterapeuterna beskrev att de intar en coachande roll under måltidsträning och de 

instruerar i att inte äta på ett anorektiskt sätt samt äta måltiden inom en rimlig tid, vad en 

normalstor portion är där de jobbar med tallriksmodellen som mall samt försöker skapa 

en god stämning med vardagssamtal för att få en normal situation vid måltiden. En 

arbetsterapeut illustrerade detta:

"Man coachar dem direkt och de vet att vi gör det, tillexempel att en anorektiker sitter 
och finfördelar väldigt och då går man in och säger att nu Lisa-Stina får du sluta 

finfördela och sen fortsätter man prata om något annat, men ger alltså direkta 
coachnings råd, ingen diskussion, det vet att de inte får diskutera saken utan att vi i 

personalen bedömer om vi tycker vi ser något som ser ätstört ut"

En arbetsterapeut beskrev att hon i en situation vid socialträning där klienterna 

exempelvis har svårt att välja vad som ska ätas på café intar arbetsterapeuten en 

bestämmande roll och anpassar aktiviteten genom att hon bestämmer åt klienterna att alla 

i gruppen då äter samma sak så det inte ska bli några svårigheter och obeslutsamheter 

kring detta för klienterna. Arbetsterapeuter beskrev att de i bildskapande och skapande 

aktiviteter ger ett tema eller instruktioner, därefter intar hon en passiv roll där gruppen får 

skapa fritt utifrån instruktionerna som getts. En arbetsterapeut beskriver att hon också tar 

en passiv roll vid gruppaktiviteter om klienterna är aktiva att hjälpa varandra på ett bra 

sätt i aktiviteten. Ena arbetsterapeut illustrerade detta: 

"Jag är ledare för gruppen men under aktiviteten finns jag med men är mer passiv"

Arbetsterapeutens erfarenhet av att gruppaktivitet både kan stödja och hindra 

klienter

I denna kategori framkom det att gruppaktiviteter både kan stödja och hindra ett förändrat 

aktivitetsutförande. Arbetsterapeuterna beskrev att deras erfarenhet av gruppaktiviteter 

som en intervention kan vara stödjande för klienter med Anorexia Nervosa och dem får 

kraft av varandra, det kan innebära att klienterna känner igen sig i varandra, de ser att 

andra har det likadant och upplever då inte lika stor ensamhet i sin sjukdom och 

behandling. En styrka i gruppen som arbetsterapeuterna beskrev är att klienterna 
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motiverar varandra till att våga göra saker som de tidigare inte vågat eller undvikt på 

grund av sjukdomen. Då klienterna har samma problematik beskrev arbetsterapeuter att 

de ser att klienterna i gruppen skapar en tillit till varandra och väcker hopp. En 

arbetsterapeut illustrerade detta:

"Det är en himla styrka när man ser andra patienter som gått här längre börjar må bra 
och det väcker ju hopp om att jag kanske också kan om hon kan"

Arbetsterapeuter beskrev att gruppaktiviteterna skapar bra sammanhållning och 

gruppdynamik i gruppen. Många klienter har varit ensamma och isolerade under en 

längre tid på grund av sjukdomen och gruppaktiviteter ger dem därför en social kontakt 

med deltagarna i gruppen och blir delaktiga i aktiviteterna genom att de lär sig att 

interagera med andra människor. Arbetsterapeuters erfarenhet var att gruppaktiviteter 

kunde leda till att det utvecklades en vänskap mellan deltagarna som innebar att de 

fortsatte att träffas efter avslutad behandling. En annan arbetsterapeut hade erfarenhet av 

att efter avslutad gruppbehandlig hade oftast inga klienter kontakt med varandra längre. 

Arbetsterapeuter beskrev att gruppaktiviteter i samband med måltid som något positivt då 

det resulterar i att klienterna blir mer sociala och klarar av att äta måltider tillsammans. 

Arbetsterapeuterna beskrev även att deras erfarenhet av gruppaktiviteter också är att 

negativa känslor kan påverka och hindra hela gruppen i ett förändrat aktivitetsutförande, 

exempelvis om någon klient i gruppen mår dåligt så kan de negativa känslorna överföras 

till övriga klienter så att hela gruppen påverkas. En arbetsterapeut beskrev detta på 

följande sätt:

"Äter en lite, vågar inte de andra äta mer, och lämnar en så lämnar en annan. Men vi är 
stenhårda där att det inte få lämna utan vi sitter kvar med dem"

De beskrev även att vid en situation som vid måltidsträning i grupp kan det uppstå en 

tävling mellan klienterna om vem som äter minst och att de jämför sig med varandra om 

vem som är smalast. Andra hinder som en arbetsterapeut beskrev var att klienterna tänker 

mycket negativt därför påverkas dem lättare negativt än positivt. Arbetsterapeuter 

beskrev att klienter med ätstörningar ofta har väldigt dålig självkänsla, lågt 
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självförtroende och gör att de kan bli oförskämda, bevakande och klaga på varandra. 

Arbetsterapeuter beskrev att klienter även kan bli manipulativa mot varandra och försöka 

spela ut personalen mot varandra. Arbetsterapeuter beskrev att andra hindrande faktorer 

är om klienterna känner igen sig för mycket i varandra kan de hamna i destruktivt prat 

kring ätstörningen, det kan göra att det blir svårt för klienterna att tillfriska då de triggar 

varandra och får kraft av varandra åt fel håll vilket hindrar klienterna i deras tillfrisknade 

i sjukdomen. Blir klienterna en tipsverkstad för varandra måste arbetsterapeuten vara 

uppmärksam för att gruppen inte ska bli ett hinder för klienterna. En arbetsterapeuts 

erfarenhet var att klienterna inte vågar vara öppna och prata lika mycket om det kommer 

nya deltagare i gruppen, men flertalet arbetsterapeuter hade erfarenhet av att klienterna 

blir sociala och tränar interaktion med andra.

Arbetsterapeuter beskrev att de såg mer stödjande än hindrande faktorer med 

gruppaktiviteter som en intervention för klienter med Anorexia Nervosa, då samhället är 

uppbyggt av olika grupper både i familjer, arbete och skola och det är viktigt att 

klienterna lär sig att fungera i grupp och gruppaktiviteter är ett första samt förberedande 

steg för att klienterna ska komma tillbaka i vardagliga aktiviteter efter behandlingen.

Arbetsterapeutens erfarenhet av att gruppaktivitet på olika sätt leder till förändrat 

aktivitetsutförande

I denna kategori framkom det att en målsättning med dagverksamheten är att klienterna 

ska föra över det dem lärt sig i dagverksamheten till vardagen i hemmet. Arbetsterapeuter 

berättade om sin erfarenhet av köksträning är att det fungerar bättre för klienterna i 

vardagen efter dagverksamheten när det handlar om allt som har med mat att göra. De 

beskrev att klienterna blir mer flexibla och provar tillaga maträtter hemma som de lagat 

på dagverksamheten och handlar hem varor på ett annat sätt. Arbetsterapeuterna ser 

också att köksträningen resulterar i att klienter börjar laga mat med ingredienser som de 

tidigare undvikit som att använda fett, grädde och socker samt provsmakar det dem 

tillagat. Arbetsterapeuternas erfarenhet av måltidsträning är att det resulterar i att 

klienterna klarar att äta måltider själv och tillsammans med andra i större utsträckning. 

Dem beskrev att när klienterna tränat i att lägga upp mat i samband med måltider på 
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dagverksamheten resulterar det i att dem även vågar lägga upp mat i matsalen på skolan 

eller arbetet. Arbetsterapeuternas erfarenhet av köks och måltidsaktiviteter i grupp i gör 

att klienterna ökar sin delaktighet i vardagliga aktiviteter då dem tränat och klarat av det 

på dagverksamheten vågar de därför prova och föra över det i hemmiljö och i andra 

miljöer. 

Arbetsterapeuter beskrev om sin erfarenhet att skapande aktiviteter i grupp kan bidra till 

att flertalet av klienterna finner strategier för att ta det lugnt efter måltid. 

Arbetsterapeuters erfarenhet var även att skapande aktiviteter bidrar till klienterna finner 

metoder att hantera sin vardag genom att fylla med meningsfulla aktiviteter mellan 

måltiderna, och får på så sätt en balans på sin dag. Arbetsterapeuter beskrev även att 

klienterna lär sig hantverk och finner nya intressen efter att fått prova på olika skapande 

aktiviteter. Arbetsterapeuters erfarenhet är att klienterna genom dessa aktiviteter väckt 

lust till att skapa hemma och arbetsterapeuter beskrev att många klienter berättar för dem 

att de börjat måla, sy gardiner till hemmet, gå på kurser och liknande efter 

gruppaktiviteterna i skapande. Arbetsterapeuters erfarenhet av bildskapande aktiviteter i 

grupp är att det bidrar till att klienterna börjar samarbeta och vågar ta plats i en grupp och 

även i klienternas sociala miljö i deras vardags aktiviteter.

Arbetsterapeuterna beskrev sin erfarenhet av social träning i grupp vilket resultera i att 

klienterna ökar delaktigheten i sitt sociala liv igen och vågar börja i skola eller arbete 

igen, gå ut och umgås i grupp i sociala sammanhang som exempelvis att äta med sin 

familj och vänner på restauranger, caféer och gå på nattklubbar. Detta kan även göra att 

klienterna hittar nya aktiviteter att utöva genom att dem fått prova på olika aktiviteter i 

den sociala träningen. En arbetsterapeut sa:

”Det ger en stor frihet i deras vardag att de ökar sin självständighet, känner sig gladare 
och starkare och vågar utmana sig mer och göra mer aktiviteter i sin vardag och bygga 

på ett meningsfullt liv och det är ju också det när ätstörningen inte tar så stor plats 
längre så har de ju möjlighet att fylla ut den med andra aktiviteter som man tycker är 

roliga att göra"
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Arbetsterapeuters erfarenhet av gruppaktiviteter på dagverksamheten är att klienter som 

haft det svårt att ta sig ut och genom deltagande i gruppaktiviteter bryter de sin isolering 

som de haft en längre tid då dragit sig undan från sina vardagliga aktiviteter. En 

arbetsterapeut skildrade detta:

”Så det är klart att har de vart väldigt isolerade och ensamma, för det är ju en sjukdom 
som progressivt gör att de blir mer och mer isolerade eftersom mat existerar ju i princip i 

alla sammanhang som vi befinner oss i så vågar de ju mer och mer ta sig tillbaka i fler 
sammanhang eftersom de vet att de kan och vågar äta."

En arbetsterapeut beskrev att det är viktigt att klienterna efter avslutad behandling återgår 

till den eventuella sysselsättningsgrad de hade innan behandlingen i arbete eller skola, för 

arbetsterapeutens erfarenhet är att klienterna inte ska dra ner sin aktivitetsnivå då det 

många gånger är destruktivt att inte ha något att göra. 

Sammanfattning av resultat 

I resultatet framkom arbetsterapeuters erfarenheter av planering och förhållningssätt 

under gruppaktiviteter är av betydelse. Vidare framkom det i resultatet att 

arbetsterapeuternas erfarenhet av gruppaktiviteter som en intervention bidrar till att 

klienterna med Anorexia Nervosa utmanar sig ytterligare tillsammans med andra i 

gruppaktiviteterna. Vidare erfarenhet var att de såg mer stödjande än hindrande faktorer 

med gruppaktiviteter som en intervention för klienter. De framställde att samhället är 

uppbyggt av olika grupper både i familjer, arbete och skola och det är viktigt att 

klienterna lär sig att fungera i grupp i vardagliga aktiviteter för att klienterna ska komma 

tillbaka i vardagliga aktiviteter efter behandlingen. 

Diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av gruppaktiviteter 

som en intervention för klienter med Anorexia Nervosa. Det som framkom i studien var 

att klientcentrerat arbetssätt har betydelse i planering av gruppaktiviteter och betydelsen 

av arbetsterapeutens roll och förhållningssätt vid gruppaktiviteter. Det framkom även hur 

klienterna i gruppen både kan stödja och hindra varandra samt hur gruppaktiviteter på 
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olika sätt leder till förändrat aktivitetsutförande och klienterna får en mer balanserad 

vardag. I resultatet framkom det att gruppaktiviteter som arbetsterapeuterna använde som 

intervention var köksträning, måltidsträning och skapande/bild aktivteter och social 

träning. Användandet av gruppaktiviteter som intervention styrks i litteraturen och är 

vanligt återkommande arbetsterapeutiska interventioner för klienter med Anorexia 

Nervosa. (Abeydeera, Willis och Forsyth, 2006; Creek, 1998; Harries, 1992; Cole, 2004). 

Författarna till den aktuella studien såg att det var betydelsefullt för arbetsterapeuten att

planera gruppaktiviteterna utifrån klienternas behov, målsättning och problematik såsom 

vikt och hälsa. Detta överensstämmer med Cole (2004) som beskriver att arbetsterapeuten 

ska planera gruppaktivitet efter klienters behov och hälsotillstånd. Det framhålls även av 

Kielhofner (2002) som beskriver att klientcentrering är en viktig aspekt där det är av 

betydelse för arbetsterapeuten att ha klienten i fokus och ta hänsyn till klienternas 

värderingar, intressen, roller, vanor och utförande kapacitet. I resultatet framkom det att 

arbetsterapeuter erfarenhet av planering är att de analyserar hela aktiviteten från början 

till slut för att se vad som kan hindra klienten i aktivitetsutförandet. I litteraturen av 

Kielhofner (2002; 2004) styrks detta i beskrivningen att arbetsterapeuten ser samspelet 

mellan person, miljö och aktivitet, dessa kan var för sig eller tillsammans både kan hindra 

och främja aktivitetsutförande hos klienter.  

I resultatet framkom det att antalet deltagare i gruppaktiviteterna varierade mellan fem till 

tio klienter med kontinuerliga intag. Att gruppen inte ska ha för få deltagare för att de ska 

ha utbyte av tankar och social gemenskap av varandra samtidigt som en för stor grupp 

minskar möjligheterna att ge deltagarna individuell uppmärksamhet styrks av Borg och 

Bruce (1991) samt Cole (2004). I resultatet framkom det att arbetsterapeuters erfarenhet 

är att klienterna har svårt att prata om sin sjukdom. Arbetsterapeutens planering av 

gruppaktivitet i bildskapande är betydelsefullt för att nå klienternas känslouttryck, då bild 

kan fylla en viktig funktion för att uttrycka sig. Litteratur av Eklund (1992) och Cole 

(2004) stärker detta då de beskriver att målet för bildskapande inte är att göra 

konstnärliga bilder utan att istället fokusera och bearbeta ett visst problem utan att 

uttrycka sig i tal och istället gestalta problemet konkret. Vidare i resultatet framkom det 
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att arbetsterapeuter planerade gruppaktivitet med riktlinjer och ramar för klienterna. Det 

framhålls även av Cole (2004) som beskriver att det är viktigt att arbetsterapeuten har 

tydliga riktlinjer, vilket kan innebära att klienterna inte ska diskutera vad som sägs och 

görs under gruppaktiviteterna med människor utanför gruppen, för att klienterna i 

gruppen ska kunna lita och vara öppna mot varandra. Författarnas reflektion över 

kontinuerligt intag av klienter till gruppaktiviteter är att arbetsterapeutens planering av 

aktiviteten då hela tiden behöver förändras när nya gruppdeltagare infinner sig, vilket vi 

ser kräver noggrann planering. Betydelsen av arbetsterapeutens planering av 

gruppaktiviteter visar på värdet att planera utifrån klientcentrering för att alla klienter ska 

kunna delta och känna trygghet i gruppaktiviteterna.

I den aktuella studien framkom betydelsen för vilken roll och vilket förhållningssätt 

arbetsterapeuten har i gruppaktiviteter. Vidare att arbetsterapeuternas förhållningssätt i 

gruppaktiviteterna var olika. Enligt Mosey (1981) stärks arbetsterapeutens 

förhållningssätt genom att rollerna varierar beroende på nivån och behovet hos klienterna 

i aktiviteten. Det framkom även att arbetsterapeuternas erfarenhet är att de intog en 

informerande roll vid gruppaktiviteterna där dem har en noggrann genomgång innan 

gruppaktiviteten för att skapa struktur och trygghet hos klienterna för att de ska veta vad 

som förväntas av dem. Resultatet styrks av Cole (2004) som beskriver att genomgång 

innan gruppaktiviteter aldrig ska utelämnas av arbetsterapeuten. Det är viktigt att 

klienterna får information om varför det ska göra aktiviteten och hur den kan hjälpa dem, 

vad som förväntas av dem och detta motiverar klienterna och skapar intressen till att delta 

i aktiviteten. 

I studiens resultat framkom att arbetsterapeuterna intar en observerande roll för att 

studera klientens aktivitetsutförande i alla gruppaktiviteter, dem ser på hela aktiviteten 

med alla delmoment som aktiviteten kräver samt vad det innebär för klienterna i 

förhållande till deras problematik. Observerande av klienters aktivitetsutförande i 

gruppaktiviteter ger värdefull information om klienternas problematik och framsteg. 

Denna roll styrks av Mosey (1981) där hon beskriver att arbetsterapeuten framförallt har 

en observerande roll och intar en deltagande roll endast om negativ situation uppstår. 
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Resultatet visade även att arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att vara gruppledare och 

inta en ledande roll i gruppaktiviteterna. Cole (2004) betonar att när arbetsterapeuten tar 

en ledande roll och vet vad som ska göras i aktiviteten bidrar det till att klienterna i 

gruppen skapar ett förtroende och känner tilltro till arbetsterapeuten som ledare. Vidare 

framkom det i resultatet att arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att inta en stöttande roll 

för att ge råd och tips hur klienterna ska göra och tänka kring problem. Det kan jämföras 

med Cole’s (2004) resonemang att det är viktigt att arbetsterapeuten stödjer klienten för 

att våga utföra en aktivitet utan negativa konsekvenser. 

En annan aspekt som framhålls av Cole (2004) är att det kan vara bra att arbetsterapeuten 

är delaktig i gruppaktivitet och samtidigt observerar för att klienterna inte ska känna sig 

uttittade och obekväma. Detta var dock inget som framkom i den aktuella studien som 

istället visade att arbetsterapeuter intog en passiv roll och oftast själv inte deltog i 

aktiviteterna. En annan infallsvinkel som inte framkom i den aktuella studien var att 

aktiviteter kan leda till att klienterna samtalar mer med arbetsterapeuter än i andra möten 

med andra professioner där dem borde prata mer om sina problem (Kloczko & Ikiugu, 

2006). De beskriver att klienterna har lättare att samtala när dem utför någon aktivitet. 

Författarna reflekterar över detta och tror det kan ha betydelse då mötet med 

arbetsterapeuten ofta sker i aktivitet och arbetsterapeutens roll och förhållningssätt då kan 

ge ett mer avslappnat möte än professioner som endast har samtalsmöten. Betydelsen av 

arbetsterapeutens roll och förhållningssätt i gruppaktiviteter visar på värdet att utifrån 

klientens behov inta olika roller för att få klienten delaktig i gruppaktiviteter.

I resultatet framkom det att arbetsterapeutens erfarenhet av gruppaktiviteter som en 

intervention kan vara stödjande och hindrande för klienter med Anorexia Nervosa. Detta 

styrks i litteraturen av Kielhofner (2002; 2004) som beskriver att sociala miljön både kan 

stödja och hindra aktivitetsutförande. I en studie av Kloczko och Ikiugu (2006) beskrivs 

att gruppdeltagarna kan influera varandra negativt och att det kan bli en tävling om vem 

som är smalast och försöker manipulera med regler och personal. I den aktuella studien 

framkom även att gruppaktivitet som en intervention kan vara stödjande för klienterna då 

de ser att andra har det likadant och upplever då inte lika stor ensamhet i sin sjukdom och 
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behandling. I litteraturen av Cole (2004) styrks detta där det beskrivs att klienter i 

gruppaktiviteter känner stor lättnad när de upptäcker att deras problem inte är unikt och 

att andra delar samma sjukdom. En arbetsterapeuts erfarenhet i den aktuella studien var 

att klienterna inte vågar samtala i samma utsträckning om det kommer nya deltagare i 

gruppen, detta kan jämföras med studien av Kloczko och Ikiugu (2006) som beskriver att 

det kan bli svårt när nya medlemmar kommer in i gruppen vilket då leder till att 

klienterna inte vågar interagera med varandra i samma omfattning. Likaså beskriver Cole 

(2004) att grupper med kontinuerligt intag av klienter skapa mindre samhörighet i 

gruppen samt att det kan ta lång tid för klienterna i gruppen att skapa en tillit för varandra 

och efter en tid vågar dela med sig av sina känslor. Betydelsen av att klienterna i gruppen 

både kan stödja och hindra varandra i ett förändrat aktivitetsutförande visar på värdet att 

av att behandla klienter i grupp då dem kan utvecklas och utmana sig ytterligare 

tillsammans med andra. Det är även viktigt att som arbetsterapeut vara uppmärksam på 

de hindrande faktorer som kan uppstå i en grupp.

I den aktuella studien framkom det att arbetsterapeuternas erfarenhet var att 

gruppaktivitet på olika sätt leder till förändrat aktivitetsutförande. Vidare att 

gruppaktiviteter kunde bidra till att klienterna fann nya intressen, vilket även beskrivs av 

Kloczko och Ikiugu (2006) som menar att klienter utvecklar nya intressen och hobbys 

genom gruppaktivieter. Författarnas reflektion till detta är att en stor fördel i vår 

profession som har aktivitetsfokus som kan bidra till ökad delaktighet är att klienterna 

kan finna nya intressen som dem annars inte skulle ha provat på. I resultatet framkom att 

skapande aktiviteter bidrar till att klienterna finner metoder att hantera sin vardag genom 

att fylla med meningsfulla aktiviteter mellan måltiderna. Klienterna får på så sätt en 

balans på sin dag. Detta kan jämföras med studier av Whalley Hammell (2004) och 

Persson, Erlandsson, Eklund, & Iwarsson (2001) som beskriver att vid sjukdom kan 

klienter få ett förändrat aktivitetsutförande av de aktiviteter som tidigare gav struktur, 

logik, mening och syfte i livet. Dem beskriver att det är viktigt att utföra meningsfulla 

aktiviteter i vardagen då aktivitet har en central betydelse i människors liv, ger syfte, 

skapar mening och sammanhang som påverkar hälsa och välmående positivt. Betydelsen 

av att gruppaktiviteter på olika sätt bidrar till förändrat aktivitetsutförande visar på värdet 
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att arbetsterapeuten jobbar i gruppaktiviteter med klienterna för att dem ska föra över det 

dem lärt sig i behandling till sin vardag. På så sätt återfås en balans i vardagen där inte 

sjukdomen tar så stor plats längre och kan utveckla meningsfulla aktiviteter i vardagen. 

Metod diskussion

Syftet med denna studie är att belysa arbetsterapeuters erfarenheter och intervju användes 

som tillvägagångssätt vilket är bra metod att använda vid en kvalitativ studie (Holloway 

& Wheeler, 2002). Graneheim och Lundman (2004) beskriver kvalitetskriterier för en 

kvalitativ studie utifrån begreppen tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet, dessa 

begrepp beskriver trovärdigheten i en studie. 

Tillförlitlighet innebär hur data och analys processen stämmer överrensstämmer med 

syftet (Graneheim & Lundman, 2004). Urvalet till studien var arbetsterapeuter med minst 

ett års erfarenhet och kommer från olika verksamheter i landet. Författarna till studien 

vände sig medvetet till olika verksamheter i landet för att få översikt av arbetsterapeuters 

erfarenheter av gruppaktiviteter som en intervention för klienter med Anorexi Nervosa 

vilket medför att tillförlitligheten ökat. Båda författarna i studien deltog vid intervjuerna 

för att se att de uppfattade dem på ett likartat sätt samt att författarna kunde hjälpas åt att 

ställa följfrågor vilket gav ett bra intervjumaterial med mycket information om 

gruppaktiviteter som en intervention och som svarar mot syftet, detta styrker 

tillförlitligheten. Författarna i studien använde intervjuguiden för att liknande information 

samlades in från alla deltagare samt för att få en bra grund och för att hålla ramarna för 

ämnet. Vid intervjun användes semi- strukturerade intervjufrågor för att få en dialog och 

möjlighet till följdfrågor vid behov. Båda författarna i studien höll i intervjuerna, vilket 

styrker tillförlitligheten. Inspelning av intervjuerna gjordes då ord, tonfall och pauser 

registreras, samt användes till återlyssning. Varje intervju skrevs därefter ner ordagrant 

vilket författarna turades om att göra och sammanställde till en text, vilket ökar 

tillförlitligheten i studien genom att intervju -utskrifterna överrensstämde med 

bandinspelningarna. Författarna till studien började vid analys av data att var för sig läsa 

igenom intervjutexterna, reflekterade över textens huvudsakliga innehåll, skrev 

meningsbärande enheter, kondenserade och benämnde dem med koder. Sedan jämförde 
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författarna till studien vad det funnit och samstämmighet påvisades och sedan skapades 

kategorier tillsammans vilket ökar tillförlitligheten. Beskrivning av procedurens 

tillvägagångssätt är ingående beskrivet vilket även gör att tillförlitligheten ökar då en 

likartad studie kan göras.

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper 

eller situationer (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att författarna till denna studie 

gjort en noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys underlättar 

det för bedömning av överförbarhet för läsaren. Studiens överförbarhet kan stärkas 

genom att arbetsterapeuternas erfarenhet tydligt beskrivits. Det är upp till läsaren att 

avgöra om resultatet är överförbart till andra grupper eller situationer. Giltighet innebär 

hur sant resultatet är och att det specifika som är avsett att beskrivas lyfts fram i studien. 

Noggrann beskrivning av urval och analysarbete är ett sätt att ge läsaren möjlighet att 

bedöma giltigheten i tolkningarna, ett annat sätt är att ge citat från intervjuer (Graneheim 

& Lundman, 2004). För att visa giltigheten i denna studie har urval och analysarbete 

beskrivits utförligt samt att författarna till studien använt sig av citat för att tydliggöra 

resultatet. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan en studies trovärdighet stärkas när all data 

som svarat till syftet tagits med vilket författarna till denna studie gjorde vid analysen. 

Det är bra om handledaren granskar intervjuguiden innan datainsamlingen påbörjas 

eftersom validiteten därigenom ökar, vilket utfördes av handledaren till denna studie. 

Enligt Holloway och Wheeler (2002) kan studiens validitet påverkas genom att 

författarna är ovana att intervjua vilket kan bidra till att relevanta följdfrågor inte ställts 

samt att en svaghet i studien är att det är få deltagare vilket kan påverka validiteten på 

studien.

Konklusion

Sammanfattningsvis belyser denna studie arbetsterapeuters erfarenheter av 

gruppaktiviteter som en intervention för klienter med Anorexia Nervosa. Studien visar 

betydelsen av arbetsterapeutens planering av gruppaktiviteter utifrån klientcentrering för 
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att skapa förutsättningar för att alla klienter ska kunna delta och känna trygghet i 

gruppaktiviteterna. Erfarenheter som också beskrevs var betydelsen av arbetsterapeutens 

roll och förhållningssätt i gruppaktiviteter som visar på värdet att utifrån klientens behov 

inta olika roller för att få klienten delaktig i gruppaktiviteter. Vidare visar studien 

betydelsen av att klienterna i gruppaktiviteterna både kan stödja och hindra varandra i ett 

förändrat aktivitetsutförande. I studien framkom betydelsen av att gruppaktiviteter på 

olika sätt bidrar till förändrat aktivitetsutförande och visar på värdet att arbetsterapeuten 

jobbar med gruppaktiviteter som förberedande steg för klienterna att komma tillbaka i 

vardagliga aktiviteter. På så sätt återfås en balans i vardagliga aktiviteter där inte 

sjukdomen tar så stor plats längre och klienterna utvecklar meningsfulla aktiviteter i 

vardagen. Mer forskning inom gruppaktiviteter som en intervention för klienter med 

Anorexia Nervosa vore intressant då det finns få studier inom detta område. Det skulle 

vara intressant att studera gruppaktiviteter som en intervention ur ett annat perspektiv och 

studera klienters erfarenheter av gruppaktiviteter.  

Tillkännagivande

Författarna vill tacka de arbetsterapeuter som genom sitt deltagande möjliggjort denna

studie. Ett stort tack till vår handledare Gunilla Isaksson för goda råd och stöd under 

studiens gång.
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Förfrågan om medverkan till två studier om Anorexia Nervosa Bilaga 1

Inom arbetsterapi finns det få studier om Anorexia Nervosa och det mesta är utländsk litteratur 

och forskning, därav vill vi få en inblick och kunskap om arbetsterapeutiska interventioner för 

klienter med Anorexia Nervosa inom Sverige. Syftet med dessa studier är att studera 

arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med generella och specifika interventioner för klienter 

med Anorexia Nervosa. Vi kommer att göra två studier med olika fokus som båda handlar om 

interventioner och har därför valt att göra intervjuerna tillsammans. Den ena studien har fokus på 

generella arbetsterapeutiska interventioner och den andra studien har fokus på 

gruppinterventioner.  Valet av deltagare till denna studie bygger på ett urval av arbetsterapeuter 

som arbetat minst 1 år med klienter med Anorexia Nervosa. Genom muntlig kontakt med din 

enhetschef har vi fått ditt namn och har därmed en förfrågan till dig om du vill medverka i denna 

studie? Datainsamling kommer att ske genom intervjuer och beräknad tidåtgång är cirka 60 

minuter. Intervjun kommer att spelas in och efter avslutad studie kommer bandet att raderas.  

Endast de ansvariga för studierna kommer att ha tillgång till datamaterialet som kommer att 

förvaras inlåsta när material inte används. Intervjun kommer inte heller att kunna spåras till någon 

enskild person eller verksamhet. Resultatet av studierna kommer att publiceras så att ingen 

individ, situation och plats kan identifieras. Väljer du att delta kan du ändå när som helst avbryta 

ditt deltagande i studierna. Studierna kommer att vara färdig juni 2009 och finnas tillgänglig på 

Luleå tekniska universitets hemsida: http://epubl.ltu.se

Om du är intresserad av att delta i studierna önskar vi att du skickar in svarstalongen till oss i det 

frankerade svarskuvertet inom en vecka efter du mottagit detta brev. Efter cirka en vecka kommer 

vi kontakta dig för mer information och tidsbokning för intervju.

Vi är tre studenter från arbetsterapeut programmet på Luleå tekniska universitet som kommer att 

göra vårt examensarbete inom detta område.

Vid eventuella frågor är du välkomen att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar:

…………………….           ……………………. …………………….
Ellinor Groth             Elina Johansson   Martina S. Johansson
070-2742893             073-8336189   070-2782921
Ellgro-4@student.ltu.se             Elnjoh-4@student.ltu.se   Marsus-6@student.ltu.se

Vår handledare är Gunilla Isaksson
Leg. arbetsterapeut, universitetslektor
Gunilla.isaksson@ltu.se 0920-49 10 00

http://epubl.ltu.se
mailto:4@student.ltu.se
mailto:4@student.ltu.se
mailto:6@student.ltu.se
mailto:isaksson@ltu.se
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Svarstalong Bilaga 2

Genom att fylla i jakande svar på denna svarstalong har du tagit del av 

informationsbrevet och ger ditt medgivande till att bli kontaktad via telefon för vidare 

information gällande studien.

Ja, jag accepterar att bli kontaktad för mer information om studien.

Ja, jag vill delta i studien.

Namn: …………………………………………..

Telefon nr: ……………………………………...

E- post adress: ………………………………….

Vänligen var god och lämna svarstalongen i det bifogade kuvertet. 

Vi är tacksamma för ett besked inom en till två veckor.
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Intervjuguide Bilaga 3

 Beskriv vilka grupp aktiviteter som du använder för klienter med Anorexia 
Nervosa.

 Varför används just dessa interventioner?

 Berätta hur du planerar och går tillväga vid dessa gruppaktiviteter i förhållande 
klienternas aktivitetsproblem och aktivitetens krav.

 Vilken roll har du som arbetsterapeut vid genomförandet av aktiviteterna, ex: 
förhållningssätt?

 Beskriv vilka fördelar du ser med gruppaktiviteter respektive nackdelar?

 Beskriv hur du upplever att dessa gruppinterventioner påverkar delaktigheten i 
aktiviteter i vardagen för klienter med Anorexia Nervosa.


