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Sammanfattning
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner som bidrar 
till förbättrat aktivitetsutförande hos klienter med Anorexia Nervosa. För att besvara syftet 
valdes en kvalitativ intervjustudie. I studien ingick sju arbetsterapeuter fördelade på sex 
ätstörningsenheter i Sverige. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer och en 
intervjuguide användes som stöd vid intervjuerna. Intervjuerna analyserades utifrån en 
kvalitativ innehållsanalys som resulterade i tre kategorier; "Interventioner som bidrar till 
förbättrat aktivitetsutförande vid måltider", " Interventioner som skapar strategier samt ökar 
medvetenheten om förändring i aktivitetsutförandet" och " Interventioner som bidrar till 
ökade sociala aktiviteter". Resultatet visade att arbetsterapeuterna använde sig av olika 
interventioner för att förbättra klienternas aktivitetsutförande. De använde olika interventioner 
för att skapa ett förbättrat aktivitetsutförande så att klienterna ska kunna återgå till aktiviteter 
de tidigare utfört samt återgå till sociala sammanhang. Detta görs genom intervention som 
skapar balans i vardagen, förbättrar aktivitetsutförandet kring måltider, minskar ångesten samt 
ökar de sociala aktiviteterna. 

Nyckelord: Occupational therapy, Anorexia Nervosa, Intervention.
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Abstract 
The aim of this study was to describe occupational therapists experience of interventions that 
contributes to better occupational performance for clients with Anorexia Nervosa. To answer 
the aim a qualitative interview study was chosen. The selected group was seven occupational 
therapists working at six different eating disorder units in Sweden. Data was collected through 
semi-structured interviews and an interview guide was used during the interviews. The
interviews was analysed through a qualitative content analyses and resulted in three 
categories; “Interventions that improved occupational performance during meals”, 
“Interventions that create strategies and add awareness about change in occupational 
performance” and ”Interventions that contribute to better social activities. The result shows 
that occupational therapists use different interventions to improve occupational performance
of the clients so that the clients can return to activities they earlier performed and return to
social activities. This was done by interventions that created balance in everyday life, 
improved occupational performance during meals, reduce anxiety and improved social 
activities. 

Keywords: Occupational therapy, Anorexia Nervosa, Intervention.
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Inledning

Intresset till denna studie har väckts genom att vänner och bekanta insjuknat i sjukdomen 

Anorexia Nervosa. Genom arbetsterapeututbildningen och studier i ämnet har jag fått en 

inblick i ämnet men sett att det finns få och inte så nya studier inom arbetsterapi i området. 

Jag vill därför studera vidare hur arbetsterapeuter arbetar med olika interventioner för klienter 

med Anorexia Nervosa. 

Bakgrund

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

bekämpar mer eller mindre framgångsrikt sin hunger och sina impulser att äta. 

Folkhälsoinstitutet (FHI) 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 allvarligt psykiatriskt tillstånd som kan leda till döden. Martin 

beskriver vidare att Anorexia Nervosa utvecklas som ett gensvar på den oundvikliga 

kroppsförändring som inträffar i puberteten som medför ökat kroppsfett. Tillståndet resulterar 

från en blandning av fysiska, känslomässiga, sociologiska och familjära faktorer. Det finns 

även ett visst stöd för att det kan vara genetiskt baserat. Glant (2000) och Martin (2000) 

beskriver att även media har en betydande roll och är en bidragande orsak till sjukdomen, då 

de framställer ett ideal där kvinnor är smala.

Diagnoskriterierna för Anorexia 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 sista och 

tredje fasen beskriver han hur fettdepåerna är uttömda, den kroppsegna äggvitan bryts ner. 

Personen har nu kommit till en livshotande situation och att terapeutiskt försöka nå patienten 
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under detta skede är inte meningsfullt. Det krävs aktiv behandling, exempelvis intravenös 

blod och närningstillförsel.

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

sammankopplade med sjukdomen förändras även aktivitetsutförandet såsom personens 

rutiner, vilja, utförandekapacitet samt sociala miljön. Arbetsterapeuter ser på samspel mellan 

personen, miljön och aktivitet, vilket gör professionen unik i arbete med klienter och är en 

styrka hos arbetsterapeuten eftersom vi ser på hur dessa komponenter samverkar och påverkar 

varandra samt hur de påverkar aktivitetsutförandet (Kielhofner 2002; 2004). Kielhofner 

beskriver vidare att detta samspel mellan person, miljö och aktivitet, både kan hindra och 

främja klientens aktivitetsutförande. Aktivitetsutförandet inkluderar personens vanor, rutiner 

och roller och påverkar hur personen utför en aktivitet, även miljön kan påverka personens 

aktivitetsutförande genom att antingen skapa hinder eller främja aktivitet. Vidare beskriver 

Kielhofner att personer har rutiner i alla aktiviteter de utför, de har lärt sig att göra på ett visst 

sätt och i en viss ordning och det påverkar hur de utför aktiviteten. Martin (2000) beskriver att 

rutiner omger nästan alla aspekter hos klienter med Anorexia Nervosa från mat, kaloriräkning 

och träning till dagliga uppgifter och aktiviteter. Personer med Anorexia Nervosa vill hela 

tiden bränna kalorier vilket leder till överdriven träning, träning som skapar en känsla av 

tillfredsställelse och kontroll över vikten. Klienten tenderar därför att skapa social isolering 

som ett resultat av låg självaktning och rädsla för att behöva bryta sina rutiner i vardagen. 

Denna sociala isolering påverkar den sociala miljön vilket innebär interaktion och samspel 

med andra individer i personens omgivning. Kielhofner (2002) beskriver att den sociala 

miljön består av familj, vänner och bekanta som är viktiga för personen och finns där som ett 

stöd för personen.

Anpassningsprocessen hos klienter är en central del i arbetsterapi, vilket innebär hur en 

person hanterar en förändring, händelser och upplevelser (Kielhofner, 2004). Martin (2000) 

beskriver anpassningsprocessen som coping strategier, vilket innebär hur personen anpassar 

och hanterar en förändring eller en situation som är stressande. Personer med Anorexia 

Nervosa har sämre coping strategier, lägre självförtroende i deras förmåga att lösa problem 

och en tendens att undvika att konfrontera problem. 

Rehabilitering för klienter med Anorexia Nervosa har utvecklats och inkluderar läkare, 

psykologer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Rehabiliteringen baseras på 
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klientens behov, detta inkluderar inte bara att uppnå en hälsosam vikt utan även behov av 

familjeterapi eller individuell terapi. Eftersom sjukdomen är så komplex så fokuserar 

behandlingen på biologiska och sociala beteenden samt på psykologiska behov som klienterna 

har (Martin, 2000). Arbetsterapeutens profession och kvalifikation är viktig för 

rehabiliteringen för klienter med Anorexia Nervosa genom användandet av meningsfulla 

aktiviteter och genom bedömning av coping strategier kan arbetsterapeuten främja en positiv 

uppfattning av självförtroendet och identiteten (Brenden, 1992). Interventioner i 

arbetsterapeutiskt arbete utförs när ett problem i aktivitetsutförandet har identifierats. För att 

lösa detta problem används olika interventioner för att främja aktivitetsutförande så som 

förändringar i aktivitetsutförande, anpassning av aktivitet eller förändring i miljön (Creapu, 

Cohn & Schell, 2008). Interventionerna är baserade på klientens mål och prioriteringar och de 

är utformande för att främja hälsa och deltagande i livet genom engagemang i aktiviteter 

(American Occupational Therapy Assosiation [AOTA], 2008). Faktorer som påverkar det 

arbetsterapeutiska arbetet som vid utförande av olika interventioner för klienter med Anorexia 

Nervosa är patientens fysiska och psykiska tillstånd.  När patienten är väldigt underviktig 

påverkar det den fysiska styrkan och förmågan att koncentrera sig är nedsatt (Harries, 1992). 

En annan faktor som kan påverka det arbetsterapeutiska arbetet samt utgöra ett hinder för 

tillfrisknandet för klienter med Anorexia Nervisa är att de har ett stort kontrollbehov samt att 

det finns ett samband mellan perfektionism och Anorexia Nervisa vilket beskrivs som ett 

strängt, maniskt beteende som är svårt att ändra på trots förbättrat ätande Martin (2000)

I början av rehabiliteringen är klienten med Anorexia Nervosa ofta sängliggande större delen 

av tiden och arbetsterapeuten får använda interventioner som exempelvis målmedvetna 

aktiviteter som kan utföras i sängen (Martin, 2000). Bildskapande kan vara en första

arbetsterapeutisk intervention eftersom den inte kräver fysisk styrka och uppmuntrar till att 

uttrycka känslor vilket är viktigt när klienten börjar gå upp i vikt (Harries, 1992). Det är även 

viktigt vid arbetsterapeutiska interventioner att ha fokus på att få klienten att känna sig stark 

istället för fokus på hennes kropp och mat intag. Detta görs genom ett klientcentrerat 

arbetssätt där klienten är i centrum och arbetsterapeuten finns som stöd i rehabiliteringen 

vilket innebär att klienten själv är en del i sin rehabilitering (Creek, 1998). Kielhofner (2002) 

beskriver att ett klientcentrerat arbetssätt är en process där arbetsterapeuten respekterar, 

informerar och möjliggör för klienten att vara aktiv i att bestämma mål och strategier i 

rehabiliteringen. Andra interventioner som kan vara användbara är kreativa aktiviteter som 

pärlbroderi, konst, sömnad, dekopage eller andra och hantverk (Martin, 2000; Creek, 1998). 
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En annan kreativ intervention kan exempelvis vara att låta patienten experimentera med 

smink då detta kan hjälpa klienten att utveckla sin identitet och leder till ökat självförtroende. 

Även den sociala miljön är viktig att fokusera på eftersom många klienter med Anorexia 

Nervosa har skapat en social isolering detta kan göras i grupp med andra sängliggande 

klienter (Martin, 2000). Abeydeera, Willis och Forsyth (2006) beskriver att arbetsterapeuten 

samlar information genom olika bedömningsinstrument. Informationen används vid olika 

interventioner för att få klienten engagerad i att delta i meningsfulla aktiviteter, 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 svårigheten vid 

arbetet med klienten är att förändra beteendet som blivit en rutin, ett strukturerat program kan 

medföra större frihet från sjukdomsmönstret för individen. 

Syftet med arbetsterapi för klienter med Anorexia Nervosa är att återfå klienten till ett normalt 

och hälsosamt liv där alla aktiviteter bör vara hälsosamma och så sociala som möjligt. 

Arbetsterapeuten har en central roll när det gäller förändring i aktivitetsutförandet som till 

exempel förändring i den överdrivna träningen som är ett stort problem hos en klient med 

Anorexia Nervosa. Klienten kan uppleva det mer acceptabelt att gå upp i vikt om den får 

träna, men detta ska ske på en hälsosam nivå. Klienter med Anorexia Nervosa har även svårt 

att slappna av därför kan ett avslappningsprogram vara bra att införa eftersom detta kan leda 

till minskad stress. Även shopping kan användas av arbetsterapeuten då klienten kan bli mer 

medveten om sin kroppsform och storlek (Martin, 2000). Abeydeera, Willis och Forsyth 

(2006) samt Martin (2000) beskriver att gruppbaserade aktiviteter är bra och ger social 

gemenskap och kommunikation av känslor och tankar. Martin (2000) beskriver att 

arbetsterapeuten i slutet av rehabiliteringen kan använda menyplanering och matlagning som 

en intervention. Syftet med matlagning är att låta patienten tillaga en normal balanserad 

måltid, serverade i normal portionsstorlek och äta i sällskap med andra för att bryta klientens 

ohälsosamma livsstil samt att det ger en social träning. 

Utifrån det som beskrivits framkommer att personer med Anorexia Nervosa skapar 

ohälsosamma vanor och rutiner men de skapar även en social isolering. De utesluter 

meningsfulla aktiviteter och mycket tid går till träning och viktnedgång vilket påverkar deras 

aktivitetsutförande negativt när de utesluter aktiviteter. Detta är något som arbetsterapeuten 

arbetar med genom olika interventioner som kan vara skapande aktiviteter eller andra 
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aktiviteter antingen i grupp eller individuellt beroende på vad klienten har för svårigheter i sitt 

aktivitetsutförande. Det skulle därför vara intressant att få en djupare förståelse för vilka 

erfarenheter arbetsterapeuterna har av interventioner som bidrar till ökat aktivitetsutförande 

för klienter med Anorexia Nervosa. 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner som bidrar 

till förbättrat aktivitetsutförande 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 enligt Graneheim och Lundman (2003) 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 därför var denna analysmetod relevant 

till studien (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 används 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. I denna studie deltog sju arbetsterapeuter fördelade på 

sex 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 var. 
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Procedur

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 15 arbetsterapeuter som cheferna gett namnet på. Brevet innehöll information 

om studiens syfte, metod, kontaktinformation, handledare för studien samt att intervjun görs

tillsammans med en annan studie med liknande inriktning. I brevet framkom även att 

deltagandet var frivilligt och fick avbrytas när som helst samt att konfidentiellitet garanterades

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. 

Datainsamling

Holloway och Wheeler (2002) beskriver semi-strukturerade intervjuer och att de ofta används

i kvalitativa studier då de ger utrymme för öppna svar, följdfrågor samt variera ordningen på 

frågorna under intervjun. 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. 

Innan datainsamlingen påbörjades granskade handledaren intervjuguiden eftersom validiteten 

därigenom ökar. Detta tillvägagångssätt föreslås av Patel och Davidson (2003). Frågorna till 

intervjun samlades i en intervjuguide (Bilaga 3) med fokus på att studera arbetsterapeuters 

erfarenheter av interventioner som bidrar till förbättrat aktivitetsutförande för klienter med 

Anorexia Nervosa. Intervjuguiden gjorde att liknande information samlades in från alla 

deltagare samt gav en bra grund och för att hålla ramarna för ämnet. Intervjuerna tog ungefär

30-40 minuter. Patel och Davidson (2003) beskriver att intervjuer även kan genomföras via 

telefonsamtal och i denna studie genomfördes detta vid samtliga intervjuer på grund av 

geografiska avstånd. Varje intervju skrevs ner ordagrant och sammanställdes till en text.

Analys av data

Data till denna studie analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Garneheim och 

Lundman (2003) då det ofta används som analysmetod av forskning inom vården. 
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Textmaterialet lästes igenom flera gånger. 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 se tabell 

nedan. 

Meningsbärande Kondenserande 
Meningsbärande

Koder Kategorier

Bli medvetna om hur 
lite de äter och vilka 
matvanor de har..

Medveten om hur lite 
de äter, matvanor

Medveten om matvanor Interventioner som 
bidrar till förbättrat 
aktivitetsutförande vid 
måltider

I skapande jobbar med 
syftet att patienten ska 
få andrum och hitta sätt 
att stå ut när de är 
svårt..

Skapande, syfte hitta 
andrum och stå ut vi 
svårigheter

Hitta andrum och 
strategier

Interventioner som 
skapar strategier samt 
ökar medvetenheten om 
förändring i 
aktivitetsutförandet

Social 
färdighetsträning, 
många har ju isolerat 
sig och kanske behöver 
gå ut på stan..

Social träning, många 
isolerat sig, gå ut på 
stan

Social träning, gå ut på 
stan

Interventioner som 
bidrar till ökade sociala 
aktiviteter

Tabell 1: Exempel på analysprocessen

Etiska reflektioner

I missivbrevet informerades arbetsterapeuterna om att deltagande i studien var frivilligt samt 

att konfidentiellitet garanterades 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, endast författaren och 

handledare hade del av intervjumaterialet samt att verksamhet, ort och namn inte framkommer

i studien. Materialet har förvarats inlåst i ett skåp och förstördes när studien avslutades. 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 uppfyllde detta och i utbyte 

gav ökad kunskap och förståelse inom området för arbetsterapeutiska interventioner med 

ätstörningar.



12

Resultat

Vid analys av data framkom tre kategorier som beskrev arbetsterapeuters erfarenheter av 

interventioner som bidrar till förbättrat aktivitetsutförande för klienter med Anorexia Nervosa. 

Dessa kategorier var "Interventioner som bidrar till förbättrat aktivitetsutförande vid 

måltider", "Interventioner som skapar strategier samt ökar medvetenheten om förändring i 

aktivitetsutförandet" och "Interventioner som bidrar till ökade sociala aktiviteter". 

Interventioner som bidrar till förbättrat aktivitetsutförande vid måltider

I denna kategori framkommer att arbetsterapeuternas erfarenheter av klienterna med Anorexia 

Nervosa var att de har stora aktivitetsproblem vid måltider och detta arbetar 

arbetsterapeuterna med genom olika interventioner som stöttning vid måltider, köksträning, 

matdagbok, hembesök och vila/avslappning.

Arbetsterapeuterna beskriver att klienter med Anorexia Nervosa har stora aktivitetsproblem 

vid måltider. Deras erfarenheter är att klienterna har en felaktig uppfattning om storleken på 

portioner, hur de hanterar mat, vad de kan tillaga för något samt vanföreställningar kring mat 

och fett. Vidare beskriver de att klienter med Anorexia Nervosa har aktivitetsproblem vid 

måltider eftersom de svälter sig vilket innebär att de äter i väldigt små mängder eller inget alls 

samt undviker fet mat och är rädda att gå upp i vikt. Klienterna med Anorexia Nervosa 

undviker även ingredienser i matlagningen och de saknar hungerkänsla. Därför använder 

arbetsterapeuterna sig av olika interventioner så att klienten skapar ett förbättrat 

aktivitetsutförande vid måltider. De använder sig av olika interventioner för att klienten ska 

komma igång med ätandet, få fungerande måltidsstrukturer samt äta och tillaga normala 

portioner. Resultatet av dessa interventioner beskriver en arbetsterapeut på följande sätt:

”Det är en sån förändring när en patient går upp i vikt, när hjärnan börjar fungera, det är en 
helt annan människa som kommer in i rummet som inte är tvångig och inte trög liksom utan 
helt plötsligt pratar jättesnabbt och är snabbtänkt och skrattar och är närvarande på ett helt 
annat sätt.”

I början av rehabiliteringen är fokus alltid på att börja häva svälten genom interventioner som 

ätträning och stöttning vid måltider. Klienterna äter frukost, lunch, middag och mellanmål på 

ätstörningsenheterna vid dessa måltider får de stöttning i vad som är normal tid att äta på och

hur mycket mat som är en normalportion. Arbetsterapeuterna använder sig ofta av 

tallriksmodellen eftersom många klienter saknar hunger och mättnadskänsla och de behöver 
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då något att utgå ifrån för att veta vad en normal portion är. Stöttning vid måltider innebär 

även att om arbetsterapeuten ser något beteende som hör till ätstörningen så säger de 

exempelvis till klienten att nu får du sluta att finfördela maten och sen fortsätter de prata om 

annat. När klienten gjort framsteg i sitt aktivitetsutförande kring måltider och klarar av att äta 

en normalt balanserad måltid i rimlig tid skapar det en förutsättning för balans i klientens 

övriga aktiviteter. När måltiderna inte längre tar lika mycket tid av klientens vardag kan 

klienten ägna sig åt andra aktiviteter. 

Några av arbetsterapeuterna använder sig av matdagbok där klienterna skriver varje dag om 

vad de har ätit och hur de känner sig. Detta görs i början av rehabiliteringen, sedan går 

arbetsterapeuten igenom matdagboken tillsammans med klienten och utifrån det pratar de om 

deras matbeteende. Någon arbetsterapeut satte exempelvis upp mål utifrån matdagboken till 

kommande vecka utifrån vad som varit svårt denna vecka. Matdagbok används även för att 

öka medvetenheten hos klienten om hur lite det äter, hur deras matvanor ser ut samt om deras 

beteende kring mat. En arbetsterapeut använder sig även av veckovisa matscheman som de 

tillsammans men klienten sammanställer om vad de ska äta till lunch och middag för att skapa 

en struktur och undvika svårigheter vid val av måltider.

Arbetsterapeuterna använder sig även av köksträning som en intervention. Detta sker antingen 

i grupp med andra klienter som har någon form av ätstörning eller enskilt med klienten. Vid 

denna intervention är syftet att ge klienten möjlighet att utmana sig genom att göra saker de 

annars undviker i köket. Syftet är även att minska den ångest som klienten får vid tillagning 

och intag av mat. Vid tillagning av mat så undviker många klienter med Anorexia Nervosa att 

steka i fett, de tillsätter inte alla ingredienser utan undviker grädde och andra feta ingredienser

eftersom det har en rädsla för att gå upp i vikt. Vid köksträning tillåter inte arbetsterapeuten 

några light produkter de får heller inte bli vegetarianer under tiden de är på ätstörningsenheten 

utan detta tillåts bara om klienten har varit det innan de började där. När köksträningen sker i 

grupp så kan det vara så att klienterna behöver träna olika saker och detta tar 

arbetsterapeuterna hänsyn till. En klient kan behöva träna på att steka i fett, en annan på att 

använda alla ingredienser och vissa ska inte alls vara med och laga mat för de behöver träna 

på att äta mat även om de inte vet vilka ingredienser som använts. Interventionen läggs därför 

upp efter klientens behov och mål. Vissa arbetsterapeuter använder sig även av köksträning 

till att realitetspröva idéer som klienterna har, exempelvis att de går upp i vikt av att andas in 

matångor eller oboý. Då använder arbetsterapeuten interventioner som att pröva om dessa 
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idéer stämmer i verkligheten. En arbetsterapeut använder sig även av medveten närvaro i 

köksaktivitet, att man får ta in det med alla sina sinnen och sen pratar de om det efteråt om 

vad de har för glädje av att vara närvarande när de äter. Resultatet av köksträning som en 

intervention beskrev en arbetsterapeut på följande sätt: 

"Köksträningen gör ju att patienten vågar börja utmana sig själv mycket mer hemma, de 
lagar mat i större utsträckning… "

En del arbetsterapeuter använder även hembesök som en intervention om klienten har svårt att 

överföra matlagningen till hemmiljön. Då kan arbetsterapeuten åka hem till klienten och

utföra aktiviteten som att laga mat i hemmiljö och ibland räcker det att bara sitta och prata i 

hemmiljön för att klienten ska kunna överföra det till hemmet. Vid hembesök utförs 

aktiviteten i den miljö klienten är van att vistas i vilket skapar förutsättningar för klienten att 

förbättra sitt aktivitetsutförande. Arbetsterapeuten kan även åka hem till unga klienter som de 

inte vill ha in på mottagningen eftersom de identifierar sig för mycket med ätstörningen och 

då är syftet att ge stöd till föräldrarna i att stödja sitt barn ut ur ätstörningen. Det kan även 

vara så att föräldrarna vill veta om de gör rätt vid måltiderna, då kan arbetsterapeuten åka hem 

och ge dem tips och råd. 

Vissa av arbetsterapeuterna anser även att vila/avslappning som en intervention efter måltider 

är en viktig aktivitet då ångesten är som störst för klienter med Anorexia Nervosa. De har då 

täcke och kudde för att ha en bra kroppstemperatur och lyssnar på avslappningsmusik för att

slappna av och minska ångesten och därigenom undvika att de använder andra ohälsosamma 

metoder för att minska ångesten. Någon arbetsterapeut använder även bolltäcke för att 

klienten ska känna kroppen och känna en tyngd vilket hjälper mot spänning och lindrar 

ångest. 

Genom att utföra olika interventioner i köksträning så upplever arbetsterapeuterna att 

klienterna får ett förbättrat aktivitetsutförande eftersom de börjar laga mat och de vågar 

utmana sig till att laga mat, de använder alla ingredienser och de klarar av att tillaga och äta 

en normalt balanserad portion i normal storlek. 
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Interventioner som skapar strategier samt ökar medvetenheten om förändring i

aktivitetsutförandet

I denna kategori framkommer att arbetsterapeuterna använder sig av olika intentioner för att 

klienter med Anorexia Nervosa ska ta sig igenom vardagen på ett hälsosamt sätt. 

Arbetsterapeuterna uttrycker att klienterna ofta känner ångest efter måltider och att de tidigare 

har använt sig av en överdriven träning och svält för att minska denna ångest. 

Arbetsterapeuterna vill att klienten ska förändra aktivitetsutförandet med den överdriva 

träningen och svälten till mer hälsosamma metoder för att klienten ska stå ut i vardagen när 

det är svårt och ångesten kommer. Arbetsterapeuten använder sig därför av interventioner som 

skapande aktiviteter, bildskapande och att skriva berättelser efter måltid för att klienterna ska 

distrahera sig och få annat att tänka på. Interventionerna kan även användas för att öka 

medvetenheten om kroppsuppfattning, minska prestationskraven samt öka självkänslan hos 

klienten.  

Arbetsterapeuterna använder sig av skapande aktiviteter som en intervention för att förändra 

det ohälsosamma aktivitetsutförandet som klienter med Anorexia Nervosa tidigare har använt 

sig av för att dämpa sin ångest. Dessa skapande aktiviteter kan vara sticka, sy, snickra, göra 

halsband eller några andra kreativa aktiviteter. Arbetsterapeuternas erfarenhet är att skapande 

aktiviteter är ett bra sätt för klienter med Anorexia Nervosa att genom det dämpa sin ångest 

och undvika överdriven träning och svält. Arbetsterapeuterna upplever även att klienterna 

med Anorexia Nervosa ofta har höga prestationskrav på sig själva och även detta är bra att 

arbeta med genom skapande aktiviteter då de får känna att de duger som det är. För att de ska 

uppleva att de duger som de är och öka deras självkänsla är det viktigt att lägga upp 

aktiviteten och anpassa den så att klienterna klarar av den. Arbetsterapeuterna beskriver att 

skapande aktiviteter anpassas utifrån klientens behov, vilken aktivitet som distraherar dem 

och även svårighetsgraden kan anpassas. Arbetsterapeuterna beskriver att skapande aktiviteter 

ökar klientens förmåga att ta sig igenom vardagen på ett hälsosamt sätt. De beskriver även att 

dessa skapande aktiviteter ska vara meningsfulla för klienten och genom att utföra dessa 

aktiviteter skapar det en mer balanserad vardag.  

”När det handlar om skapande och så så är det flera patienter som tar upp att det fått lust att 
göra saker hemma det är både hantverk och skapande att de köper färg och tapeter eller sytt 
gardiner...”
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Arbetsterapeuterna använder även bildskapande som en intervention och syftet med det är att 

klienterna med Anorexia Nervosa ska hitta andrum, strategier samt öka medvetenheten att stå 

ut när det är jobbigt som vid ångest efter måltid. Bildskapande används även till att öka 

självkänslan och skapa ökad medvetenhet kring kroppsuppfattning. Några arbetsterapeuter 

använde sig av mindfullness vid bildskapande vilket innebär medveten närvaro att vara 

närvarande här och nu för att minska ångest, stress och oro. Arbetsterapeuterna beskriver även 

att bildskapande inte kräver att klienten är någon konstnär utan att alla deltar på samma 

villkor. Arbetsterapeuterna lägger ofta upp interventionen så att klienterna inte kan styra 

resultatet för att klienten ska komma bort från prestationsångesten. Erfarenheten av en sådan 

planering är att de ger väldigt mycket glädje och klienterna växer i sig själva. De kan 

exempelvis lägga upp interventionen så att klienterna får hälla och drälla eller använda 

fingerfärg. Arbetsterapeuterna använder sig även av musik vid bildskapande för att få fram 

olika stämningslägen. Bildskapande som intervention kan även användas som ett komplement 

till verbala uttryck då en del klienter har svårt att uttrycka sig och då kan bilden användas som 

ett komplement för arbetsterapeuten att diskutera kring tillsammans med klienten vad som 

syns på bilden vilka symboler, former och färger som finns. En arbetsterapeut använder sig 

även av en intervention där klienter får skriva i berättande form när de mår dåligt för att 

fokusera och samla sina tankar för att dämpa ångesten. Sedan kan de tillsammans gå igenom 

vad klienten skrivit för att se vad det är som är jobbigt och hur de kan arbeta vidare med det 

för att underlätta vardagen.  

Alla arbetsterapeuter beskriver att de på olika sätt använder sig av interventioner som leder till 

förbättrat aktivitetsutförande hos klienter med Anorexia Nervosa. Klienterna ska använda sig 

av olika aktiviteter som skapande, bildskapande eller skrivande för att minska ångest, stress 

och oro så att de ska ta sig igenom vardagens aktiviteter på ett hälsosamt sätt så att de inte 

svälter sig eller använder sig av överdriven träning. De använder även skapande aktivitet för 

att de ska få en balans i vardagen mellan fritidsaktiviteter och andra aktiviteter. 

Interventioner som bidrar till ökade sociala aktiviteter

I denna kategori framkom att arbetsterapeuternas erfarenhet är att många klienter med 

Anorexia Nervosa har varit väldigt isolerade och ensamma eftersom det är en sjukdom som 

progressivt gör att de blir mer och mer isolerade och därför använder arbetsterapeuterna sig av 

interventioner för att förändra denna isolering till ett förbättrat aktivitetsutförande så att

klienten ökar sitt sociala engagemang och utför mer sociala aktiviteter. 
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De interventioner arbetsterapeuterna använder sig av är exempelvis att gå ut på stan, gå på 

restaurang, prova kläder, gå på badhus, åka till stranden, bowla eller gå till biblioteket. Dessa 

interventioner sker oftast i grupp med andra klienter med någon form av ätstörning och 

arbetsterapeuterna planerar in någon måltid så att de även får träna på att äta kring andra 

människor samt att kunna beställa mat i rimlig mängd. Arbetsterapeuterna beskriver att det är 

viktigt att se över innan så att alla klienter i gruppen är på samma nivå för att det ska passa

alla så bra som möjligt. Sen beskriver arbetsterapeuterna även att det är viktigt att analysera 

aktiviteten och se vilka olika moment som ingår för att bedöma vad som kan skapa hinder vid 

aktivitetsutförandet. Innan de utför dessa interventioner så går de noga igenom med klienterna 

vad som kommer ske och vilka krav som aktiviteten ställer så att det inte blir några 

överraskningar som kan skapa ångest, oro eller stress för klienten. Med dessa interventioner är 

syftet att klienten ska bryta sin sociala isolering så att de kan komma ut med kompisar, utföra 

roliga aktiviteter som att gå på biografen i syfte att klienten ska återgå till de sociala 

aktiviteter som de tidigare utfört. Enligt arbetsterapeuterna leder detta till ett förbättrat 

aktivitetsutförande och större frihet i vardagen för klienten. Klienten vågar utföra mer saker, 

de vågar gå på stan, hitta på saker med kompisar och utföra andra sociala aktiviteter. 

Arbetsterapeuterna använder sig även av andra interventioner som sker inne på mottagningen 

i grupp tillsammans med andra klienter som har någon form av ätstörning. Dessa 

interventioner används för att öka deltagande i sociala aktiviteter och kan vara köksträning i 

grupp eller någon skapande aktivitet i grupp. Arbetsterapeuterna använder sig av skapande 

aktiviteter i grupp, då framförallt bildskapande för att de ska skapa tillsammans genom 

exempelvis att måla över varandras papper eller måla tillsammans på ett papper. Klienterna

kan också måla enskilt och använda sig av bilderna som diskussionsämne. Varje klient brukar 

då få presentera sin bild hur de har tänkt, vad de föreställer och sedan får de ge synpunkter på 

varandras bilder. Arbetsterapeuterna använder sig även av köksträning i grupp där klienterna 

tillsammans får komma överens om recept, räkna ut antalet portioner och hur mycket 

ingredienser som går åt. Därefter får de inhandla ingredienserna samt tillaga och äta måltiden 

tillsammans. De använder sig av köksträning som en intervention för att klienterna ska träna 

på att samarbeta och för att de ska öka de sociala aktiviteterna. Om de vågar laga och äta mat 

på kliniken i grupp så vågar det enligt arbetsterapeuterna även äta tillsammans med vänner 

och familj. Det kan även leda till att de vågar återgå till skola och arbetsliv eftersom de vet att 
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de kan äta tillsammans med andra och därigenom vågar gå ut på stan och äta eller fika vilket 

tidigare var ett stort aktivitetsproblem.

”Klarar man av att lägga upp mat när någon står och tittar på en här så plötsligt vågar man 
lägga upp i matsalen på skolan och klarar av att äta där..”

Dessa interventioner används för att klienterna ska förbättra och öka sitt aktivitetsutförande 

när de gäller den sociala miljön och de sociala aktiviteterna. De bidrar till att de vågar äta med 

vänner och anhöriga, de vågar äta i matsalen på skolan vilket bidrar att de kan återgå till den, 

de vågar hitta på mer aktiviteter och utöka sitt aktivitetsutförande på ett positivt sätt.

Diskussion

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner som 

bidrar till förbättrat aktivitetsutförande för klienter med Anorexia Nervosa. I resultatet 

framkom att arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att använda olika interventioner för att 

förbättra klientens aktivitetsutförande. Arbetsterapeuterna använde sig av var interventioner 

kring måltider, kreativa aktiviteter som en intervention samt interventioner som ökade 

deltagande i sociala aktiviteterna. 

I resultatet framkom att arbetsterapeuterna använde sig av interventioner vid måltider för att 

förändra klientens aktivitetsutförande kring detta eftersom det har varit ett stort 

aktivitetsproblem för klienterna. De använde sig av interventioner som stöttning vid måltid, 

köksträning, matdagbok, hembesök samt vila/avslappning för att hjälpa klienterna att förändra 

sitt aktivitetsutförande kring måltiderna. Att använda matdagbok styrks av Martin (2000) samt 

Glant (2002) som beskriver att matdagbok är en bra arbetsterapeutisk intervention eftersom de 

ökar medvetenheten om beteendet kring mat hos klienten. Martin (2000) tar upp att klienter 

med Anorexia Nervosa har skapat en livsstil med ohälsosamma vanor och rutiner vid 

måltider. Creek (1998) samt Kielhofner (2002) beskriver att det kan vara svårt att förändra

dessa rutiner eftersom det blivit en vana för klienten. För att förändra dessa ohälsosamma 

rutiner och vanor så kan menyplanering och matlagning tas in som en intervention enligt 

Martin (2000) samt Bridgett (1993). Syfte är då att låta klienterna laga normalt balanserade 

måltider i normala portioner detta för att bryta klientens ohälsosamma rutiner och vanor samt 

skapa nya hälsosamma rutiner och vanor. Martin (2000) beskriver även att det är viktigt att 
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uppmuntra klienten till att tillaga mat som är hälsosam och att utmaningen för 

arbetsterapeuten är att få klienten att konsumera maten i hälsosamma portioner. Likande 

interventioner framkom i den aktuella studien genom att klienterna får välja recept, handla, 

tillaga och äta maten. Arbetsterapeuterna framhöll även att när klienten gjort framsteg i sitt 

aktivitetsutförande kring måltider så skapade det en balans i klientens övriga aktiviteter och 

ökade deltagandet i meningsfulla aktiviteter eftersom måltiderna inte längre tog lika mycket 

tid. Detta visar enligt författaren till denna studie att interventioner vid måltider är viktiga 

eftersom de varit ett stort aktivitetsproblem för klienten för att skapa ett hälsosamt 

aktivitetsutförande samt att skapa en balans i vardagens aktiviteter. 

Kreativa aktiviteter användes av arbetsterapeuterna i denna studie som en intervention för att 

skapa balans i vardagen. Detta ger stöd till Martin (2000), Creek (1998) samt Harries (1992) 

beskrivning att kreativa aktiviteter som är meningsfulla för klienten kan användas som en 

intervention i rehabiliteringen. Detta kan kopplas samman med Abeydeera, Wills och Forsty 

(2006) som beskriver att när klienten börjar delta i meningsfulla aktiviteter skapar det en 

balans i vardagens aktiviteter vilket är viktigt för klienter med Anorexia Nervosa. Även 

Bridgett (1993) och Martin (2000) beskriver att klienter med Anorexia Nervosa ofta utesluter 

fritidsaktiviteter och har svårt att engagera sig i meningsfulla aktiviteter eftersom mycket tid 

kretsar kring deras vikt och mat detta leder till en obalans mellan aktivitetsområdena; arbete, 

personlig vård och lek/fritidsaktiviteter. Vikten av balans i vardagens aktiviteter beskriver

även Kielhofner (2002) samt att balans i vardagens aktiviteter är viktigt för att känna 

tillfredsställelse i aktivitetsutförandet samt uppleva livskvalitet. En reflektion författaren till 

denna studie gör utifrån det som beskrivits är att interventioner som skapar balans i vardagen 

är av betydelse eftersom det skapar tillfredsställelse i aktivitetsutförandet samt kan leda till 

upplevelse av livskvalitet för klienter med Anorexia Nervosa. Det ger även implikationer för

vikten av att använda meningsfulla eftersom det kan motivera och uppmuntra klienten till 

tillfrisknad. 

Martin (2000) samt Creek (1998) beskriver även att arbetsterapeuten kan använda sig av olika 

kreativa aktiviteter som en intervention för att uppmuntra klienten med Anorexia Nervosa till 

deltagande i meningsfulla aktiviteter samt att bryta deras ohälsosamma livsstil med svält och 

överträning. I den aktuella studiens resultat framkom att arbetsterapeuterna använde sig av 

olika kreativa aktiviteter som skapande aktiviteter, bildskapande samt skriva berättelser för att 

förbättra klinternas aktivitetsutförande genom att förändra ohälsosamma rutiner och vanor hos 
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klienten. Att använda kreativa aktiviteter som bildskapande beskrivs även av Harries (1992)

som en bra intervention eftersom den inte kräver så mycket fysisk styrka och kan användas 

tidigt i rehabiliteringen för att klienterna ska uttrycka sina känslor vilket är viktigt när de 

börjar gå upp i vikt. Genom att använda kreativa aktiviteter som en intervention kan klientens 

ångest, oro och stress minska så att de tar sig igenom vardagen på ett hälsosamt sätt och 

undviker överträning och svält. Detta kan kopplas till Kielhofner (2002) som framhäver att

klientens rutiner och vanor påverkar klintens aktivitetsutförande och kan vara svårt att 

förändra eftersom det är ett inlärt beteende. Martin (2000) samt Creek (1998) beskriver att 

dessa ohälsosamma rutiner kan vara svåra att förändra men att det är viktigt att skapa ett 

hälsosamt aktivitetsutförande för klienten. En slutsats författaren till denna studie utifrån detta 

är att det är viktig som arbetsterapeut att arbeta med rutiner och vanor som är ohälsosamma 

och kan vara skadliga för klienten med Anorexia Nervosa. 

Abeydeera, Willis och Forsyth (2006) samt Martin (2000) beskriver att klienter med Anorexia 

Nervosa ofta har skapat en social isolering eftersom stor del av deras tid går åt till träning och 

måltider, denna sociala isolering påverkar den sociala miljön negativt. Kielhofner (2002) 

beskriver att den sociala miljön är viktig och består av familj, vänner och bekanta som är 

viktiga för klienten och finns där som ett stöd för klienten. Martin (2000) beskriver att 

gruppbaserade aktiviteter som är så sociala som möjligt är en intervention som kan användas 

av arbetsterapeuterna för att öka deltagande i sociala aktiviteter. Likande interventioner 

framkom i den aktuella studien där arbetsterapeuterna använder gruppbaserade aktiviteter för 

att öka deltagande i sociala aktiviteterna samt interaktion med andra. Kloczko och Ikiugu 

(2006) samt Martin (2000) beskriver att det vid dessa gruppbaserade interventioner är viktigt 

att klienterna är på samma nivå så att resultatet inte blir negativt. Resultatet till den aktuella 

studien visar på att arbetsterapeuterna tar hänsyn till detta. En reflektion som författaren till 

denna studie gör utifrån ovan beskrivna är betydelsen av att använda interventioner som ökar 

de sociala aktiviteterna så att klienten kommer tillbaka till de aktiviteter de tidigare har utfört 

och ökar sin sociala interaktion med familj och vänner.

Metoddiskussion

Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner som bidrar till 

förbättrat aktivitetsutförande för klienter med Anorexia Nervosa. För att besvara syftet 

användes en kvalitativ metod vilket är en bra metod för att fånga erfarenheter och upplevelser

(Kvale, 1997; Graneheim & Lundman, 2003). Författaren använde sig av semi-strukturerade 
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intervjuer, vilket enligt Kvale (1997) är en lämplig metod. Urvalet av deltagare resulterade i 

sju deltagande arbetsterapeuter vid sex ätstörningsenheter. Att endast sju arbetsterapeuter 

deltog i studien kan ha skapat en begränsning, men genom att de beskrev sina erfarenheter 

och flera arbetsterapeuter gav liknande information framkom ett rikt och trovärdigt material. 

För att få kontakt med arbetsterapeuterna kontaktades enhetscheferna och breven skickades ut 

utan någon kontakt med arbetsterapeuterna innan, vilket kan ha varit en anledning till att så få

deltog. Intervjuerna gjordes via telefon vilket kan vara en nackdel då författaren inte får någon 

ögonkontakt och ser inte kroppsspråket på den intervjuade arbetsterapeuten. Vid intervjuerna 

användes en intervjuguide som handledaren hade granskat innan vilket gav en styrka i 

studien, ökar tillämpligheten samt stärkte validiteten (Graneheim & Lundman, 2003). 

Författaren till denna studie var även ovan att intervjua och där var intervjuguiden en styrka. 

Även att arbetsterapeuterna var erfarna av att arbeta med klienter med Anorexia Nervosa och 

hade mycket att berätta ökade materialets trovärdighet. 

Författaren till studien tog ut meningsbärande enheter, kondenserade meningarna, kodade 

dem samt gjorde tre kategorier. Författaren diskuterande kategorierna med handledaren samt 

två författare till en studie med liknande syfte vilket gav en ökad tillämplighet och 

trovärdighet. En tabell för hur kategoriseringen har gått till finns infogad i studien vilket ökar 

överensstämmelsen. Citaten som författaren infogat i studien visar studiens överensstämmelse 

eftersom de återgav arbetsterapeuternas egna ordval. Genom att metoden finns beskriven så 

finns möjlighet till att återupprepa studien vilket ökar pålitligheten men eftersom författaren 

till studien har ställt följdfrågor och gjort en tolkning så kan inte studien upprepas helt med 

samma resultat (Graneheim & Lundman, 2003).

Konklusion
Denna studie ger ökad kunskap om arbetsterapeutiska interventioner som bidrar till förbättrat 

aktivitetsutförande för klienter med Anorexia Nervosa. Författaren till denna studie anser att 

det är viktigt eftersom det finns få studier sedan tidigare inom området och det finns ett behov 

av fler studier. Eftersom det finns lite forskning inom området skulle det vara intressant att 

studera klienternas erfarenhet av rehabiliteringen och arbetsterapeuternas interventioner. 

Skulle även vara intressant att studera andra professioners syn på arbetsterapeuternas arbete 

med klienter med Anorexia Nervosa. 
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Tillkännagivande

Författaren till denna studie vill tacka de arbetsterapeuter som deltagit och genom det gjort 

denna studie möjlig. Ett stort tack till min handledare Gunilla Isaksson för goda råd och stöd 

under studiens gång. 



23

Referenslista

Abeydeera, K., Willis, S. & Forsyth. K. (2006). Occupation focused assessment and 
intervention for clients with anorexia. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 
13(7)

American Occupational Therapy Association. (2008). Occupational therapy practice 
framework: Domain & Process (2nd ed.). American Journal of Occupational Therapy, 62, 
625-683

Blesedell Crepeau. E., Cohn E. S. & Boyt Schell B. A. (2008). Willard and Spackmans 
Occupational Therapy. (10 ed), Kap 27, Blesedell Crepeau. E., Cohn E. S. & Boyt Schell B. 
A. Overview of intervention . Philadelphia: Lippincott, 

Brenden, A. (1992). Occupational therapy and the treatment of eating disorders. Occupational 
Therapy in Health Care, 8(2)

Bridgett,B. (1993). Occupational therapy evalution for patients with eating disorders. 
Occupational Therapy in Mentalh Helalth, 12(2)

Folkhälsoinstitutet, (16 December). Tillgänglig: 
http://www.fhi.se/templates/page____3996.aspx?&MSHiC=65001&L=9&W=%C3%A4tst%
C3%B6rningar+'&Pre=%3CFONT+STYLE%3D%22color%3A+%23000000%3B+backgrou
nd%2Dcolor%3A+%23FFFF00%22%3E&Post=%3C%2FFONT%3E

Creek, J. (1998) Occupational therapy and mental health. Edinburgh: Churchill Livingstone

Clinton, D. & Norring, C. (red.) (2002). Ätstörningar: bakgrund och aktuella 
behandlingsmetoder. Stockholm : Natur och Kultur

Cullberg, J. (2003) Dynamisk psykiatri. (7 ed) Arlöv: Berlings

Forsman, B. (1997). Forsknings etik: en introduktion. Lund: studentlitteratur

Glant, H. (2000). Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar: handbok för 
behandlare, skolpersonal, föräldrar och vänner. Stockholm : Natur och kultur. 

Granheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research:
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 24, 
(105–112).

Gunnarsson, B. Jansson; J-Å. & Eklund, M. (2006). The Tree Theme Method in Psychosocial 
Occupational Therapy: A Case study. Scandinavian Journal of Occupational Therapu. 13: 
229-240

Harries, P. (1992). Facilitating change in anorexia nervosa: The role of occupational 
therapy. British Journal of Occupational Therapy, 55(9)

Holloway, I. & Wheeler, S. (2002). Qualitative research in nursing (2nd Ed). Oxford: 
Blackwell Publishing

http://www.fhi.se/templates/page____3996.aspx?&MSHiC=65001&L=9&W=%C3%A4tst%


24

Kielhofner, G. (2002). A model of human occupation: Theory and application (3rd Ed).
Baltimore: Williams & Wilkins

Kielhofner, G. (2004). Conceptual foundations of occupational therapy (3rd Ed).
Philadelphia: F.A. Davis

Kloczko,E. & Ikiugu, M. (2006). The Role of Occupational Therapy in the Treatment of 
Adolescents with Eating Disorders as Perceived by Mental Health Therapists. Occupational 
Therapy in Mental Health. 22 (1)

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur

Martin, J. (2000).Eating disorders, food and occupational therapy. London: Whurr Publishers 
Ltd

Mini- D IV diagnostiska kriterier enligt DSM- IV (1995). Danderyd: Pilgrim Press

Patel, R., & Davidson, B.(2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur



25

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 Anorexi 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 olika interventioner du använder för klienter med Anorexia Nervosa?

Varför använder du just dessa interventioner? 

Beskriv hur du anser att dessa interventioner bidrar till ökat aktivitetsutförande?

Hur använder och anpassar du dessa interventioner? 

Hur utvärderar du dessa interventioner?

Beskriv hur du upplever att klienten med Anorexia Nervosa påverkas av dessa interventioner? 


