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1. Förord

1.1 Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av den 
professionella rollen i ett multidisciplinärt team inom psykiatrins 
ätstörningsenhet. Inklusionskriterierna för undersökningsgruppen var
legitimerade arbetsterapeuter, med minst ett års erfarenhet inom psykiatrins 
ätstörningsenhet. Undersökningsgruppen bestod av tio arbetsterapeuter med 
vid geografisk spridning över Sverige. Studien genomfördes via 
telefonintervjuer och intervjuutskrifterna analyserades med inspiration av en 
kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier: 
”Betydelsen av arbetsterapeutens roll i teamet”, ”Att erhålla stöd från 
teamets representanter”, ”Otydliga professionella roller i teamet” och ”Att 
sträva mot samma mål”. Resultatet visar på betydelsen av teamarbete för 
personer med ätstörningar samt behovet av att tydliggöra arbetsterapeutens 
roll samt att denna förändrades över tid då arbetsterapeuterna erhöll ökade 
erfarenheter i rollen som arbetsterapeut. Det framkom ur analysen av studien 
att det var av betydelse att professioner erhölls möjlighet att framföra dess 
specifika ideologi för ökad säkerhet och kvalité i klientarbetet. Samtliga 
arbetsterapeuter påtalade fördelarna med teamarbete.

Nyckelord: Occupational therapy, professional role, eating disorders and 
teamwork
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1.2 Abstract

The aim of this study was to describe occupational therapists´ experiences of 
the professional role in a multi disciplinary team work within a psychiatric 
unit for clients with eating disorders. The criterion to be included in the 
studied group was to be a certified occupational therapist with at least one 
year work experience at a psychiatric unit for people with eating disorders. 
The group consisted of ten occupational therapists from all over Sweden. 
The study was carried out through telephone interviews and the content was 
analysed using qualitative content analysis. The analyse resulted in four 
categories: “The importance of occupational therapists role in the team”, 
“To obtain support from the representatives of the team”, “Unclear 
professional roles in the team” and “To aim towards the same goal”. The 
result showed the importance of teamwork for people with eating disorders 
and the need to clarify the role of the occupational therapist and that this role 
changed over time when the occupational therapist gained experiences in the 
professional role. From the analysis of the study it showed the importance 
that professions involved had the opportunity to put forward their specific 
theories for increased safety and quality in the work with the client. All 
occupational therapists in this study expressed on the advantages of 
teamwork.

Keywords: Occupational therapy, professional role, eating disorders and 
teamwork
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1.3 Tack!

Författarna vill tacka handledaren Ann-Charlotte Kassberg för hennes tid och engagemang 

samt goda råd under arbetets gång då författarna ibland känt sig lite smått förvirrade. 

Författarna vill även tacka de arbetsterapeuter som deltagit i studien och därmed gjort den 

möjlig att genomföra. Tack för att ni har delat med er av era erfarenheter. Författarna vill även 

rikta ett tack till de enhetschefer som givit sitt medgivande till att studien kunde genomföras. 
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2. Inledning

Den psykiatriska vården i Sverige är organiserad enligt sektors- och teamprincipen. Principen

för sekulariserad vård innebär att vissa sektorer är uppdelade i specialiserade subsektorer. Till 

dessa specialiserade områden ingår behandling av klienter med ätstörningar. Arbetet i en 

sektor organiseras i psykiatriska team där arbetsterapeuter kan vara en av de professioner som 

ingår i ett multidisciplinärt teamarbete för klienter med ätstörningar (Ottosson, 2004). 

Ätstörningar kan innebära problem i vardagen för klienter och skapar förändringar i det 

dagliga livet där arbetsterapeuten har en betydande roll i behandlingen (Martin, 2000). I denna 

studie har författarna valt att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av den professionella 

rollen i ett multidisciplinärt teamarbete inom psykiatrins ätstörningsenhet.

3. Bakgrund 

3.1 Arbetsterapins filosofi

Arbetsterapins grundsyn handlar om att klienten är en aktiv och autonom varelse samt att god 

hälsa kan främjas genom meningsfulla aktiviteter (Kielhofner, 2002; Kielhofner, 2004; 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). Inom arbetsterapi används aktiviteter i 

åtgärderna där meningsfullheten utgör grunden för klientens motivation och betydelse vid 

aktivitetsutförandet. Meningsfulla aktiviteter kan förändras under klientens liv beroende i

vilken miljö aktiviteten utspelas. Det är av betydelse att arbetsterapeuten ser vilka inre och 

yttre resurser och begränsningar som kan påverka aktiviteten. Resultatet är beroende av 

klientens personliga upplevelse, metoder för aktivitetsutförandet samt var aktiviteten utförs 

(Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2002; Kielhofner, 2004). För att främja aktivitet kan 

arbetsterapeuter stödja sig på flera olika arbetsterapeutiska modeller (Kielhofner, 2002; 

Kielhofner, 2004). En modell som belyser att aktivitet är av betydelse för klientens hälsa är 

Model of Human Occupation (Kielhofner, 2002). Modellen skildrar klientens 

aktivitetsutförande som en dynamisk interaktion mellan person, aktivitet och miljö. Genom 

aktivitet utvecklas klientens identitet samt skapar mönster och vanor för ett 

aktivitetsutförande. Aktivitet medför även meningsfullhet i livet samt tillför klienten 

personliga roller (Kielhofner, 2002). Målet med arbetsterapi är att möjliggöra aktivitet och 

främja en god hälsa för klienter. Professionella arbetsterapeuter har i likhet med andra 

professionella vårdgivare en yrkesetisk kod som anger skyldighet att uppfylla målsättningar i 

arbete samt att hålla hög kvalitet vid professionsutövande. Den etiska koden har till uppgift att 

vara ett hjälpmedel för analys och vägledning vid etiska ställningstaganden (FSA, 2005). 
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För att uppnå god hälsa har klienten behov av vilja, motivation, intresse, förmåga och 

förutsättningar för att en aktivitet ska ge tillfredställelse och delaktighet. Dessa faktorer är 

även förenliga med arbetsterapeuters ideologi om god hälsa och meningsfullhet i livet 

(Kielhofner, 2002). Delaktighet är en faktor som kan utgöra grunden för ett framgångsrikt

resultat i klientens aktivitetsutförande. ICF (World Health Organisation WHO, 2003) är en 

klassifikation av hälsokompetens som definierar delaktighet som klientens engagemang i dess

livssituation. Delaktighet, aktivitet, kroppsfunktioner och kroppsstrukturer är några domäner 

som ICF belyser och som beskriver en profil av klientens funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa. Enligt Kielhofner (2002) kan klientens tidigare intressen, vanor, roller, identitet och 

rutiner förändras vid funktionshinder vilket kan leda till att klienten genomgår en 

förändringsprocess. Några av arbetsterapeutens interventioner i förändringsprocessen kan vara 

att tydliggöra, instruera, guida, ge positiv respons, uppmuntra och strukturera för att klienten 

ska ges möjlighet till förbättrat aktivitetsutförande. Genom att adaptera eller förändra 

aktivitetsutförandet kan klienter med funktionsnedsättning ges möjlighet till ökad delaktighet 

med avseende på aktivitet (Kielhofner, 2002). Vid förändringar i klientens aktivitetsutförande 

fordras förändringar även i klientens miljö. Miljön kan påverka vad klienten utför och på 

vilket sätt aktivitetsutförandet sker. Genom att anpassa den fysiska miljön kan det bidra till 

resultatrikare aktivitetsutförande, ökad autonomi samt effektivare nyttjande av klientens 

resurser (Hagedorn, 1995; Kielhofner 2002). Att betona fördelar i klientens tillvaro och att se 

på resurser inom omgivningen ingår i det arbetsterapeutiska resonemanget (Fisher, 1998). 

3.2 Ätstörningar

I vårt moderna industrialiserade samhälle är anorexia och bulimi ett vanligt förekommande 

självskadebeteende för ungdomar och unga kvinnor (Blesedell Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, 

2003). Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2004) är ätstörningar ett självskadebeteende som 

skapar starka känslor bland omgivningen. Detta självskadebeteende är ett fenomen som ofta 

ges utrymme i massmedia. Klienter med självskadebeteenden som ätstörningar handhas oftast

av psykiatrins ätstörningsenhet. Ätstörningsenheten är en öppenvårdsenhet inom landstinget 

som lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Med öppenvård avses en speciell vårdform för 

rehabilitering där klienterna vistas under dagtid (Ottosson, 2004; Cullberg, 2003). Inom

öppenvårdsenheten kan en av arbetsterapeutens interventioner vara att stödja klienten i dess

aktivitetsutövanden. Klienter med ätstörningar kan delta i daglig öppenvård där en av 

arbetsterapeutens uppgifter är att bidra till struktur i klientens vardag, samt att bryta den 

isolering som avsaknad av daglig sysselsättning innebär (Topor, 2004). Klienter med 
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ätstörningar har ofta behov av stöd av utomstående för att erhålla insikt om deras behov av 

professionell behandling (Eriksson & Carlsson, 2001). Det moderna, västerländska samhället 

har fixerade, bestämda skönhetsideal och stora krav på att uppnå samhällets ideal. Flickor 

drabbas betydligt oftare än pojkar av ätstörningar. Bulimi innebär okontrollerad hetsätning 

som kan varvas med perioder av fasta (Levander, 2003). Vid ätstörningar anses utvecklingen 

vid bulimi vara multifaktoriell, det vill säga sociala, psykiska och biologiska faktorer som 

samverkar. Även den fysiska hälsan påverkas vid ätstörningar då klienter uppvisar symptom 

som uppgivenhet, allmän kraftlöshet, koncentrationssvårigheter, oro och ångest (Gillberg & 

Hellgren, 2000). Anorexia är ett varaktigt funktionshinder som innebär att klienter svälter sig. 

Trots professionell behandling visar erfarenheten att klientens behandlingstid sällan kan 

reduceras (Glant, 2000). Arbetsterapeuten kan stödja klienter med ätstörningar genom olika 

aktiviteter som dans, bild och musik för att nå uttrycksfullhet. För att bibehålla eller förbättra 

hälsan är det betydelsefullt att arbetsterapeuten identifierar klienters fritids- och sociala 

aktiviteter och intressen för att skapa balans mellan vila och aktivitet (Blesedell Crepeau et al, 

2003; FSA, 2005).

3.3 Multidisciplinärt teamarbete

Arbetsterapeuter är idag professionella inom en rad olika sektorer i samhället. Ett av dessa är 

psykiatrins verksamhetsområde där arbetsterapeuter av tradition har en tydlig roll i 

klientarbetet. Inom psykiatrins ätstörningsenheter är ofta arbetsterapeuten yrkesverksam i 

multidisciplinära team tillsammans med andra professionella vårdgivare som psykologer, 

kuratorer, sjuksköterskor, mentalskötare och sjukgymnaster (Ottosson, 2004). Det 

professionella teamet kan vara organiserade multidisciplinärt det vill säga att ett antal 

professioner är verksamma gemensamt. Varje profession har ett specifikt ansvarsområde där 

målformulering, interventioner och utvärdering av resultaten utförs oberoende av varandra. I 

ett multidisciplinärt teamarbete möter klienten de olika professionerna enskilt enligt Blesedell 

Crepeau et al (2003). För att lyckas i ett teamarbete behövs bland annat ett lämpligt val av 

professioner i teamet, samt en team ledare. Teamarbete behöver också bygga på flexibilitet, 

personlig övertygelse, gemensamma mål, dela samma vision samt kommunikation som 

innefattar att kunna ta konstruktiv kritik från de andra professionerna (Choi och Pak, 2007). 

Ett ätstörningsteam kan bestå av en variation av olika professioner som har olika bakgrunder 

och värderingar. Varje profession utgår från klientens behov utifrån sitt unika perspektiv, och 

alla perspektiven koordineras sedan för att strukturera klientens behandlingsplan. Det är 

betydelsefullt att varje profession ges möjlighet att framföra dess unika kunskap samt att 
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samtliga i teamet har en filosofi som går ut på att åstadkomma ett integrerat 

behandlingsprogram, och där teamets mål identifieras (Blesedell Crepeau et al, 2003). Ett 

gemensamt arbetssätt och ett fungerande samarbete i ett multidisciplinärt team är av stor 

betydelse för att uppnå goda resultat inom psykiatrin menar Burke, Herrman, Evans, Cockram 

och Trauer (2000). En viktig aspekt berörande teamarbete är att teamet agerar som en 

funktionell enhet där teamets professioner är öppna för att lära av varandra. En fördel med 

teamarbete kan vara att klienten ses ur ett holistiskt perspektiv med integrerade interventioner 

då flera professioner samarbetar. I den praktiska miljön så interagerar arbetsterapeuten med de 

andra professionerna i teamet där klienten och dennes närstående har en betydelsefull roll 

(Blesedell Crepeau et al, 2003). 

För att uppnå framgångsrika resultat i behandlingen menar Clinton och Norring (2002) att det 

är av betydelse att alla professioner i teamet arbetar mot gemensamma mål. Gemensamt i 

teamet görs en behandlingsplan tillsammans med klienten, där delmål och huvudmål 

tydliggörs. Mer övergripande mål för klienten är att aktivt påbörja ett förändringsarbete av sin 

livssituation. Klienten ges möjlighet till att skapa strategier på problem där ätstörningen har 

använts som problemlösningsmetod. Att arbeta i ett team med många professioner leder till att 

teamet stärks enligt Clinton och Norring (2002) för att kunna sätta de gränser och ramar som 

klienten är i behov av, och som är nödvändigt för ett konstruktivt behandlingsarbete. I teamets 

interventioner kan individuell psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, psykoanalytisk 

psykoterapi och kroppsinriktad psykoterapi förekomma. Gruppterapi och det sociala nätverket 

används också i behandlingen där familjen ses som en viktig stödjande resurs. Gruppterapi 

kan bistå klienten att få kunskap om, stöd och lindring för ätstörningen, samtidigt som 

klienten ges möjlighet att direkt utveckla sina relationer i samspel med andra (Clinton & 

Norring, 2002).

3.4 Arbetsterapeutens professionella roll i teamet

Arbetsterapeutens roll i teamet är, utifrån klientens funktionshinder att kartlägga dennes 

tidigare och nuvarande aktivitetsmönster, där aktiviteten bör vara ändamålsenlig och 

meningsfull (Kielhofner, 2002; Kielhofner 2004). Vilket innebär att aktiviteten kan ha en 

personlig betydelse vilket stärker motivationen hos den enskilde klienten. Arbetsterapeuten 

och klienten bör kunna samarbeta för att möta de mål för aktivitetsutförandet som klienten 

definierar som meningsfulla och genom detta möjliggöra tillfredställelse (Blesedell Crepeau 

et al, 2003; Fisher, 1998). Inom den arbetsterapeutiska behandlingen är det primära fokuset 
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enligt Martin (2000) att normalisera vikten och ätbeteendet, förändra klientens problem 

genom processer som uppehåller funktionsnedsättningen samt att förhandla med klientens 

känslor som skapat behov av ätstörningen. Arbetsterapeuten använder aktivitet som den 

primära metoden inom behandlingen. Aktiviteten är välplanerad för att underlätta 

förändringar i klientens liv. Arbetsterapeuten menar att i behandlingen behövs en realistisk 

miljö där klienten kan prova och utveckla färdigheter i det dagliga livet (Blesedell Crepeau et 

al, 2003). 

Relationen mellan arbetsterapeuten och klienten är enligt Kielhofner (2002) grunden till ett 

viktigt samarbete i behandlingen där även empati och tro ingår. Arbetsterapeuten försöker att 

förstå klientens tankar, känslor och behov samt lyssna till vad klienten har att säga om sitt liv 

och om pågående upplevelser av behandlingen. Detta gör att arbetsterapeuten får ta del av 

klientens livssituation och vilka personliga roller klienten har. Arbetsterapeuten fokuserar på 

att arbeta klientcentrerat. Ett klientcentrerat arbetssätt innebär att skapa ett partnerskap, ge 

information samt underlätta för klientens beslutstagande. Arbetsterapeutens åtgärder grundar 

sig på klientens önskemål och behov. Utifrån ett aktivitetsperspektiv har arbetsterapeuten 

goda möjligheter till att hjälpa klienten att uppnå goda resultat i aktivitetsutförandet (Blesedell 

Crepeau et al, 2003; Fisher 1998; Kielhofner, 2002, 2004; FSA, 2005). Arbetsterapeutens roll 

är enligt Bridgeth (1993) att stödja klienter med ätstörningar, att upptäcka och uppnå sina 

färdigheter, vanor, roller och utförandenivåer som är anpassade och behövda för att uppnå ett 

tillfredställande aktivitetsutförande. Arbetsterapeuten hjälper också klienter med ätstörningar 

att känna igen och förändra deras beteende som hindrar ett tillfredställt aktivitetsutförande, 

arbetsterapeuten kan även hjälpa klienter att få en bättre kroppskännedom.

Enligt Martin (2000) rekommenderas arbetsterapeuten att i sin behandling erbjuda klienter 

med ätstörningar att hitta en balans i sina matvanor, att få en realistisk syn på kroppsidealet 

och att minska klientens perfektionistiska tänkande gällande kroppsfixeringen. 

Arbetsterapeuten kan i behandlingen använda olika slags aktiviteter inom personlig vård för 

att stärka självförtroendet hos klienten. Arbetsterapeuten hjälper också till att uppmuntra och 

stödja klienten till skolarbete, bildterapi, social färdighetsträning, handla kläder, planera 

måltider, laga mat och sitta ner och äta den lagade maten. Statens Folkhälsoinstitut (2004) 

menar att trots ökad forskning om ätstörningar under senare år finns det således fortfarande 

stora kunskapsluckor. Enligt Ying Lim och Agnew (1994) finns det för lite kunskap om 

arbetsterapeutens roll inom ämnet, likaså även okunskap bland andra professioner om 
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arbetsterapeutens roll i behandlingen för klienter med ätstörningsproblematik. Vid 

genomgång av forskning med avseende på arbetsterapeutens erfarenhet av den professionella 

rollen i ett multidisciplinärt teamarbete för klienter med ätstörningar, återfanns inte någon

tidigare forskning eller studie.

4. Syfte

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av den professionella rollen i 

ett multidisciplinärt team inom psykiatrins ätstörningsenhet. 

5. Metod

5.1 Design

Utifrån syftet att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter valde författarna en kvalitativ 

intervjustudie för datainsamling och analys. En kvalitativ metod genererar information av 

olika karaktär och syftet med denna kvalitativa studie var att erhålla erfarenheter för att 

beskriva innebörden av vad den intervjuade uttryckt (Kvale, 1997). Vidare valde författarna 

att använda sig av halvstrukturerade intervjufrågor. De halvstrukturerade intervjufrågorna 

möjliggjorde att frågorna övergick i en dialog som följdes av följdfrågor vid behov (Kvale, 

1997). Analysarbetet genomfördes med inspiration och stöd av Burnards (1991) kvalitativa 

innehållsanalys som innebär att inkommande data skrivs ut ordagrant. Vidare görs en öppen 

kodning, som sedan reduceras till kategorier. Burnards (1991) kvalitativa innehållsanalys 

består av 14 steg. Materialet läses igen för att bedöma om de nya kategorierna täcker in alla 

aspekter av inkommande data. Kategorierna beskrivs i text där författarna ger exempel utifrån 

data och har kommentarer som sammanför olika exempel. Författarna förhåller sig öppna till 

att gå tillbaka till originaltexten eller banden för att kunna vara textnära.

5.2 Urval

Urvalet av undersökningspersonerna skedde genom ett ändamålsenligt urval i enligt med 

Pattons (2002) rekommendationer. Inklusionskriterierna för undersökningspersonerna var att 

de skulle vara yrkesverksamma arbetsterapeuter med minst ett års erfarenhet av 

multidisciplinärt teamarbete inom psykiatrins ätstörningsenhet. I studien skickades 

förfrågningar ut till arbetsterapeuter som uppfyllde kriterierierna, av dessa valde tio att delta. 

Beroende på studiens syfte menar Kvale (1997) att data från en komprimerad grupp deltagare 
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kan vara tillräcklig för att ge ett rikt material vid kvalitativ forskning. Ett större urval kan göra 

materialet oöversiktligt och det blir svårt att göra ingående tolkningar av intervjuerna. 

5.3 Procedur

Författarna valde att ta kontakt med verksamhetschefer inom ätstörningskliniker och 

verksamheter inom psykiatrin där arbetsterapeuter var yrkesverksamma med denna 

klientgrupp, med en förfrågan om förmedling av deltagande till studien. För att komma i 

kontakt med enheterna inhämtade författarna adresser, e-post samt telefonuppgifter med stöd 

av hemsidor via Internet. Författarna sände ut tjugo informationsbrev till tjugo 

verksamhetsansvariga (bilaga 1). I brevet gav författarna information om att deltagandet var 

frivilligt och där informerades även om rätten till konfidentialitet. Tillsammans med 

informationsbrevet bifogades missivbrev med frankerat svarskuvert (bilaga 2) för vidare

förmedling till arbetsterapeuter. Av dessa tjugo brev erhöll författarna tio svarsbrev med 

jakande svar om deltagande i studien. Författarna tog kontakt med arbetsterapeuterna för att 

delge dem information om studien och bokning av tid för intervju. På grund av geografiskt 

avstånd mellan arbetsterapeuter och författarna valdes telefonintervjuer. Intervjuerna tog ca 

45 minuter. Intervjuerna avslutades neutralt med avsikt på utrymme för kommentarer, frågor 

och tillägg som upplevdes som betydelsefullt av arbetsterapeuterna i enlighet med Patel och 

Davidsons (2003) rekommendationer.

Författarna intervjuade tio arbetsterapeuter och intervjuerna spelades in på band via 

högtalartelefon för att säkerhetsställa materialet. Under intervjuerna valde författarna att 

komplettera med minnesanteckningar, vidare skrevs varje intervju ner ordagrant och 

sammanställdes. Enligt Kvale (1997) bör insamlad data överföras ordagrant från talspråk till 

skriftspråk. Författarna inhämtade samtycke från samtliga arbetsterapeuter till bandinspelning 

innan intervjuerna genomfördes då Patel och Davidson (2003) påtalar att detta är av 

betydelse. Fördelen med denna registrering är att deltagarnas svar registreras så exakt som 

möjligt. Författarna var medvetna om att viss data kunde komma att gå förlorad, då miner och 

kroppsspråk inte kunnat avläsas via telefon (Patel och Davidson, 2003). Materialet har varit 

låst i ett skåp som endast författarna har haft tillgång till. Efter genomförda intervjuer 

tillfrågades arbetsterapeuterna om möjlighet fanns att återkomma om behov skulle uppstå av 

kompletterande frågor/intervjuer. 
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5.4 Datainsamling 

För att samla in data intervjuade författarna yrkesverksamma arbetsterapeuter inom 

psykiatrins ätstörningsenheter i Sverige. För att beskriva enskilda klienters erfarenheter, har 

författarna i den här studien valt att använda sig av en kvalitativ metod för att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter att arbeta i team inom psykiatrins ätstörningsenheter i enlighet 

med Kvales (1997) rekommendationer. Då författarna ville fånga arbetsterapeuters personliga 

erfarenheter angående den professionella rollen i teamarbetet bedömdes att en kvalitativ 

metod är lämplig (Kvale, 1997). Syftet med en kvalitativ studie är enligt Patel och Davidson

(2003) att utforska och identifiera egenskaper och erfarenheter hos klienten. Datainsamlingen 

genomfördes med stöd av en intervjuguide, som bestod av halvstrukturerade intervju frågor, 

med följdfrågor för att ge utrymme till mer uttömmande svar. Intervjuguiden granskades och 

reviderades av handledaren innan datainsamlingen påbörjades i enlighet med Patel och 

Davidson (2003) som menar att validiteten i intervjuguiden ökar om denna granskas och 

revideras före studiens genomförande.

Frågor som behandlades under intervjun:

 Kan Du berätta om dina erfarenheter av den professionella rollen i teamet?

 Kan Du berätta vilka för- respektive nackdelar teamarbete medför?

 Kan Du beskriva arbetsterapeutens åtgärder i teamet? 

 Kan Du beskriva de gemensamma målen i teamarbetet?

Enligt Kvales (1997) rekommendationer utförde författarna intervjuer tills dess att liknande 

situationer och erfarenheter i deltagarnas berättelser återkom och författarna bedömde att en 

viss mättnad i datainsamlingen hade uppnåtts.

5.5 Analys av data

Data analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys (Burnard, 1991). Kvalitativ 

innehållsanalys är en metod för att koda, kategorisera och sammanställa mönster i data. Vid 

bearbetning av den kvalitativa intervjun valde författarna att skriva ut hela intervjun ordagrant 

i text för att underlätta vidare arbete, för att förmedla rätt tolkning i studien (Burnard, 1991; 

Patel & Davidson, 2003). Analysen startade med att författarna läste igenom all data för att 

erhålla en helhetsbild av materialet. Texterna lästes med utgångspunkt från studiens syfte att 

beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i multidisciplinära team. Samtliga 
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intervjuer lästes av författarna och handledaren ett flertal gånger för att erhålla ökad förståelse 

av data. Författarna har sedan oberoende av varandra utfört en öppen kodning av data genom 

att göra färgmarkeringar i intervjutexterna, därefter kategoriserades materialet med inspiration 

av Burnard (1991). Vidare utarbetade författarna en kategorilista som grupperades under olika 

kategorier för att erhålla samstämmighet. Några av kategorierna som framkom var rollen, 

för/nackdelar, stöd från teamet, åtgärder och målsättning. För att skapa ytterligare reliabilitet 

av analysen har författarnas handledare kodat och kategoriserat innehållet i ett flertal 

intervjuer. Därefter jämfördes handledarens och författarnas analys med varandra, för 

eventuella justeringar i enlighet med Burnards (1991); Patel och Davidsons (2003)

rekommendationer. Analysen fortlöpte genom att data analyserades djupare och kategorierna 

förfinades till ytterligare en högre abstraktnivå vilket resulterade i fyra slutliga kategorier, 

”Betydelsen av arbetsterapeutens roll i teamet”, Att erhålla stöd från teamets 

representanter”, ”Otydliga professionella roller i teamet” samt ”Att sträva mot samma mål”.

Samtliga steg från Burnards (1991) kvalitativa innehållsanalys har använts utom steg elva och 

steg tretton som valts bort då de övriga stegen ansågs tillräckliga för att komma fram till 

lämpliga kategorier som svarade mot studiens syfte. 

5.6 Etiska reflektioner 

Vid första kontakten informerades arbetsterapeuterna om att deltagandet i studien var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta utan att ange orsak. Vidare informerades 

arbetsterapeuterna om att allt material behandlades konfidentiellt, det vill säga att endast 

författarna samt handledaren kunde ta del av intervjumaterialet, samt att allt material

hanterades så att ingen person, ort eller verksamhet kunde identifieras (Kvale, 1997). 

Författarna informerade arbetsterapeuterna i missivbrevet och muntligt om att materialet 

skulle förvaras inlåst i ett skåp och förstöras när studien var godkänd och avslutad. Vidare 

informerade författarna arbetsterapeuterna att intervjun genomfördes via högtalartelefon och 

spelades in på band. För att genomföra bandinspelning krävs det att deltagarna ger sitt 

samtycke (Patel & Davidson, 2003). Arbetsterapeuterna informerades om att studien inte 

genomförts i syfte att orsaka någon yrkesgrupp obehag. Förhoppningsvis har studien lett till 

ökad förståelse för hur arbetsterapeuterna upplever den professionella rollen i ett 

multidisciplinärt teamarbete inom psykiatrins ätstörningsenhet. Arbetsterapeuterna som deltog 

i studien hade en geografisk spridning över Sverige för att inte härleda till någon specifik 

kommun.
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6. Resultat

Analysen av materialet resulterade i fyra kategorier som beskrev arbetsterapeuters 

erfarenheter av den professionella rollen i ett multidisciplinärt team inom psykiatrins 

ätstörningsenhet. Resultatet presenteras nedan i de fyra kategorierna; ”Betydelsen av 

arbetsterapeutens roll i teamet”, ”Att erhålla stöd från teamets representanter”, ”Otydliga 

professionella roller i teamet” och ”Att sträva mot samma mål”. Av resultatet framkom 

erfarenheter som berörde den professionella rollen i det multidisciplinära ätstörningsteamet. 

Erfarenheten var att arbetsterapeuter hade en tydlig roll i teamet med dess inriktning mot 

aktivitet för klienter inom psykiatrins ätstörningsenheter. Erfarenheten var att teamarbete hade 

en betydelsefull inverkan där arbetsterapeutens roll var av betydelse, men erfarenheten var 

samtidigt att rollen kunde tydliggöras för att stärka arbetsterapeutens position i teamet. 

Arbetsterapeuternas erfarenhet var att det var av betydelse att professioner i teamet 

samarbetade för att säkerställa bästa möjliga vård och rehabilitering för klienter med 

ätstörningsproblematik. För att uppnå gemensamt uppställda mål var arbetsterapeuternas

erfarenhet att det var betydelsefullt med en gemensam grund och ett nära samarbete mellan 

klienter, dess sociala nätverk och professionerna i teamet. Ur analysen framkom att aktiviteter 

i livets dagliga situationer tillsammans med klienter med ätstörningsproblematik visade sig 

vara en av arbetsterapeutens interventioner. 

6.1 Betydelsen av arbetsterapeutens roll i teamet 

I denna kategori beskrivs arbetsterapeuternas erfarenheter av den professionella rollen som 

arbetsterapeut i teamet. De beskrev situationer där den professionella rollen som 

arbetsterapeut upplevdes som tydlig och situationer då rollen upplevdes obestämd i 

teamarbete med andra professioner i det multidisciplinära teamet. Ur arbetsterapeuternas 

berättelser framkom att aktivitet som intervention var ett avgränsat specifikt område för 

arbetsterapeuter där de upplevde den professionella rollen distinkt. Erfarenheter var att 

aktivitet i områden som berörde det dagliga livets aktiviteter som personlig vård, fritid och 

arbete/studier var ett specifikt område för arbetsterapeuter där rollen var väl utvecklad i 

teamet. De framkom ur arbetsterapeuternas berättelser att klienters delaktighet var en 

gemensam utgångspunkt för alla professioner i teamet vilket var förenligt med 

arbetsterapeutens uppfattning om vikten av klienters delaktighet i aktivitet. De belyste även 

vikten av att arbeta klientcentrerat. Arbetsterapeuter beskrev vidare att förmågan att

tydliggöra den professionella rollen i teamet förändrades över tid då arbetsterapeuter 
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socialiserades in i den professionella rollen som arbetsterapeut och erhöll en ökad trygghet i 

yrkets socialiseringsprocess. Detta uttrycktes på följande sätt av en arbetsterapeut:

”Jag upplever det som väldigt tryggt att arbeta i team då det alltid finns kolleger att 
fråga, man kan annars missa någonting viktigt”

Erfarenheten var att avsaknaden av distinkta arbetsbeskrivningar bidrog till en otydlig roll för 

arbetsterapeuten i ätstörningsteamet samtidigt som erfarenheten var att det medförde att 

arbetsterapeuterna i studien gavs möjlighet att påverka innehållet vid utformandet av riktlinjer 

och utvecklingsarbete. Genom att delta i utvecklingsarbete var erfarenheten att 

arbetsterapeutens roll inom ett specifikt verksamhetsområde kunde stärkas och tydliggöras 

och därmed bidra till kvalitetsutveckling för professionen arbetsterapeuter. 

Sammanfattningsvis var erfarenheten att arbetsterapeutens roll i teamet var av betydelse då 

arbetsterapeutens interventioner var specifika och inriktade på att göra klienter delaktig i 

aktivitet inom områden som personlig vård, hushåll, mat, fritid och arbete. Ytterligare en 

erfarenhet var att den professionella rollen tydliggjordes och förändrades över tid då 

arbetsterapeuter socialiserades in i yrkets professionella roll. Dessa erfarenheter berörde ofta 

betydelsen av ett fortlöpande utvecklingsarbete för att tillvarata och tydliggöra professioners 

specifika roller i ett teamarbete.

6.2 Att erhålla stöd från teamets representanter 

De erfarenheter som utgör denna kategori berör arbetsterapeuternas erfarenheter av vinster 

med att arbeta i team och möjligheten att erhålla stöd från öriga professioner vid svåra 

situationer i arbetet tillsammans med klienter med ätstörningar. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter var att de i vissa situationer var oense med klienter om vad som var det bästa 

alternativet för klienten. Erfarenheten var att arbetsterapeuterna i dessa situationer hade 

möjlighet att erhålla stöd från övriga i teamet för att säkerställa hög kvalitet i klientarbetet. I 

anslutning till dessa erfarenheter beskrev arbetsterapeuter att de hade stöd från teamet vid 

svåra etiska och moraliska beslut med avseende på interventioner som berörde klienters bästa. 

Arbetsterapeuternas erfarenhet var att teamets samlade erfarenhet kunde bidra till ökad insikt 

och förståelse för klientens resurser och begränsningar vilket kunde medverka till ökad kvalité 

i klientarbetet. Vidare framhöll arbetsterapeuterna att professionernas specifika ideologier var 

av betydelse och bidrog till ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete tillsammans med klienter. 



17

Vidare beskrev de att behandlingstiderna reducerades då flera professioner förenades och 

arbetet effektiviserades. Erfarenheten var att stödet från de övriga professionerna i teamet var 

av betydelse för arbetsterapeuter i rehabiliteringsprocessen då det kunde bidra till förkortade 

behandlingstider, ökad säkerhet, kvalité i klientarbetet då flera av klientens resurser och 

förmågor togs till vara samt att en mer holistisk syn på klienten skapades. En arbetsterapeut 

uttryckte det på följande sätt:

”Kortare behandlingstider då patienten får en helhet av olika professioner och det 
gynnar patienten då man hjälps åt och skräddarsyr behandlingen och plockar lite från de 
olika delarna som vi kan erbjuda till var och en”

Sammanfattningsvis var erfarenheten att teamarbete för personer med ätstörningar är av 

betydelse då stödet från teamet upplevdes centralt då denna klientgrupps 

funktionsnedsättningar många gånger var komplexa och svåra att åtgärda. En annan faktor 

som framkom var att teamet hade en enhetlig samstämmighet och att de olika professionerna 

erhölls möjlighet att framföra unika kunskaper för sin utgångspunkt vid åtgärder samt att det 

kunde bidra till ökad säkerhet och kvalité i klientarbetet.

6.3 Otydliga professionella roller i teamet

I denna kategori framkom det att arbetsterapeuterna hade erfarenheter av att den 

arbetsterapeutiska rollen var otydlig avseende på att uppträda professionellt i ett

multidisciplinärt team. Arbetsterapeuter hade erfarenheter av situationer då det uppstod 

förhållanden då teamet inte var av samma uppfattning om vad som optimerade klientens 

resurser. De beskrev erfarenheter som berörde betydelsen av faktorer som tid och antalet 

professioner i teamet som betydelsefulla faktorer för ett välfungerande teamarbete. 

Arbetsterapeuterna belyste vidare erfarenheter kring faktorer som berörde gemensamma 

grunder och styrdokument som betydelsefulla beståndsdelar för att erhålla en sammanhållen 

helhetssyn i teamarbetet. I vissa situationer upplevdes enigheten kring måluppfyllelsen 

svåruppnåelig. Detta uttrycktes på följande sätt av en arbetsterapeut:

”Jag kände mig som en liten båt på ett stort öppet hav för teamet fungerade inte riktigt 
som det gjorde i andra team. Där var det väldigt många indianhövdingar och få 
indianer”

Arbetsterapeuterna framhöll betydelsen av en gemensam syn på rehabiliteringen samtidigt 

som det var av betydelse för ett välfungerande teamarbete att de olika professionerna fanns 

representerade. Ett problem med det nära samarbetet som arbetsterapeuterna framhöll var att
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det nära samarbetet mellan de olika professionerna i teamet kunde medföra otydliga gränser 

mellan professionernas ansvarsområden samtidigt som det kunde vara av nytta för klienterna. 

Erfarenheten var att samtliga professioner var av betydelse men att det fanns behov av 

utvecklingsarbete för att tydliggöra ansvarsområden och roller för teamets professioner. 

Erfarenheten var att rollen som arbetsterapeut i vissa situationer var otydlig och blev en grå 

zon där ansvarsområdet blev diffust. En arbetsterapeut uttryckte på följande sätt: 

”Det blir lätt att man glömmer bort sin roll då man jobbar ju så tätt inpå varandra hela
dagarna så att man utsuddas ibland i sina yrkesroller”

Sammanfattningsvis visade resultatet i denna kategori att arbetsterapeuter upplevde att de 

befann sig i situationer och utförde interventioner som i själva verket ingick i andra 

professioners ansvarsområden, vilket kunde bidra till hinder i teamarbetet. Erfarenheten var

att genom att tydliggöra teamets ansvarsområden kunde liknande situationer förhindras i 

framtiden.

6.4 Att sträva mot samma mål 

I denna kategori beskrev arbetsterapeuterna sina erfarenheter av arbetsterapeutens roll vid 

upprättande av planer och mål för klienter. Vidare beskrev de betydelsen av att arbetsterapeut, 

klienten och teamets övriga professioner hade gemensamma mål med interventioner. 

Erfarenheten var att graden av måluppfyllelse hade en betydande inverkan då målen i förväg 

var upprättade av arbetsterapeuten, teamet i förening med klienten och dess sociala nätverk

innan rehabilitering påbörjats. Arbetsterapeuternas erfarenheter var att tydlighet vid planering 

och uppförande av mål var av betydelse. Erfarenheten var att arbetsterapeuten hade en tydlig 

roll då denna tillsammans med klienten inrättade kortare delmål såväl som långsiktiga mål, 

där åtgärderna var förenliga med klientens behov och önskemål. Ur arbetsterapeuternas 

berättelser framkom att samtliga professioner hade en gemensam utgångspunkt som strävade 

mot att bryta destruktiva beteenden och fokusera på att normalisera aktiviteter som berörde 

klienters förhållande till aktiviteter som att tillreda och äta mat, vilket inte alltid var förenligt 

med klienters önskemål. För att uppnå framgångsrika resultat i rehabiliteringsarbetet belyste 

arbetsterapeuterna betydelsen och komplexiteten av teamets samlade kunskaper och mål med 

planerade interventioner. Arbetsterapeuterna belyste att interventioner var riktade mot 

aktivitet inom områden som personlig vård, fritid och arbete, tillhanda ha mat och intag av 

denna, skapande aktiviteter samt motiverande samtal. Arbetsterapeuterna i denna studie 

betonade vikten av klientens sociala nätverks roll för framgångsrik rehabilitering och för 
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tydligare formulering av klientens resurser och begränsningar. En arbetsterapeut uttryckte 

detta på följande sätt:

”För anhöriga är jätte viktiga även om de är myndiga patienter och de flesta som är här 
bor ju faktiskt hemma och har närkontakt med anhöriga”

Det framkom av arbetsterapeuternas berättelser att de utförde hembesök i klientens fysiska 

miljö för att erhålla en tydligare bild av klienten. Arbetsterapeuterna belyste att vissa 

interventioner genomfördes i klientens fysiska miljö då interventionerna syftade till att ge 

handledning och stöd till klientens sociala omgivning för beteendeförändring med avseende 

på förhållandet till födointag. Erfarenheten av rehabilitering i teamarbete för klienter med 

ätstörningar kunde i vissa situationer upplevas svår då klienterna kunde förlora en del av 

självkänslan och motivationen. Arbetsterapeuterna belyste att motivationen och 

meningsfullhet var en betydelsefull faktor för framgångsrik rehabilitering. De belyste även 

dess roll med avseende på social färdighetsträning samt att interventioner ofta berörde 

handledning i aktivitet till klienters sociala nätverk. Arbetsterapeuterna i denna studie beskrev 

betydelsen av att utvecklingen av evidensbaserade bedömningsinstrument för att tydliggöra 

arbetsterapeutens roll samt för att skapa fördelaktigare förutsättningar för gemensamma mål 

för teamet. 

Som sammanfattning i denna kategori beskrevs betydelsen av att uppnå bästa möjliga resultat 

med rehabiliteringen genom att ha gemensam målsättning. Vidare var att teamet, klienten och 

dess anhörig utformade delmål med huvudmål. En grundläggande beståndsdel som belystes

var de anhörigas delaktighet i målsättningen. Vidare framkom att hembesök utförs vilket

styrker teamets interventioner och målsättning då en tydligare och fullständigare bild av 

klienten erhölls i dennes normala sociala miljö.

7. Diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av den professionella 

rollen i ett multidisciplinärt team inom psykiatrins ätstörningsenhet. Det övergripande 

resultatet visar på att arbetsterapeuterna erfor att teamarbete för personer med ätstörningar var 

av stor betydelse samt behovet av att tydliggöra arbetsterapeutens roll och att denna 

förändrades över tid då de erhöll ökad erfarenhet i rollen som arbetsterapeut. 
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Arbetsterapins grundsyn handlar om att klienten är en aktiv och autonom varelse samt att god

hälsa kan främjas genom meningsfulla aktiviteter. Inom arbetsterapi används aktiviteter i 

åtgärderna för klienter med ätstörningar. Aktiviteten bör vara ändamålsenlig och viktig för 

klienten. Arbetsterapeutens roll i teamet är att utifrån klientens funktionsnedsättning att 

kartlägga dennes tidigare och nuvarande aktivitetsmönster (Kielhofner, 2002; Kielhofner, 

2004; FSA, 2005). Martin (2000) menar att arbetsterapeuten har en betydande roll i 

behandlingen för personer med ätstörningsproblematik, då dessa problem kan innebära 

problem i vardagen för klienter som skapar förändringar i det dagliga livet. Enligt Kielhofner 

(2002) kan arbetsterapeuten stödja klienter och göra dem delaktiga inom aktivitetsområden 

som personlig vård, arbete och fritid. Detta bekräftas i denna studie då resultatet i kategorin 

”Betydelsen av arbetsterapeutens roll i teamet” visar att arbetsterapeuternas roll i teamet var 

av betydelse då interventionerna var specifika och inriktade på att göra klienter delaktiga i 

aktivitet inom områden som personlig vård, hushåll, mat, fritid och arbete. Att göra klienten 

delaktig var en betydelsefull komponent som utgjorde grunden för den samstämmiga 

rehabiliteringen. Vilket stämmer väl överens om vad den internationella klassifikationen av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ICF (WHO, 2003) påtalar angående delaktighet. 

Resultatet i vår studie visar på att inom dessa områden hade arbetsterapeuterna en distinkt och 

välutvecklad roll i teamet.

I resultatet framkom vikten att arbetsterapeuterna arbetade i klientcentrerade team för att 

uppnå hög kvalitet i rehabiliteringsprocessen, vilket stämmer överens med det som i 

arbetsterapilitteratur beskrivs som klientcentrering (Kielhofner, 2002, Kielhofner, 2004). I 

arbetsterapi är begreppet klientcentrering centralt och innebär ett nära samarbete med klienten 

för att nå dennes mål i aktivitet och därigenom främja hälsa och välbefinnande genom att ta 

hänsyn till klientens behov, samt att göra klienten delaktig i beslutsprocesser och 

målformulering (FSA, 2005; Christiansen & Baum, 2005). I vår studie framkom även 

erfarenheter gällande avsaknaden av tydliga arbetsbeskrivningar, vilket gjorde att 

arbetsterapeuterna i vissa situationer upplevde rollen i teamet som otydlig men samtidigt var 

erfarenheten att rollen kunde stärkas och tydliggöras genom att arbetsterapeuterna kunde vara 

med och utforma riktlinjer och framtida styrdokument

Enligt Atwal och Caldwell (2006) krävs ett flertal färdigheter i ett multidisciplinärt team, 

vilket innebär att de är omöjligt att enbart se till den egna professionella rollen utan att ha 

förståelse för andra professioners roller. En erfarenhet som arbetsterapeuterna påtalade var att 
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professionerna i teamet gemensamt kunde bidra till ökad säkerhet och kvalité i klientarbetet 

då flera resurser och förmågor tog tillvara och att behandlingstiderna reducerades och arbetet 

effektiviseras. Det styrker resultatet i kategorin ”Att erhålla stöd från teamets representanter” 

som visade att arbetsterapeuterna påtalade att teamarbetet för klienter med 

ätstörningsproblematik var en betydelsefull komponent. Vinster med teamarbete som 

framkom var att arbetsterapeuterna upplevde att de erhöll stöd i val av interventioner från 

övriga i teamet då flertalet av professionernas kunskaper förenades. Vidare i studien påtalades 

att stödet från teamet vid svåra etiska och moraliska beslut var av betydelse för att säkerställa 

hög kvalitet i klientarbetet. Författarna anser att behandlingsformen är betydelsefull då teamet 

kan säkerhetställa hög kvalité i klientarbetet och att det även kan leda till ett mer 

kostnadseffektivt arbetssätt då vi i dagens läge också har ett samhällsekonomiskt ansvar.

I kategorin ”Otydliga professionella roller i teamet” framkom situationer då den 

arbetsterapeutiska rollen upplevdes som otydlig gentemot övriga professionella i teamet. 

Gränsen kunde upplevas flytande samtidigt som arbetsterapeuter påtalade att aktivitet var en 

uppenbar arbetsterapeutisk intervention där rollen var tydlig. Författarna till denna studie 

antar att otydlighet i rollerna professionerna i mellan kan bero på okunskap om vad som ingår 

i professionernas arbetsuppgifter. Enligt Golledge (1998) kan andra professioner som 

sjuksköterskor fokusera på klientens fysiska skada eller sjukdom i förhållande till en specifik

kroppsdel, medan arbetsterapeuten fokuserar på meningsfullhet och ändamål för individen. 

Författarna till denna studie tycker att den arbetsterapeutiska rollen är tydlig med dess 

inriktning mot aktivitet i det dagliga livet där meningsfullhet och delaktighet är betydelsefulla 

komponenter, vilket är en styrka. Men en svaghet är att rollen upplevs som otydlig i teamet, 

men vi författare tror att rollen bör kunna förtydligas bland de andra professionerna om det 

avsattes tid för tvärprofessionella möten där varje profession får presentera sina unika 

kunskaper vilket Blesedell Crepeau et al (2003) också framhåller då kunskapsutbyte skapar 

tillfällen att utvecklas både i sin professionella yrkesroll och som team representant. I den 

aktuella studien framkom ur resultatet att arbetsterapeuterna även erfor påfrestningar av att 

vara verksamma i ett multidisciplinärt team, då samstämmigheten kunde upplevas som svår i 

vissa situationer. Choi och Pak (2007) menar att för att lyckas i ett teamarbete krävs det 

flexibilitet bland professionerna i teamet, att kommunikationen är god och samtliga ska kunna 

ta konstruktiv kritik från de andra professionerna i teamet. Arbetsterapeuterna upplevde i 

vissa situationer att enigheten kring måluppfyllelsen var svåruppnåelig och samtidigt att ett 

nära samarbete mellan professionerna ibland kunde medföra otydliga gränser mellan 



22

professionernas yrkesområden. Författarna ställer sig frågan om det kan bero på att det finns 

många olika viljor och ideologier i teamet och att varje profession utifrån sin specifika 

grundsyn har olika teorier för vilken behandlingsform som kan gynna klienten bäst. I studien 

påtalade arbetsterapeuterna att teamets samstämmighet förändras positivt över tid ju längre 

socialiseringsprocessen fortskred. Författarna till denna studie ställer sig frågan om det kan 

bero på att teamets olika sammansättning bidrar till en ökad förståelse och inlevelse i 

klientarbetet, då man ser klienten ur ett mer holistiskt perspektiv

Vår studie visar att teamets gemensamma målsättning var en uppenbar grund för att uppnå 

bästa möjliga resultat i rehabiliteringen med målsättning och interventioner vilket styrks i 

resultatet i kategorin ”Att sträva mot samma mål”. Det som framkom betydelsefullt i 

arbetsterapeuternas berättelse var att teamet gemensamt med klienten sätter upp delmål så väl 

som långsiktiga mål men att insatserna är kopplade med utgångspunkt från klientens behov 

vilket styrks av Blesedell Crepeau et al (2003) och Kielhofner (2002, 2004). Vidare framkom 

i studien att teamets gemensamma huvudmål var att fokusera på att normalisera ätandet och 

eliminera det destruktiva beteendet hos denna klientgrupp. Vilket styrks i enlighet med Martin 

(2000) som menar att inom den arbetsterapeutiska behandlingen är det primära fokuset att 

normalisera vikten och ätbeteendet. En annan betydelsefull del som framkom i resultatet när 

det gäller teamets mål och interventioner var att arbetsterapeuten stödjer klienten i 

rehabiliterings processen med att återfinna klientens i vissa situationer förlorade självkänsla 

och motivation för att kunna främja aktivitet hos klienten. Klienten måste själv vara 

motiverad till att vilja förändra sin livssituation för att kunna vara mottaglig för behandling av 

de olika professionerna. Vilket styrks av Hagedorn (1995) som menar att om klienten är 

viljelös och inte mottaglig för förändring kan inte arbetsterapi mottagas av klienten vilket 

leder till att resultaten i rehabiliteringsprocessen kan försämras.

Resultatet i vår studie visar på att det sociala nätverket var av stor betydelse i rehabiliteringen, 

vilket styrks av Clinton och Norring (2002) som menar att familjeterapi är en givande 

behandlingsform för denna klientgrupp. Enligt Kielhofner (2002) behövs en realistisk miljö 

där klienten kan prova och utveckla färdigheter i det dagliga livet. Vilket även stärks av 

Blesedell Crepeau et al (2003) som menar att en del arbetsterapeutiska interventioner som 

genomförs i hemmiljö stärker klientens självständighet samt säkerheten i hemmiljön. 

Författarna till denna studie vill framhålla att studiens resultat visar på att arbetsterapeuter har 

en betydelsefull roll i det multidisciplinära teamet inom psykiatrins ätstörningsenheter genom 
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att utgå ifrån aktivitet. Författarna blev förundrade över att inte alla ätstörningsenheter inom 

psykiatrin i Sverige har legitimerade arbetsterapeuter. Författarna tycker att detta problem bör 

uppmärksammas av politiker som fattar de slutgiltiga och ekonomiska besluten. Ur resultatet 

framkom önskemål om utveckling av evidensbaserade bedömningsinstrument för tydligare 

gemensamma mål för teamet och dess klienter. Författarna ställer sig frågan om ett 

evidensbaserat bedömningsinstrument skulle underlätta och tydliggöra arbetsterapeutens roll i 

det professionella teamet då det i dagsläget inte finns något specifikt evidensbaserat 

bedömningsinstrument utformat inom psykiatrins ätstörningsenheter. Då flertalet av 

arbetsterapeuterna påtalade upplevelsen av att de saknade evidensbaserade arbetsterapeutiska 

bedömningsinstrument inom psykiatrins ätstörningsenhet, tycker författarna att det vore 

intressant om ett bedömningsinstrument utformades så att det kunde forskars vidare och 

undersökas om det finns skillnader av att använda sig av ett arbetsterapeutiskt evidensbaserat 

bedömningsinstrument som specifikt riktar sig mot psykiatrins ätstörningsenheter och att inte 

tillhanda ha ett arbetsterapeutiskt evidensbaserat bedömningsinstrument. Eftersom vissa 

professioner har en annan grundsyn på begreppet aktivitet, medan arbetsterapeuten har fokus 

på aktivitet där meningsfullhet och ändamål för individen utgör grunden enligt Golledge 

(1998). Kanske kan den arbetsterapeutiska rollen förtydligas om ett evidensbaserat 

bedömningsinstrument riktat mot psykiatrins ätstörningsenhet utformades?

8. Metod diskussion

Studiens resultat bör beaktas med hänsyn till använda metoders begränsningar då endast tio 

arbetsterapeuter intervjuats inom ett begränsat verksamhetsfält med geografisk spridning över 

Sverige. Den kvalitativa metoden fungerade väl för att besvara syftet och resultatet har gett en 

ökad förståelse för arbetsterapeuters erfarenheter av den professionella rollen i ett 

multidisciplinärt team, vilket rekommenderas av Kvale (1997) då en kvalitativ design är en 

lämplig metod då författarna hade som avsikt att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter för 

att erhålla förståelse av ett område. Denna studies styrka är att den utgår från 

arbetsterapeuternas egna personliga erfarenheter av den professionella rollen i ett 

multidisciplinärt team inom psykiatrins ätstörningsenhet. Urvalskriterierna för att delta i 

studien var att undersökningspersonerna var yrkesverksamma arbetsterapeuter med minst ett 

års erfarenhet av att arbeta i ett multidisciplinärt ätstörningsteam. Något som kan ha stärkt 

denna studie är att arbetsterapeuternas hade en vid spridning av många års erfarenheter av att 

arbeta i team
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Författarna valde att använda sig av en intervjuguide med halvstrukturerade frågor, eftersom 

det är en bra strategi för ovana intervjuare eftersom detta möjliggör en flexibilitet i frågornas 

ordningsföljd och form. Vidare valde författarna att använda sig av högtalartelefon för att 

spela in intervjuerna. Det geografiska avståndet mellan de intervjuade arbetsterapeuterna och 

författarna har påverkat valet av metod för hur intervjuerna genomfördes. Författarna var 

medvetna om att viss data kan ha gått förlorad då miner och kroppsspråk inte kunde avläsas 

via telefon vilket även påtalas av Patel och Davidson (2003). En annan svaghet i denna studie 

kan vara att bandspelaren kan ha påverkat att arbetsterapeuterna upplevt sig hämmade under 

intervjun. En styrka med bandinspelningen kan vara att tillförlitligheten stärktes då ingen 

information förlorades, och författarna kunde spela upp intervjuerna igen när det så behövdes 

i enlighet med Kvales (1997) rekommendationer som belyser att denna metod ökar 

tillförlitligheten. Båda författarna deltog under samtliga intervjuer. Detta innebar att en av 

författarna kunde koncentrera sig på att intervjua medan den andre kunde fokusera på 

arbetsterapeuternas berättelser och fång upp områden att ställa följdfrågor kring vilket kan ha 

medfört att författarna varit väl insatta vid analyseringen av intervju materialet. 

Då endast tio arbetsterapeuter deltog i studien kan inte resultatet generaliseras, författarna 

kunde ändå urskilja mönster och skillnader/likheter i arbetsterapeuternas berättelser. Vid 

analysen av intervjumaterialet valde författarna och handledaren att bearbeta intervjuerna och 

göra en öppen kodning enskilt för att sedan tillsammans reducera antalet koder, vilket styrker 

studiens resultat eftersom Burnard (1991) rekommenderar detta förfaringssätt till författare 

som är ovana med kvalitativa analyser. Tillsammans utarbetade författarna preliminära 

kategorier, handledaren tog del av intervjuerna för att se om innehållet mot syftet besvarats.

Vidare kodade handledaren två intervjuer vilket kan ha ökat tillförlitligheten. Burnard (1991) 

menar att om flera personer oberoende av varandra analyserar materialet kan resultatets 

tillförlitlighet stärkas. Däremot har författarna på grund av tidsbrist inte följt Burnards (1991) 

rekommendationer att delge de intervjuade arbetsterapeuterna en sammanfattning av resultatet 

i studien för att låta dem bekräfta att resultatet ger en sann och rättvis bild av deras 

upplevelser.
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9. Konklusion

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsterapeuterna i denna studie hade en tydlig 

professionell roll i teamet med dess inriktning mot aktivitet inom områdena personlig vård, 

fritid och arbete. Men samtidigt var att arbetsterapeutens professionella roll i vissa situationer 

upplevdes otydlig i teamarbete med andra professioner i det multidisciplinära teamet då de 

saknade tydliga arbetsbeskrivningar och evidensbaserade bedömningsinstrument som 

specifikt var riktade mot psykiatrins ätstörningsenheter. Författarna kan genom resultatet 

konstatera att en grundläggande beståndsdel var de anhörigas delaktighet i målsättningen. 

Även hembesöken som teamet utförde i klientens hemmiljö ledde till att teamets 

interventioner och målsättning blev tydligare då de erhöll en fullständig bild av klienten i dess 

normala social miljö.
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Bilaga 1

Förfrågan om förmedling av intervjupersoner till kommande studie 

För att uppnå ett tillfredsställande resultat vid rehabilitering av personer med ätstörningar är 

ett välfungerande teamarbete av stor betydelse. Arbetsterapeuten är en av de olika 

professioner som arbetar i teamet runt klienter med ätstörningsproblematik. Då vi funnit att 

det finns lite forskat angående arbetsterapeuters roll i teamarbete för klienter med 

ätstörningar, är vårt syfte med studien att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av rollen i ett 

multidisciplinärt team inom psykiatrins ätstörningsenhet. Frågor som kommer att behandlas 

under intervjun är hur arbetsterapeuten upplever den professionella rollen i ett teamarbete. 

Studien kommer att utföras genom intervjuer med arbetsterapeuter runt om i Sverige, och 

inklusionskriterierna är att arbetsterapeuterna ska ha varit yrkesverksamma i minst ett år och 

ha arbetat i ett multidisciplinärt team vid rehabilitering för personer med ätstörningar.

Vi vänder oss till dig med en förfrågan om förmedling av arbetsterapeuters deltagande till 

studien. Deltagandet i studien är frivilligt och den som väljer att delta kan när som helst 

avbryta sin medverkan om denne så önskar. Intervjuerna kommer att genomföras som en 

telefonintervju och beräknas ta ca 45 minuter. Informationen som framkommer vid 

intervjutillfället kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras efter studiens 

godkännande. Tillsammans med detta informationsbrev bifogas ett missivbrev med 

svarstalong och frankerat svarskuvert för vidare förmedling till arbetsterapeuterna som 

stämmer in på urvalskriterierna. En till två veckor efter ni mottagit detta informationsbrev 

önskar vi svarstalongen åter av arbetsterapeuterna. För att studenterna sedan tar kontakt med 

arbetsterapeuterna angående tid och datum för kommande intervju. Vi som utför studien är 

två arbetsterapeutstuderande vid Luleå Tekniska Universitet som ska påbörja vårt 

examensarbete på 15 högskolepoäng. Den färdiga studien kommer att vara tillgänglig hösten 

2008 på www.ltu.se/depts/lib/ under länken universitetets publikationer.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta någon av oss

Med vänliga hälsningar 

..............................................                                     …………………………  
Åsa Löfgren                                                                                 Maria Wahlberg 
073-5507181                                      070-5618407
asalof-5@student.ltu.se                                                            wahmar-5@student.ltu.se

Vår handledare är Ann-Charlotte Kassberg, 
leg. arbetsterapeut med magisterexamen
Ann-Charlotte.Kassberg@soc.lulea.se

http://www.ltu.se/depts/lib
mailto:5@student.ltu.se
mailto:5@student.ltu.se
mailto:Kassberg@soc.lulea.se
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Bilaga 2
Förfrågan om deltagande i intervjustudie

För att uppnå ett tillfredsställande resultat vid rehabilitering av personer med ätstörningar är 

ett välfungerande arbete i team, av stor betydelse. Arbetsterapeuten är en utav de olika 

professioner som arbetar i team med klienter som har ätstörningar. Då vi funnit att det finns 

lite forskat angående arbetsterapeuters roll i teamarbete för klienter med ätstörningar, är vårt 

syfte med studien att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av rollen i ett multidisciplinärt 

team inom psykiatrins ätstörningsenhet. 

Vi vänder oss till dig som är arbetsterapeut med en förfrågan om du vill delta i vår studie. 

Studien kommer att genomföras via en telefonintervju som beräknas ta ca 45 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in på band och materialet från intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga ingen kommer att kunna identifiera deltagare i den färdiga studien. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet i studien utan 

att skäl behöver anges. Om du väljer att delta i vår studie kommer vi att mejla över 

intervjufrågorna till dig några dagar innan intervjun äger rum En till två veckor efter att du 

mottagit detta informationsbrev önskar vi att du skickar svarstalongen åter i det frankerade 

svarskuvertet. Vi kommer sedan att kontakta dig angående tid och datum för kommande 

intervju om du kryssat i rutan för att medverka i vår studie. Vi som utför studien är två 

arbetsterapeutstuderande vid Luleå Tekniska Universitet som ska påbörja vårt examensarbete 

på 15 högskolepoäng. Den färdiga studien kommer att vara tillgänglig hösten 2008 på 

www.ltu.se/depts/lib/ under länken universitetets publikationer.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta någon av oss

Med vänliga hälsningar 

..............................................                                     …………………………  

Åsa Löfgren                                                                                Maria Wahlberg 

073-5507181                                     070-5618407

asalof-5@student.ltu.se                                                           wahmar-5@student.ltu.se

Vår handledare är Ann-Charlotte Kassberg

Leg. arbetsterapeut med magisterexamen,

Ann-Charlotte.Kassberg@soc.lulea.se

http://www.ltu.se/depts/lib
mailto:5@student.ltu.se
mailto:5@student.ltu.se
mailto:Kassberg@soc.lulea.se
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Bilaga 3

Svarstalong

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 eller 
e-post, för vidare information gällande studien.

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

      Jag väljer att avstå från 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.


