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Pettersson, S., & Samuelsson, A.
Effekten av meningsfulla aktiviteter för personer med psykisk ohälsa – en 
litteraturöversikt.
Examensarbete i arbetsterapi, 15hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
hälsovetenskap, 2009.

Sammanfattning

Syftet med denna studie var att beskriva effekten av meningsfulla 
aktiviteter för personer med psykisk ohälsa. För att besvara studiens 
syfte gjorde författarna en litteraturöversikt i avsikt att få en fördjupad 
kunskap om aktuell forskning inom området. De 13 artiklar som 
valdes ut till studien kvalitetsgranskades och analyserades utifrån en 
manifest kvalitativ innehållsanalys. Dataanalysen resulterade i fem 
kategorier och dessa är: ”Meningsfulla aktiviteter används som en 
copingstrategi”, ”Meningsfulla aktiviteter har en positiv effekt på 
sjukdomsförloppet”, ”Meningsfulla aktiviteter har en stärkande effekt 
på jaget”, ”Meningsfulla aktiviteter främjar utvecklandet av 
personliga förmågor” samt ”Meningsfulla aktiviteter ger personen 
positiva känslor”. Resultatet visar att meningsfulla aktiviteter ger 
personer med psykisk ohälsa en möjlighet att leva ett normalt liv trots 
sin sjukdom och att de stärker personens identitet samt 
självförtroende. De ger dessutom personer med psykisk ohälsa en 
känsla av glädje och välbefinnande i det vardagliga livet.
Konklusionen av denna studie är att meningsfulla aktiviteter har en 
mängd positiva effekter hos personer med psykisk ohälsa. Det finns 
dock begränsad forskning inom området vilket betyder att det krävs 
mer forskning för att stärka evidensen kring användandet av 
meningsfulla aktiviteter och dess positiva effekter för att främja 
individens hälsa.

Sökord: Meaningful activities, Meaningful occupation, Mental health, 
Mental illness.
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Pettersson, S., & Samuelsson, A.
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Bachelor thesis in occupational therapy, 15hp, Luleå university of technology, Department of 
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Abstract

The aim of this study was to describe the effect of meaningful 
activities for people with mental illness. To answer the aim of this 
study, the authors did a literature review in order to gain a deeper 
knowledge of current research in the field. The 13 articles that were 
selected for the study were examined by its quality and analyzed on 
the basis of a manifest qualitative content analysis. Data analysis 
resulted in five main categories and these are: "Meaningful activities 
are used as a coping strategy", "Meaningful activities have a positive 
effect on disease progression", "Meaningful activities have a
strengthening effect on self", "Meaningful activities promote the 
development of personal abilities" and "Meaningful activities gives 
the person positive emotions". The result shows that meaningful 
activities provide people with mental illness an opportunity to live a 
normal life despite his or her illness and that they strengthen the
person's identity and self-confidence. It also gives people with mental 
illness a sense of joy and wellbeing in the everyday life. The 
conclusion of this study is that meaningful activities have numerous 
beneficial effects in people with mental illness. However, there is 
limited research in the area which means that it requires more research 
to strengthen evidence concerning the use of meaningful activities and 
its positive impact on promoting the individuals health.

Keywords: Meaningful activities, Meaningful occupation, Mental health, 
Mental illness. 
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Inledning

I Sverige är den psykiska ohälsans utbredning i befolkningen stor. Idag uppskattas mellan 20-

40 procent lida av psykisk ohälsa, allt från allvarligare sjukdomstillstånd såsom psykoser till 

lättare psykiska problem såsom oro, ångest eller sömnproblematik (Socialstyrelsen, 2005). Av 

dessa är det ungefär 10-15 procent som har så allvarliga psykiska besvär att det krävs 

professionell hjälp och/eller psykiatrisk behandling (Socialstyrelsen, 2005; Reslegård, 2000). 

Med hjälp av olika professioner inom hälso- och sjukvården kan personer med psykisk ohälsa 

få stöd till att övervinna sina svårigheter i att utföra exempelvis vardagliga aktiviteter som 

livet med psykisk ohälsa ofta kan medföra. Arbetsterapeuter kan bidra med att utveckla, 

kompensera samt förhindra nedsatt aktivitetsförmåga hos personen, för att den skall uppleva 

tillfredsställelse i det dagliga livet. För att främja god hälsa hos personen använder sig 

arbetsterapeuter av meningsfulla aktiviteter i rehabiliteringen, detta gör arbetsterapi unikt. I 

och med att meningsfulla aktiviteter är en viktig del i människans liv och att psykisk ohälsa 

ökar i samhället har intresset väckts hos författarna att studera effekten av meningsfulla 

aktiviteter i relation till personer med psykisk ohälsa.

Bakgrund

Psykisk ohälsa

Händelser som inträffar i en persons liv och svårigheter att handskas med dessa, kan leda till 

psykisk ohälsa. Det kan vara händelser som exempelvis en smärtsam personlig förlust, 

arbetslöshet eller annan yttre påfrestning (Reslegård, 2000). Definiering av psykisk ohälsa kan 

ske på olika sätt. Begreppet används ofta som ett samlingsnamn för olika former samt nivåer 

av psykiska sjukdomar, psykiska störningar och upplevelser av olika psykiska besvär

(Arvidsson & Skärsäter, 2006). Författarna till denna studie har valt att använda sig av 

ovanstående definition av psykisk ohälsa eftersom det är en vid definition som innehåller ett 

flertal tillstånd och därmed skapar en bredd för studien. Psykisk ohälsa kan ses som ett 

fenomen som kan förekomma i en persons liv och som av en mängd orsaker kan stegras till en 

sådan grad att personen kan uppleva förändringar såsom maktlöshet och svårigheter att klara 

av det dagliga livet (Arvidsson & Skärsäter, 2006). Det innebär bland annat att vanliga 

mönster gällande arbete, vila, fritid, hemsysslor och personlig vård kan förändras. Personer 

med psykisk ohälsa har därmed ofta en begränsad förmåga att engagera sig i aktiviteter på ett 
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skapande och självutvecklande sätt (Ottosson & Ottosson, 2007). Psykisk ohälsa beskrivs 

även som ett tillstånd där en person uppenbart förändrat sitt sätt att fungera både psykiskt och 

socialt, därigenom har hela livssituationen påverkats (Blume & Sigling, 2008). Studier om

personer med psykisk ohälsa har visat att social kontakt kan vara en viktig del för livskvalitet, 

där personerna fick känslan av att vara en del utav gemenskapen och få stöd. En annan viktig

del i livskvalitet kan vara att delta i aktiviteter, vilket relaterar till att vara tillsammans med

andra och att känna sig normal (Laliberte-Rudman, Yu, Scott & Pajouhandeh, 2000). När en 

person drabbas av psykisk ohälsa kan det innebära svårigheter att klara sig själv i samhället. 

Det finns då stödinsatser att få inom psykiatrin (Blume & Sigling, 2008). 

Arbetsterapi inom psykiatrin

Arbetsterapi var grunden i omvårdnaden av personer med psykisk ohälsa vid centralhospitalen 

med anor från 1830-talet (Allgulander, 2005). Arbetsterapeuter inom psykiatrin arbetar idag 

med att bedöma klientens funktionsförmåga, förbättra och återskapa tidigare färdigheter när 

det gäller hemmets skötsel, ekonomi, personliga vård, vardagliga aktiviteter samt 

fritidsaktiviteter (Reslegård, 2000; Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). 

Arbetsterapeuter utgår alltid utifrån personens behov och därmed är insatserna individuellt 

anpassade. Insatsernas form kan skifta beroende på personens problematik och förutsättningar 

samt behov och önskemål. En viktig del är även vilka resurser personen har samt personens 

svårigheter att utföra aktiviteten i förhållande till miljön (FSA, 2005). Fokus inriktas mot 

konsekvenser av psykisk ohälsa snarare än behandlingen av sjukdomen i sig. Oberoende 

diagnos handlar det därmed om att hjälpa klienten till ett fungerande vardagsliv trots 

begränsningar gällande funktion, aktivitet eller delaktighet (Ottosson & Ottosson, 2007). I 

vissa fall kan det handla om en förändring eller anpassning i exempelvis personens agerande 

eller omgivning. Interventionerna fokuserar då mot en utveckling av nya personliga 

färdigheter och strategier, att hitta nya roller samt lära in nya vanor och dessutom göra 

anpassningar i den sociala eller fysiska miljön (FSA, 2005). Målet för arbetsterapi inom 

psykiatrin är att främja hälsa, aktivitet och delaktighet för personer med psykisk ohälsa. 

Arbetsterapeuter kan bistå med arbetsterapeutisk utredning och behandling där det finns en 

brist på meningsfulla aktiviteter som skänker struktur åt vardagen, detta för att minimera 

risken för passivisering och marginalisering (Ottosson & Ottosson, 2007).
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Definitionen av meningsfulla aktiviteter inom arbetsterapi

Inom arbetsterapi ses klienten som en aktiv varelse och genom deltagande i aktiviteter kan

personen påverka sin hälsa, sitt välmående och sin livskvalitet (American Occupational 

Therapy Association [AOTA], 2002; Clark, Larsson & Wood, 2003). Arbetsterapeuters fokus 

är att hjälpa människor att utifrån deras egna behov och önskningar, engagera sig i vardagliga 

aktiviteter som är meningsfulla och målmedvetna (AOTA, 2002; Fisher, 1998). Därmed bör 

arbetsterapeuter tänka på klientens behov av att sysselsätta sig, inte bara i betydelsen ”att göra 

någonting för görandets skull” men även att den mentala, fysiska eller sociala aktiviteten skall 

vara meningsfull för personen. Meningsfulla aktiviteter kan i och med det användas för att 

öka motivationen och målmedvetenheten (Fisher, 1998).

Aktivitet beskrivs som en primär källa till mening i livet och deltagande i aktiviteter kan 

skapa samt bekräfta meningen i livet (AOTA, 2002; Kielhofner, 2004; Phinney, Chaudhury & 

O’Connor, 2007). Syftet med att utföra en aktivitet kan vara en källa till mening, men 

samtidigt kan syftet utvecklas från den mening som en person tillskriver situationen (Fisher, 

1998). Aktiviteter kan därmed ge en mening för personer om dessa inte är främmande för dem 

samt om de väcker positiva associationer (Cynkin & Robinson, 1990). Aktiviteter beskrivs 

dels ur en synlig dimension, vilket innebär utförandet men även en osynlig dimension av 

”personlig” mening. Detta beskrivs som att mening är den osynliga eller den gömda delen av 

aktivitet, till skillnad från utförandet av aktivitet som är observerbar (Hasselkus & Rosa, 

1997).

För att en person ska känna delaktighet och engagemang i aktiviteten den utför är det viktigt 

att personen utför en meningsfull aktivitet. En persons känsla av engagemang kan inte 

framkallas endast genom de meningsfulla aktiviteter som den utför, det kräver dessutom att 

personen måste vara psykiskt engagerade i den meningsfulla aktivitet som den utför. Om en 

person mister sin förmåga att delta i aktiviteter som den finner meningsfulla eller om 

personen inte kan utföra aktiviteten som tidigare, kan detta få en negativ påverkan av 

personens erfarenheter av mening, engagemang samt dess deltagande (Häggström & Larsson, 

2008).
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Användandet av meningsfulla aktiviteter i arbetsterapiprocessen

Trombly (2002) beskriver att inom arbetsterapi kan aktiviteter användas på två sätt. Antingen 

genom aktiviteter som mål eller aktiviteter som medel. Aktiviteter som mål innebär komplexa 

aktiviteter och uppgifter som innefattar roller. Den terapeutiska effekten av aktiviteter som 

mål utgår utifrån egenskaperna av ändamålsenlighet och meningsfullhet. Begreppet 

ändamålsenlighet syftar till att organisera beteende medan begreppet meningsfullhet syftar till 

att motivera utförande. Aktivitet som mål är meningsfull eftersom aktiviteter som personen 

utför ses som viktiga. Vidare beskrivs aktivitet som medel eftersom arbetsterapeuten använder 

sig av aktivitet som rehabilitering för att förbättra en persons nedsatta färdigheter och 

förmågor. Om en aktivitet har en mening och är relevant för personen som befinner sig i en 

förändring, kan denna motivera personens vilja att lära och förbättra sig (Trombly, 2002).

Meningsfulla aktiviteter är en integrerad del av rehabiliteringen och är därför viktig i dess 

förhållande till rehabiliteringens mål. Detta innebär att om en aktivitet inte har någon mening 

för klienten, har den inte något terapeutiskt värde (Roberts, 2008). Det är därmed viktigt att se 

till att bevara den mening som normalt hänförs till en aktivitet under den terapeutiska 

processen (Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2004). 

I den terapeutiska processen samspelar arbetsterapeuter rutinmässigt med personer som har 

olika livserfarenheter, som har levt i olika kulturer och som därför tillskriver olika betydelser 

till samma aktiviteter. Eftersom mening är en osynlig del av aktivitet kan arbetsterapeuter 

endast förstå innebörden av meningen i aktivitet som klienten har genom att fråga och låta 

klienten själv berätta. Tillsammans med klienten kan arbetsterapeuten skapa terapeutiska 

berättelser som kan gynna och bevara tillfrisknandet samt anpassningen i den situation 

klienten befinner sig i. Detta skapar en enighet mellan personen och arbetsterapeuten samt att 

det ger personen en känsla av möjlighet som krävs för att stödja ett meningsfullt liv 

(Hasselkus & Rosa, 1997). Med ett uttalat fokus på en persons uppfattning om värde och 

mening, kan arbetsterapeuter bli allt skickligare att utforma meningsfulla arbetsterapeutiska 

interventioner (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). För arbetsterapeuter är 

studien av mening i aktivitet viktigt för teorin och utövandet i professionen (Hasselkus & 

Rosa, 1997). 

Sammanfattningsvis visar det ovan beskrivna att meningsfulla aktiviteter är en viktig del av

människans liv och att kärnan i arbetsterapi till stor del består av användningen av 
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meningsfulla aktiviteter som ett terapeutiskt medel för att förbättra personens hälsa. 

Arbetsterapi handlar om att oberoende diagnos hjälpa personen att återgå till det vardagliga 

livet oavsett begränsningar i funktion, aktivitet eller delaktighet. Inom psykiatrin är 

arbetsterapeuters främsta uppgift att hjälpa personer med psykisk ohälsa genom att bedöma 

aktivitetsförmåga, förbättra eller återskapa tidigare kunskaper i dagliga livet. I och med att en 

person drabbas av psykisk ohälsa på grund av en mängd olika orsaker som därmed kan 

påverka det dagliga livet, kan arbetsterapeuter hjälpa personen med den maktlöshet och 

svårigheter som kan upplevas i den nya livssituationen. Det finns ett tydligt samband mellan 

meningsfulla aktiviteter och hälsa samt välmående och därför är det av stort intresse hos 

författarna att utforska effekten av aktiviteter i relation till personer med psykisk ohälsa. 

Enligt författarnas vetskap finns det publicerade studier som behandlar effekten av aktiviteter

för personer med psykisk ohälsa. Därför vill författarna genom en litteraturöversikt skapa en 

överblick i ämnet och granska aktuell forskning inom området.

Syfte

Att beskriva effekten av meningsfulla aktiviteter för personer med psykisk ohälsa.

Metod

Design

För att finna svar på denna studies syfte har en litteraturöversikt genomförts. Metoden är

enligt Friberg (2006) lämplig för att ta reda på befintlig forskning inom ett visst område. 

Datainsamlingen har skett genom att systematisk välja ut publicerade vetenskapliga artiklar. 

Data har i sin tur kvalitetsgranskats och insamlad data har analyserats utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) som beskrivs som en process för att 

identifiera, koda och kategorisera mönster och meningsbärande enheter i data. 

Litteratursökning

Denna studies datainsamling har skett via databaserade sökningar av publicerade 

vetenskapliga artiklar via Luleå tekniska universitetsbiblioteks databaser. Inledningsvis 

genomfördes en osystematiserad informationssökning i syfte att skapa potentiella sökord som 

sedan övergick till en systematiserad informationssökning enligt Friberg (2006), se bilaga 1.
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De databaser som har använts i datainsamlingen är: Academic search Elite [Ebsco], AMED, 

Cinahl, PsycINFO samt PubMed. Databaserna valdes utifrån att de omfattar tidskrifter inom 

arbetsterapi och psykiatri. De sökord som har använts vid insamling av data återspeglar syftet 

och är Occupational therapy, Mental ill*, Mental health, Mentally ill, Meaningful activit* 

samt Meaningful occupation*, Activit*, Occupation* i olika sökordskombinationer. De 

sökordskombinationer som gav mer än 1000 träffar omformulerades. Vidare användes 

trunkering, booelsk söklogik samt operatorn AND i sökprocessen enligt Friberg (2006). 

Utöver den datainsamling som gjordes i databaserade sökningar genomfördes manuella 

sökningar i sökträffars referenslistor. Vidare gjordes litteratursökningen separat av respektive 

författare. 

Inledningsvis valdes artiklarna i databaserna utifrån titeln i förhållande till föreliggande

studies syfte. Därefter lästes abstract igenom och om informationen motsvarade studiens

syfte, lästes resultatdelen för att få en djupare förståelse av artikeln. Utifrån 

inklusionskriterierna valdes artiklarna ut genom att författarna tillsammans jämförde och 

diskuterade vilka artiklar som skulle ingå i studien. En sammanfattad översikt av 

litteratursökning i elektroniska databaser presenteras i bilaga 2.

Inklusionskriterierna för denna studie var vetenskapliga artiklar som motsvarade studiens 

syfte att beskriva effekten av meningsfulla aktiviteter för personer med psykisk ohälsa. 

Studien innefattade endast vetenskapliga (peer rewieved) engelska artiklar som har 

publicerats under årtalen 1998 till och med 2008, vilket beskrivs av Friberg (2006) som bra 

avgränsnings metoder. De ovan nämnda årtalen valdes för att kunna granska den nyaste 

forskningen som fanns inom området. Samtliga artiklars abstract som påträffades i 

databaserna lästes utav båda författarna och de vetenskapliga artiklar som inte motsvarade 

studiens syfte exkluderades. De kvarstående artiklarna kvalitetsgranskades av båda författarna 

utifrån kvalitetskriterier som finns beskrivna i Fribergs (2006) översikt av analyserad 

litteratur: Ett tydligt problem och syfte skall finnas klart formulerat. Vidare skall metod och

resultat vara tydligt beskrivna samt skall en metod- och resultatdiskussion finnas beskrivet.

Analys av data

Data i denna studie analyserades enligt en manifest kvalitativ innehållsanalys som är en 

användbar metod för att beskriva den utmärkande karaktären i data (Graneheim & Lundman, 
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2004). Denna analysmetod ansågs av författarna till den föreliggande studien som lämplig då 

syftet var att beskriva effekten av meningsfulla aktiviteter för personer med psykisk ohälsa.

Processen i innehållsanalysen går ut på att identifiera så kallade meningsbärande enheter,

koda och därefter kategorisera data (Graneheim & Lundman, 2004). De analyserade artiklar 

som ingår i studien presenteras i bilaga 3. Inledningsvis lästes de valda artiklarna av 

författarna var för sig för att skapa en djupare förståelse i vad artiklarna handlade om. Fokus 

låg på det manifesta innehållet i texten, det vill säga en analys om vad texten säger och som 

beskriver de synliga och uppenbara komponenterna i textens innehåll (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det innebär att författarna tolkade texten väldigt textnära. Därefter 

plockades meningsbärande enheter ut av författarna var för sig och de meningsbärande 

enheter som plockades ut översattes ej till svenska utan bibehölls på sitt originalspråk, dvs. 

engelska. De utplockade meningsbärande enheterna jämfördes mot varandra för att författarna 

skulle ha samma utgångspunkt vid kondensering av texten. Genom diskussion sinsemellan 

kring de utvalda meningsbärande enheterna enades författarna slutligen till ett gemensamt 

antal meningsbärande enheter. 

Kondenseringen genomfördes av författarna var för sig i syfte att korta ned texten utan att 

förlora dess innehåll och texten översattes ej till svenska utan bibehölls på originalspråket 

engelska. Vidare jämfördes resultatet av kondenseringen sinsemellan och genom diskussion 

enades författarna till ett gemensamt antal kondenserade meningsbärande enheter. 

Tillsammans fortsatte författarna att koda de kondenserade meningsbärande enheterna med ett 

svenskt ord som motsvarade den kondenserade textens innehåll, exempel redovisas i Tabell 1. 

När författarna hade kodat samtliga delar av den kondenserade texten jämfördes koderna med 

varandra för att finna likheter och skillnader. Detta för att författarna skulle finna kategorier

till resultatet. De kategorier som framträdde ur dataanalysen jämfördes med varandra för att 

säkerställa att ingen av kategorierna överlappade med varandra, det vill säga att resultatet som 

fanns redovisat i kategorin inte kunde passa in under någon av de övriga kategorierna. 

Rubriken på de kategorier som skapades betonade arten av deras innehåll. Dataanalysen 

resulterade i fem kategorier.
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Tabell 1: Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad text och kod.

Meningsbärande enhet: Kondenserad text: Kod:
It was evident that some participants found art to 
be an effective self-generated strategy in managing 
their mental illness. The participants with mood 
disorders mentioned that expressing their thoughts 
and emotions was essential in surviving and 
‘conquering’ symptoms of mental illness, such as 
suicidal intents and fears. In this sense, expression 
through art became a necessary coping strategy for 
them.

Some participants 
found art to be an 
effective self-
generated strategy in 
managing their 
mental illness.

Copingstrategier

Etiska reflektioner

Urvalet av artiklar i denna studie baserades på publicerade vetenskapliga artiklar. I och med 

detta antogs att artiklarna har genomgått etisk granskning och det medför att det således inte 

uppstår några etiska dilemman. Vid analysen har materialet hanterats på ett sådant sätt att 

innehållet i artiklarna inte har förändrats eller förvrängts.

Resultat

Författarnas dataanalys resulterade i fem kategorier som beskriver effekten av meningsfulla 

aktiviteter för personer med psykisk ohälsa. De fem kategorierna i studien är ”Meningsfulla 

aktiviteter används som en copingstrategi”, ”Meningsfulla aktiviteter har en positiv effekt på 

sjukdomsförloppet”, ”Meningsfulla aktiviteter har en stärkande effekt på jaget”, 

”Meningsfulla aktiviteter främjar utvecklandet av personliga förmågor” samt ”Meningsfulla 

aktiviteter ger personen positiva känslor”. Nedan presenteras resultatet i kategorierna.

Meningsfulla aktiviteter används som en copingstrategi

Denna kategori beskriver hur personer med psykisk ohälsa använder sig av meningsfulla 

aktiviteter som en copingstrategi.

Av artiklarna framkom det tydligt att personer med psykisk ohälsa använder sig av 

meningsfulla aktiviteter som en form av copingstrategi. Detta innebär att meningsfulla 

aktiviteter ger dem en möjlighet att leva ett normalt liv trots sin sjukdom, det vill säga en 

möjlighet att återställa sin livsvärld (Hvalsøe & Josephsson, 2003; Håkansson, Dahlin-Ivanoff 
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& Sonn, 2006; Ianelli & Wilding, 2007; Lloyd, Wong & Petchkovskyl, 2007; Leufstadius, 

Erlandsson, Björkman & Eklund, 2008; Minato & Zemke, 2004).  Detta genom att 

meningsfulla aktiviteter gör att personen kan uttrycka sina känslor och på så vis kan hantera 

sin sjukdom (Lloyd et al., 2007), vilket även kan relateras som att aktiviteterna ger ett skydd 

mot sjukdomen (Ianelli & Wilding, 2007) och ger tillfredsställelse med sitt liv (Minato & 

Zemke, 2004). 

I ett flertal artiklar beskrivs meningsfulla aktiviteter ge personen en möjlighet att hantera och 

kontrollera det vardagliga livet samt att personen kan vara delaktig i sitt liv, utan att 

sjukdomen helt och hållet tar över personens liv (Håkansson et al., 2006; Lloyd et al., 2007). 

Det framkom även i ett flertal artiklar att meningsfulla aktiviteter ger personer med psykisk 

ohälsa en struktur i livet (Mee & Sumsion, 2001; Håkansson et al., 2006), detta genom en 

balans av meningsfulla aktiviteter samt via en process som innefattar att personen respekterar 

sina egna värderingar, behov samt resurser (Håkansson et al., 2006).

Meningsfulla aktiviteter har en positiv effekt på sjukdomsförloppet

Denna kategori handlar om effekten meningsfulla aktiviteter har på sjukdomsförloppet hos 

personer med psykisk ohälsa.

Av artiklarna framkom det att meningsfulla aktiviteter ger personer med psykisk ohälsa en 

inblick i att vissa typer av aktiviteter kan främja eller försämra deras hälsa. I ett flertal av 

artiklarna framkom det att meningsfulla aktiviteter används av personer med psykisk ohälsa 

som ett sätt att övervinna men även motverka de symptom som sjukdomen innebär 

(Bejerholm & Eklund, 2006; Lloyd et al., 2007; Nagle, Valiant Cook & Polatajko, 2002). Det 

beskrivs även att en balans av meningsfulla aktiviteter anses vara ett bra komplement till 

övriga behandlingsmetoder för att förhindra negativa symptom hos personer med psykisk 

ohälsa(Bejerholm & Eklund, 2006). Vidare framkom det i artklarna att meningsfulla 

aktiviteter även anses ge personerna energi (Håkansson et al., 2006; Minato & Zemke, 2004). 

Det framkom även av artiklarna att meningsfulla aktiviteter ger personer med psykisk ohälsa 

hopp om att kunna tillfriskna från sin sjukdom (Ianelli & Wilding, 2007) samtidigt som 

personerna blir mer påverkade av sin sjukdom om de inte kan delta i meningsfulla aktiviteter 

(Minato & Zemke, 2004). Eftersom meningsfulla aktiviteter ger personer med psykisk ohälsa
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en ny förståelse om sin sjukdom, kan de finna en ny tro på vad det innebär att vara normal, 

vilket gör att de uppfattar sig själva som normal trots sin sjukdom (Lloyd et al., 2007).

I en av artiklarna framkom det att personer med psykisk ohälsa upplever att det finns ett 

samband mellan en meningsfull aktivitet såsom att skapa konst och personens inre kärna, 

även så kallad spiritualitet. Detta innebär att personens upplevelse av spiritualitet fungerar 

som en skyddande kraft mot psykisk ohälsa. Genom skapande av konst uppfyller personer 

med psykisk ohälsa en form av spirituell tillfredställelse och det ger dem en känsla av mening 

och ändamålsenlighet (Lloyd et al., 2007).

Meningsfulla aktiviteter har en stärkande effekt på jaget

Denna kategori beskriver hur meningsfulla aktiviteter har en stärkande effekt på jaget hos 

personer med psykisk ohälsa. Det visar att meningsfulla aktiviteter har en effekt på personens 

identitet, självförtroende, självinsikt samt självuppfattning.

Flertalet artiklar visar att det finns ett samband mellan meningsfulla aktiviteter och dess 

inverkan på personens identitet (Hvalsøe & Josephsson, 2003; Lloyd et al., 2007; Mee, 

Sumsion & Craik, 2004). Meningsfulla aktiviteter ger personer med psykisk ohälsa en känsla 

av att deras identitet stärks (Mee et al., 2004; Lloyd et al., 2007). Detta tydliggörs i en artikel 

som beskriver att meningsfulla aktiviteter främjar personens behov av att skapa, känsla av att 

vara värdefull samt den sociala interaktionen, vilket leder till att personens identitet stärks 

(Mee et al., 2004). Det framkom även i artiklarna att meningsfulla aktiviteter har en 

bidragande roll i att utveckla personens identitet (Lloyd et al., 2007; Mee et al., 2004). Detta 

tydliggörs av Mee et al. (2004) som beskriver att personens identitet utvecklas genom att de 

får visa sin kompetens samt tillfredsställa sitt behov att skapa genom meningsfulla skapande 

aktiviteter. 

I flertalet av artiklarna framkom det att meningsfulla aktiviteter har en positiv effekt på 

självförtroendet hos personer med psykisk ohälsa (Hvalsøe & Josephsson, 2003; Ianelli & 

Wilding, 2007; Lloyd et al., 2007; Mancini, Hardiman & Lawson, 2005; Mee et al., 2004). 

Tre av artiklarna framhåller att meningsfulla aktiviteter gör att personens självförtroende 

stärks (Hvalsøe & Josephsson, 2003; Ianelli & Wilding, 2007; Lloyd et al., 2007). Detta 

tydliggörs i en av artiklarna som beskriver att personer med psykisk ohälsa upplever 
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produktiva aktiviteter som meningsfulla och att de genom utförandet av dessa aktiviteter 

upplever att de gör något värdefullt, vilket i sin tur stärker deras självförtroende (Ianelli & 

Wilding, 2007). Lloyd et al. (2007) tydliggör detta genom att personens självförtroende stärks 

utav att de kan klara av att skapa något som de tidigare inte hade kunskaper om och därmed 

inte klarade av att utföra uppgiften. 

Det framkom även i artiklarna att självförtroendet hos personer med psykisk ohälsa utvecklas 

genom meningsfulla aktiviteter (Mancini et al., 2005; Mee et al., 2004). Detta tydliggörs i en 

av artiklarna som beskriver att självförtroendet hos personer med psykisk ohälsa ökar samt 

utvecklas genom att hantera de utmaningar som meningsfulla aktiviteter ger dem (Mee et al., 

2004).

Flera av artiklarna belyser hur meningsfulla aktiviteter påverkar personens självinsikt

(Håkansson et al., 2006; Lloyd et al., 2007; Mancini et al., 2005). Två av artiklarna visar att 

meningsfulla aktiviteter ger personer med psykisk ohälsa självinsikt (Mancini et al., 2005; 

Lloyd et al., 2007). Det innebär att personerna genom deltagande i meningsfulla aktiviteter får

en ny information om sig själv (Mancini et al., 2005) samtidigt som dessa aktiviteter

ökar deras förståelse om sina relationer och sin sjukdom (Lloyd et al., 2007).

En av artiklarna framhåller att meningsfulla aktiviteter inverkar på personens 

självuppfattning. Ianelli och Wilding (2007) beskriver att självuppfattningen hos personer 

med psykisk ohälsa utvecklas genom det ansvar de erhåller genom arbete eller studier, och att

dessa typer av aktiviteter anses som meningsfulla.

Meningsfulla aktiviteter främjar utvecklandet av personliga förmågor

Denna kategori beskriver effekten av meningsfulla aktiviteter på utvecklandet av personer 

med psykisk ohälsas personliga förmågor. Resultatet av dataanalysen visar att meningsfulla 

aktiviteter främjar personens sociala interaktion samt utvecklandet av personlig kompetens 

och färdigheter.  

Flertalet av artiklarna belyser att deltagande i meningsfulla aktiviteter främjar den sociala

interaktionen i aktivitetsutförandet hos personer med psykisk ohälsa (Hvalsøe & Josephsson, 

2003; Nagle et al., 2002; Yilmaz, Josephsson, Danermark & Ivarsson, 2008). Hvalsøe och 
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Josephsson (2003) tydliggör detta med att beskriva att personer med psykisk ohälsa ges en 

möjlighet att utveckla sin sociala interaktion genom deltagande i meningsfulla aktiviteter. 

Detta innebär att meningsfulla aktiviteter används som ett medel till att nå ut, skapa eller 

bibehålla kontakten med andra människor. 

Artiklarna framhåller även sambandet mellan meningsfulla aktiviteter och att vara en del av 

samhället (Hvalsøe & Josephsson, 2003; Ianelli & Wilding, 2007). Hvalsøe & Josephsson 

(2003) tydliggör detta genom att beskriva att personer med psykisk ohälsa uppfattar 

aktiviteter som meningsfulla om dessa minskar deras känslor av utanförskap. Dessutom anses 

aktiviteter som meningsfulla om de ökar deras känslor av att tillhöra samt om de blir 

bekräftade som en bidragande person till samhället. Medan Ianelli & Wilding (2007) 

framhåller att personer med psykisk ohälsa upplever att de är en del av samhället genom att de 

deltar i meningsfulla produktiva aktiviteter. 

Några av artiklarna belyser meningsfulla aktiviteters motiverande kraft på den sociala 

interaktionen (Mee & Sumsion, 2001; Nagle et al., 2002; Yilmaz et al., 2008). Mee och 

Sumsion (2001) tydliggör detta genom att beskriva att motivationen hos personer med psykisk 

ohälsa främjas genom att möta och samtala med andra personer samt genom att delta i 

meningsfulla aktiviteter. Medan Nagle et al. (2002) belyser att personer med psykisk ohälsa 

anser att det är motiverande att delta i aktiviteter som gör att de kan bibehålla och förbättra 

sina sociala interaktioner. Vidare beskriver Yilmaz et al. (2008) att en aktivitet är ej 

meningsfull för personer med psykisk ohälsa om de upplever det svårt att interagera med 

andra människor som deltar i aktiviteten.

Det framkom även att flertalet av artiklarna belyser att meningsfulla aktiviteter har en

bidragande roll i utvecklandet av personens kompetens och färdigheter (Hvalsøe & 

Josephsson, 2003; Leufstadius et al., 2008; Mee et al. 2004). Leufstadius et al. (2008) 

framhåller att meningsfulla aktiviteter gör att personen lär sig nya saker. Medan Mee et al. 

(2004) belyser att personer kan bygga upp sin kompetens genom deltagande i meningsfulla 

produktiva aktiviteter. Detta genom att personen skapar nya färdigheter, hanterar olika typer 

av utmaningar samt att personen finner glädjen i att klara av att utföra aktiviteten. Samtidigt 

som den framgång de upplever när de klarar av att utföra en uppgift ger dem en känsla av 

kompetens.
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Artiklarna belyser att meningsfulla aktiviteter bidrar till att personer med psykisk ohälsa kan 

utveckla sina färdigheter (Hvalsøe & Josephsson, 2003; Leufstadius et al., 2008; Mee et al., 

2004). Hvalsøe och Josephsson (2003) samt Leufstadius et al. (2008) beskriver genom att 

personerna med psykisk ohälsa känner sig motiverade och engagerade av meningsfulla 

aktiviteter möjliggör det att de kan bibehålla eller utveckla sina färdigheter. Medan Mee et al. 

(2004) beskriver att personerna kan utveckla sina färdigheter genom att hantera de utmaningar 

som meningsfulla aktiviteter ger dem. 

Meningsfulla aktiviteter beskrivs även i relation till personens förmågor (Mee et al.,

2004; Mancini et al., 2005). Mee et al. (2004) framhåller att meningsfulla aktiviteter ger 

personer med psykisk ohälsa en möjlighet att upptäcka sina dolda förmågor samtidigt som de 

inser meningen i att utföra meningsfulla aktiviteter för att de skall bli mer säker på sina egna 

förmågor. Medan Mancini et al. (2005) framhåller att personerna får en ny förståelse om sina 

egna förmågor genom deltagande i meningsfulla aktiviteter.

Meningsfulla aktiviteter ger personen positiva känslor

Denna kategori beskriver hur meningsfulla aktiviteter ger positiva känslor hos personer med 

psykisk ohälsa. Resultatet av dataanalysen visar att meningsfulla aktiviteter ger positiva 

känslor såsom glädje, välbefinnande samt tillfredsställelse. 

Av artiklarna framgår det att meningsfulla aktiviteter väcker känslor hos personer med 

psykisk ohälsa (Craik & Pieris, 2006; Hvalsøe & Josephsson, 2003; Håkansson et al., 2006). I 

en studie av Hvalsøe och Josephsson (2003) framhålls meningsfulla aktiviteter som ett sätt att 

främja positiva känslor hos personer med psykisk ohälsa. Författarna fortsätter med att 

beskriva att personen väljer att utföra vissa typer av aktiviteter utifrån deras erfarenheter av att 

utföra aktiviteten innan insjuknandet. I och med erfarenheten av att utförandet av aktiviteten 

ger dem positiva känslor är detta en anledning till att personer med psykisk ohälsa fortsätter 

eller återupptar att utföra aktiviteten i deras liv (Hvalsøe & Josephsson, 2003). Medan 

Håkansson et al.(2006) lyfter fram att meningsfulla aktiviteter ger personer med psykisk 

ohälsa en känsla av förbättring. Dessutom upplevs aktiviteterna som belönande, exempelvis 

genom att personerna uppnår ett tillfredsställande resultat (Håkansson et al., 2006). Studier 
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framhåller även att livskvaliteten påverkas hos personer med psykisk ohälsa om de kan delta i 

meningsfulla aktiviteter (Craik & Pieris, 2006; Hvalsøe & Josephsson, 2003). 

Flertalet av artiklarna belyser att meningsfulla aktiviteter ger personer med psykisk ohälsa 

tillfredsställelse i sitt liv (Ianelli & Wilding, 2007; Leufstadius et al., 2008; Mee et al., 2004; 

Mee & Sumsion, 2001; Minato & Zemke, 2004; Yilmaz et al., 2008). Minato och Zemke 

(2004) tydliggör detta med sin beskrivning om att meningsfulla aktiviteter ger personer med 

psykisk ohälsa en möjlighet att befrias från sina känslor av hjälplöshet och minska känslor av 

stress, som därmed ger dem en känsla av tillfredsställelse. Även Mee och Sumsion (2001) 

belyser detta, genom att beskriva att personer med psykisk ohälsa uttrycker att de vill utföra 

aktiviteter som ger dem en känsla av “this is my own work”, “ I have something to do”, det 

vill säga aktiviteter som ger dem en känsla av tillfredsställelse. Personer med psykisk ohälsa 

har ett behov av att på ett meningsfullt sätt sysselsätta sin tid eftersom de känner tristess när 

de inte har något meningsfullt att göra. Därför har meningsfulla aktiviteter en motiverande 

inverkan på personer med psykisk ohälsa (Mee & Sumsion, 2001).

Det framkommer även i flertalet artiklar att meningsfulla aktiviteter har en avslappnande 

effekt på personen (Bejerholm & Eklund, 2006; Håkansson et al., 2006; Leufstadius et al., 

2008; Lloyd et al., 2007; Mancini et al., 2005; Yilmaz et al., 2008). Av dessa artiklar framgår 

det att meningsfulla aktiviteter ger personer med psykisk ohälsa en möjlighet att slappna av, 

känna sig bekväma och lugna samt även en känsla av att vara värdefull. Håkansson et al. 

(2006) beskriver att meningsfulla aktiviteter som främjar tillfrisknandet är aktiviteter som inte 

är speciellt krävande och som ger personen vila, frihet samt en känsla av att vara bekväm.

Artiklarna belyser även att meningsfulla aktiviteter ger personer med psykisk ohälsa en känsla 

av glädje (Craik & Pieris, 2006; Håkansson et al., 2006; Leufstadius et al., 2008; Yilmaz et 

al., 2008). Håkansson et al. (2006) och Yilmaz et al. (2008) framhåller i sina studier att

personer med psykisk ohälsa uttrycker att meningsfulla aktiviteter är de typer av aktiviteter 

som är viktiga för dem, ger dem en utmaning samt ger dem glädje. Medan Leufstadius et al.

(2008) belyser att meningen i aktivitet associeras med glädjen i att utföra vissa typer av 

aktiviteter. Den glädje som personen med psykisk ohälsa upplever uppkommer oftast i 

samband med att den utför en hobby eller en aktivitet som är av stort intresse. Dessa typer av 

meningsfulla aktiviteter uppfattas som roliga och gör individen glad.
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Avslutningsvis framhåller flertalet av artiklarna att meningsfulla aktiviteter ger personer med 

psykisk ohälsa en känsla av välbefinnande (Hvalsøe & Josephsson, 2003; Leufstadius et al., 

2008; Mancini et al., 2005). Mancini et al. (2005) tydliggör detta med att beskriva att

meningsfulla aktiviteter ger personer med psykisk ohälsa ett stöd till att utveckla känslor av 

välbefinnande, som uttrycks i hopp, självförtroende, mening och ändamålsenlighet genom 

utförandet av meningsfulla aktiviteter, stöttande relationer samt en variation av alternativa 

behandlingsmetoder. Detta innebär enligt Hvalsøe och Josephsson (2003) att aktiviteter som 

möjliggör att personen kan koppla bort sin sjukdom främjar välbefinnandet. Medan 

Leufstadius et al. (2008) framhåller att meningsfulla aktiviteter är sådana typer av aktiviteter 

som ger personer med psykisk ohälsa välbefinnande, fysiskt eller psykiskt samt att personen 

upplever att den kan bibehålla sin hälsa

Sammanfattningsvis visar resultatet i föreliggande studie att meningsfulla aktiviteter har en 

mängd olika effekter på personer med psykisk ohälsa. En effekt av meningsfulla aktiviteter är 

att personer med psykisk ohälsa använder sig utav dem som en copingstrategi. Aktiviteterna 

ger personen en möjlighet att hantera samt leva ett normalt liv trots sin sjukdom och att de 

dessutom kan övervinna symptomen av psykisk ohälsa. Meningsfulla aktiviteter har dessutom 

en positiv effekt på sjukdomsförloppet hos personer med psykisk ohälsa. Aktiviteterna ger 

personen ett skydd mot sin sjukdom och en möjlighet att hantera de symptom som sjukdomen 

innebär. Vidare visar resultatet att meningsfulla aktiviteter har en stärkande effekt på jaget hos 

personer med psykisk ohälsa. Vilket innebär effekt på identitet, självförtroende samt 

självuppfattning och självinsikt. Resultatet visar även att meningsfulla aktiviteter kan utveckla 

personliga förmågor hos personer med psykisk ohälsa, det vill säga social interaktion, 

kompetens samt färdigheter. Avslutningsvis visar resultatet att meningsfulla aktiviteter ger

personer med psykisk ohälsa en mängd positiva känslor såsom glädje, tillfredsställelse, 

avslappning samt välbefinnande.

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva effekten av meningsfulla aktiviteter för personer med 

psykisk ohälsa. Det som författarna fann mest intressant att framhålla i diskussionen är att 

meningsfulla aktiviteter används som en copingstrategi samt att aktiviteterna har en positiv 
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inverkan på sjukdomsförloppet. Dessutom vill författarna lyfta fram att meningsfulla 

aktiviteter har positiva effekter på personens sociala interaktion, självförtroende, identitet, 

kompetens samt personliga förmågor.

I resultatet framkom att meningsfulla aktiviteter används som en copingstrategi av personer 

med psykisk ohälsa. Det innebär att meningsfulla aktiviteter fungerar som ett skydd mot 

sjukdomen och möjliggör att dessa personer kan fortsätta leva ett normalt liv samt uppfatta sig 

själv som normal trots sin sjukdom. Det överensstämmer med Reynolds och Priors (2006) 

beskrivning om att när en person utför en aktivitet som är meningsfull och som den tycker om 

gör det att personen känner en viss normalisering i livet. Aktiviteterna används som en 

copingstrategi, genom att personen får koncentrera sig så djupt på just den aktivitet som den 

utför, hjälper det personen att klara sjukdomen och behandlingen av sjukdomen bättre. 

Aktiviteten distraherar personen från rädsla och obehag samt gör att personen undviker 

tankarna om sjukdomen. När en person har fokus på ”att göra”, dvs. utför en aktivitet som är 

av intresse för personen, istället för fokus på sina känslor om sjukdomen, blir detta en 

copingstrategi (Reynolds & Prior, 2006). Detta överensstämmer med beskrivningar om vad 

begreppet coping innebär i arbetsterapilitteratur (Creek, 2008; Solet, 2002). Creek (2008) 

menar att copingstrategier innebär att individen får en förnyad känsla av makt och kontroll, 

avkoppling från symptom och oro om sin sjukdom. Vilket gör att de kan återställa en 

tillfredsställande självbild. Medan Solet (2002) beskriver att coping även innebär att individen 

gör emotionella och beteendemässiga ansträngningar för att hantera de interna och externa 

utmaningar som påfrestar deras vanliga resurser.

Resultatet visar även att meningsfulla aktiviteter möjliggör att personer med psykisk ohälsa 

kan hantera sin sjukdom samt att de genom aktiviteten kan uttrycka sina känslor. Det

överensstämmer med Creek (2008) som beskriver att skapande aktiviteter används som en 

form av psykoterapi för att hjälpa individer att hantera smärtsamma och svåra känslor. 

Metoden används som ett medel att uttrycka känslor utan att individen själv behöver prata om 

dem. Det anses vara ett effektivt sätt att främja hälsa genom att denna typ av aktivitet stärker 

individens känslomässiga återhämtningsförmåga (Creek, 2008). Att meningsfulla aktiviteter 

används som en form av copingstrategi var enligt författarna till denna studie det mest 

intressanta i resultatet, samtidigt som de anser att det är av vikt att inse att användandet av 

meningsfulla aktiviteter inom arbetsterapi kan ha den effekten hos personer oavsett 
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funktionshinder. Inom arbetsterapi anses deltagande i meningsfulla aktiviteter kunna bidra till 

att personen kan påverka sin hälsa, välmående och livskvalitet (AOTA, 2002; Clark et. al, 

2003).  Författarnas reflektion utifrån detta är om det utifrån arbetsterapiteori kan dras 

slutsatser om att meningsfulla aktiviteter kan vara en form av copingstrategi, eftersom 

copingstrategier möjliggör att personen kan leva ett normalt liv trots sin sjukdom. Vidare att 

om en person upplever att den kan leva ett normalt liv trots sin sjukdom, så kan 

sammankopplas med hälsa, välmående och livskvalitet.

Resultatet i föreliggande studier beskriver att meningsfulla aktiviteter används även som en 

strategi för att begränsa sjukdomspåverkan i livet. Det anser författarna överensstämmer med 

ovanstående reflektioner kring meningsfulla aktiviteter som copingstrategi. Något som även 

framkom i resultatet var att välbefinnandet hos personer med psykisk ohälsa främjas av 

deltagande i meningsfulla aktiviteter. Dessa aktiviteter gör även att personen kan bibehålla sin 

hälsa. Författarna till denna studie finner att resultatet överensstämmer väl med sin egen 

uppfattning om aktiviteters inverkan på personen utifrån sina kunskaper inom arbetsterapi 

teori. Eftersom det inom arbetsterapi teori beskrivs att klienten ses som en aktiv varelse och 

de kan genom deltagande i aktiviteter påverka sin hälsa och sitt välbefinnande (AOTA, 2002; 

Blair, Hume & Creek, 2008; Clark et al., 2003; Kielhofner, 2002; Paterson, 2008). Detta 

innebär att när en person deltar i en aktivitet har detta en positiv effekt på personens sjukdom 

och funktionshinder. Arbetsterapeuters uppgift är att stödja deltagande i meningsfulla 

aktiviteter, eftersom dessa aktiviteter är viktiga för personen samt att det har en positiv effekt 

på välbefinnandet. En person som är kapabel att utföra en aktivitet kan stödja och behålla sin 

hälsa genom aktivitet (AOTA, 2002).

Resultatet i föreliggande studie visar att deltagande i meningsfulla aktiviteter har en 

bidragande roll i att stärka, utveckla samt skapa en ny identitet hos personer med psykisk 

ohälsa. Flertalet studier framhåller relationen mellan deltagande i aktiviteter och personens 

identitet (Christiansen, 1999; Chaudhury, O'connor & Phinney, 2007; Magnus, 2001). 

Magnus (2001) betonar i sin studie den starka kopplingen mellan aktiviteters mening och 

identitet. Det innebär att engagemang i meningsfulla aktiviteter uppfattas som en viktig del 

för att skapa en ny lyckad definition av sig själv. Den mening som avses i aktiviteter är 

förknippad med identitet, på grund av att aktiviteter är ett uttryck för vem du är (Magnus, 

2001). Även Christiansen (1999) belyser detta i sin studie genom att beskriva en persons 
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identitet som något nödvändigt för att skapa ett meningsfullt liv vilket leder till att personer 

kan må bra. Arbetsterapeuter möter ofta personer vars identitet är hotade på grund av 

begränsningar i sin prestationsförmåga. Det unika med arbetsterapi som profession är att 

meningsfulla aktiviteter används för att ge personer möjligheter att bilda, bibehålla eller 

återvinna sin identitet. Han betonar att det att det finns en tydlig koppling mellan identitet och 

personens tro på saker som den kan göra. Om en persons identitet är utformad efter det som 

personen gör och hur det görs, är följden att de hot som finns mot förmågan att delta i 

aktiviteter och att visa sig som en kompetent person, också är ett hot mot personens identitet 

(Christiansen, 1999). Det kan enligt författarna sammankopplas med resultatet i föreliggande 

studie som visar att meningsfulla aktiviteter främjar utvecklandet av kompetens hos personer 

med psykisk ohälsa. Resultatet visar att meningsfulla aktiviteter möjliggör att personer med 

psykisk ohälsa lär sig nya saker samt att den framgång de upplever när de klarar av att utföra 

en uppgift ger dem en känsla av kompetens. Författarna till denna studie anser att det kan 

finnas stora samband mellan personer med psykisk ohälsas identitet och känsla av att vara en 

kompetent person. Resultatet i föreliggande studie styrker Christiansens (1999) beskrivning 

att när en person utför en aktivitet framgångsrikt gör det att personen känner sig kompetent. 

Av resultatet framkom det att självförtroendet hos personer med psykisk ohälsa stärks samt 

utvecklas genom deltagande i meningsfulla aktiviteter. Det visar även att självförtroendet ökar 

genom att hantera de utmaningar som meningsfulla aktiviteter ger dem. Detta 

överensstämmer med Christiansens (1999) beskrivning att utförandet av en aktivitet stärker 

personens självförtroende och därmed förbereder personen för nya utmaningar.

Studiens resultat visar att meningsfulla aktiviteter främjar och utvecklar personliga förmågor 

hos personer med psykisk ohälsa. Författarna till denna studie anser dock att det krävs mer 

forskning för att tydliggöra effekterna av meningsfulla aktiviteter på den sociala interaktionen 

samt personens färdigheter, eftersom det i dagsläget finns begränsade beskrivningar om detta i

litteraturen. Trombly (2002) menar att aktiviteter kan användas som ett medel inom 

arbetsterapirehabilitering för att förbättra en persons nedsatta förmågor och färdigheter.

Resultatet i denna studie visar att personer med psykisk ohälsa kan, genom de utmaningar 

som meningsfulla aktiviteter ger, utveckla sina färdigheter. Vidare betonas att meningsfulla 

aktiviteter främjar den sociala interaktionen och är ett sätt att skapa eller bibehålla kontakten 

med andra människor. Enligt Laliberte-Rudman et al. (2000) har den sociala interaktionen 

flera viktiga funktioner i en persons liv. De visar i sin studie att personer med psykisk ohälsa 
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vanligen beskriver de utmaningar som de möter när de försöker att nå ut och tillhöra i en 

grupp. Personerna upplever att det är ett stort hinder att inte uppnå en känsla av att tillhöra 

samt att de inte uppfattas av andra och av dem själva som "normala". Möjligheter till att 

personer skall kunna föras samman med andra människor har en stark koppling till aktiviteter. 

Aktiviteter anses vara ett sätt att arbeta mot en känsla av att vara normal samt att uppfattas 

som normal av andra och att detta är en viktig del i livskvalitet (Laliberte-Rudman et al., 

2000). Detta styrks av föreliggande studies resultat som visar att meningsfulla aktiviteter ger 

personer en möjlighet att finna en ny tro på vad det är att vara normal och att personerna på så 

vis kan uppfatta sig själva som normal trots sin sjukdom. 

Slutligen framhåller resultatet av föreliggande studie värdet av meningsfulla aktiviteter för 

personer med psykisk ohälsa och dess positiva effekter. Författarna anser att studiens resultat 

har en god överförbarhet på andra diagnosgrupper, eftersom meningsfulla aktiviteter inom 

arbetsterapiteori beskrivs som en del i personers upplevelse av hälsa, välmående och 

livskvalitet. Dessutom beskrivs meningsfulla aktiviteter inom arbetsterapi som en bekräftande 

del av meningen i livet. Författarna anser dock att trots att meningsfulla aktiviteter utgör en 

stor del inom arbetsterapi, finns det begränsad forskning inom området mot personer med 

psykisk ohälsa. Det krävs därmed mer forskning kring effekterna av meningsfulla aktiviteter 

inom samtliga diagnosgrupper för att tydliggöra och bekräfta de effekter som meningsfulla 

aktiviteter har hos personen.

Metoddiskussion

En litteraturöversikt genomfördes i syfte att finna svar angående effekten av meningsfulla 

aktiviteter för personer med psykisk ohälsa. För att värdera trovärdigheten i studiens metod 

utgick författarna utifrån trovärdighetsbegreppet enligt Holloway och Wheeler (2006).

Trovärdighetsbegreppet används inom kvalitativ forskning och inrymmer fyra olika 

kvalitetskriterier: tillämplighet, överrensstämmelse, pålitlighet samt noggrannhet. Där 

begreppet tillämplighet syftar till att beskriva forskningens fokus och hur väl data och 

analysprocesser vänder sig till forskningens valda fokus. Dessutom handlar tillämplighet om 

att studien bekräftas genom diskussion med sakkunniga personer inom området (Holloway &

Wheeler, 2006). Vidare bedöms en studies överensstämmelse av studiens läsare och därmed 

är det av stor vikt att metoddelen är utförligt beskriven. Dessutom handlar överensstämmelse

om hur väl resultaten i studien kan överföras till andra områden (Holloway & Wheeler, 2006). 
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Begreppet pålitlighet handlar enligt Holloway och Wheeler (2006) om att studiens 

insamlings- och analysförfarande följer rådande bestämmelser och regler. Genom att beskriva 

analys och insamlingsförfarandet väl ger det en möjlighet för att andra personer skall kunna 

upprepa studien. Slutligen beskrivs begreppet noggrannhet som att läsaren kan spåra data 

tillbaka till deras ursprung samt att det är synligt att resultatet i studien härrör från insamlad 

data. Noggrannhet innebär även att läsaren kan se att studiens forskning har skett på ett 

korrekt sätt (Holloway & Wheeler, 2006).

Litteratursökningens tillämplighet stärktes genom att den genomfördes av författarna var för 

sig, för att sedan övergå till att sinsemellan jämföra och diskutera de fynd som gjorts utifrån 

forskningens valda fokus (Holloway & Wheeler, 2006). Författarna ansåg att denna metod 

skulle effektivisera sökningen, då de upplevde att de på så vis kunde bearbeta 

sökordskombinationer och databaser effektivare. De databaser som användes var Academic 

search Elite [Ebsco], AMED, Cinahl, PsycINFO samt PubMed. Författarna valde att inte 

använda sig av databasen OT seeker, då de efter ett flertal försök hade svårigheter att utföra 

litteratursökning i databasen, på grund av att de båda hade begränsade kunskaper i databasens 

sökteknik. Hade författarna tagit stöd i kunnig personal hade detta kunnat möjliggöra ett 

större antal artikelfynd till denna studie. Trots detta upplever författarna att ett flertal artiklar 

har kunnat påträffas.

Genom att avgränsa sig till årtalen 1998 till och med 2008 möjliggjorde författarna att den

nyaste forskningen inom området kunde granskas. En mättnad i materialet uppnåddes genom 

att de artiklar som ingår i denna studie uppkom i samband med de olika 

sökordskombinationerna, det vill säga att inga nya artiklar inom området påträffades. För att 

minska antalet träffar i databaserna omformulerades sökordskombinationer som överskred 

1000 träffar. Detta för att underlätta urvalsprocessen då det skulle vara för tidskrävande att 

hinna gå igenom så många träffars abstract. Samtidigt inser författarna att de genom detta kan 

ha gått miste om värdefulla artiklar som skulle ha kunnat ingå i studien. Litteratursökningens 

pålitlighet stärktes genom att författarna använde sig av Friberg (2006) som stöd under hela 

litteratursökningen för att garantera att datainsamlingen sker efter bestämda regler (Holloway 

& Wheeler, 2006). Vidare stärktes litteraturökningens noggrannhet genom att författarna 

skapade ett arbetsdokument som användes som en vägledning under hela processen och att 

detta arbetsdokument bifogades i bilaga 1 gör det enkelt för läsaren att följa författarnas 
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tankegångar i litteratursökningsprocessen samt att läsaren kan spåra data till sitt ursprung 

(Holloway & Wheeler, 2006).

Författarna stärkte tillämpligheten i artikelurvalet genom att de värderade de artiklar som de 

fann i litteratursökningen utifrån forskningens valda fokus (Holloway & Wheeler, 2006). 

Detta genom att varje författare läste igenom respektive författares funna artiklar och att de 

sedan diskuterade tillsammans utifrån studiens syfte, inklusionskriterier samt de 

kvalitetskriterier som Friberg (2006) beskriver. Vidare stärktes tillämpligheten ytterligare 

genom att författarna var för sig kvalitetsgranskade varje artikel, för att sedan diskutera fram 

hur de upplevde att artiklarna uppfyllde de uppsatta kvalitetskriterierna utifrån forskningens 

valda fokus (Holloway & Wheeler, 2006). Artikelurvalets pålitlighet stärktes genom att 

urvalet tydliggörs för läsaren i och med bifogad bilaga 2, vilket möjliggör att andra kan 

upprepa urvalsförfarandet (Holloway & Wheeler, 2006). Urvalets pålitlighet stärktes 

dessutom genom att författarna använde sig av Fribergs (2006) kvalitetskriterier och 

avgränsningar som de skapade inklusionskriterier efter, vilket tyder på att författarna utförde 

urvalet efter bestämda regler (Holloway & Wheeler, 2006). 

Litteratursökningen resulterade i totalt 13 kvalitativa artiklar som analyserades utifrån en 

manifest kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2004), vilket

tyder på att de följde bestämmelser kring analysförfarandet (Holloway & Wheeler, 2006) och 

därmed stärkte pålitligheten. Författarna stärkte tillämpligheten i dataanalysen genom att de 

var för sig läste igenom varje artikel för att få en djupare förståelse samt att de plockade ut 

meningsbärande enheter och kondenserade texten var för sig. Det innebär att tillämpligheten 

stärktes genom att författarna diskuterade sinsemellan under de inledande stegen av 

dataanalysen i förhållande till hur väl analysprocessen vände sig till forskningens valda fokus 

(Holloway & Wheeler, 2006). För att undvika feltolkningar i data återgick författarna ständigt 

till artiklarna samt under dataanalysen behöll meningsbärande enheter samt kondenserad text 

på originalspråket engelska, vilket ökar trovärdigheten i resultatet. Studiens tillämplighet 

kunde ha stärkts ytterligare genom diskussion med sakkunniga (Holloway & Wheeler, 2006), 

det vill säga att handledaren hade läst en artikel och plockat ut meningsbärande enheter samt 

kodat för att sedan diskutera med författarna och jämfört resultaten av kodningen. Dock 

upplever författarna att tillämpligheten stärktes genom att de tillsammans med handledaren 

diskuterade meningsbärande enheter och kodning utifrån studiens syfte. Vidare hade 
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tillämpligheten även stärkts om författarna hade fortsatt att koda samt kategorisera var för sig 

och därefter diskuterat och jämfört sina resultat utifrån forskningens valda fokus (Holloway &

Wheeler, 2006). Vidare stärktes dataanalysens noggrannhet genom att bifoga bilaga 3 över 

översikt av analyserad data, vilket möjliggör att läsaren kan se att resultatet kommer från 

insamlad data (Holloway & Wheeler, 2006).

Studiens överensstämmelse stärktes genom att författarna tydligt beskrev förfarandet av alla 

steg i studiens metod, men det är upp till läsaren själv att bedöma hur väl studien kan 

överföras till andra områden (Holloway & Wheeler, 2006). Genom att författarna har gett en 

tydlig beskrivning av förfarandet i metoden möjliggör detta för att andra personer skall kunna 

upprepa metoden (Holloway & Wheeler, 2006). Tillämpligheten stärktes ytterligare genom att 

författarna har lyft sin metod till diskussion i samband med handledningsträffar med

handledare och även genom seminarier tillsammans med övriga klasskamrater samt 

examinator som har goda kunskaper inom forskningsförfarandet (Holloway & Wheeler, 

2006).

Konklusion

Avslutningsvis framhåller resultatet i föreliggande studie att meningsfulla aktiviteter har en 

mängd positiva effekter hos personer med psykisk ohälsa. Författarna anser att studiens

resultat har en god överförbarhet på andra diagnosgrupper, eftersom meningsfulla aktiviteter 

inom arbetsterapiteori beskrivs som en del i personers upplevelse av hälsa, välmående och 

livskvalitet. De vetenskapliga studier som ingår i denna studie har ett ganska spritt resultat 

angående meningsfulla aktiviteters effekter hos personer med psykisk ohälsa. Trots detta har 

författarna funnit ett tydligt samband mellan de olika effekterna som de vetenskapliga 

studierna redovisar. Dessutom beskrivs meningsfulla aktiviteter inom arbetsterapi som en 

bekräftande del av meningen i livet. Eftersom meningsfulla aktiviteter utgör en stor del av vår 

profession och att det finns beskrivet som en viktig del i yrkets etiska kod, finns det begränsad 

forskning inom området, specifikt mot personer med psykisk ohälsa. Författarna anser att det 

därmed krävs mer forskning inom området och kring andra diagnosgrupper dels för att 

tydliggöra de positiva effekter som meningsfulla aktiviteter har men även för att stärka 

evidensen kring användandet av meningsfulla aktiviteter för att främja individens hälsa och 

därmed även bekräfta det unika med yrkets profession.
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Bilaga 1

Arbetsdokument – Informationssökning

Del 1 – Planering

Examensarbetets arbetstitel: Effekten av meningsfulla aktiviteter för personer med psykisk 

ohälsa.

Syfte: Beskriva effekten av meningsfulla aktiviteter för personer med psykisk ohälsa

Tänkbara sökord/ sökordsformuleringar: Mental health, Mental ill*, Mentally ill, 

Meaningful activit*, Meaningful occupation*, Occupational therapy intervention*, Activit*, 

Occupation*, Meaning, Depression, Eating disorder*, Schizophrenia, Psychos*, Bipolar 

disord*, Anxiety disord*, Obssesive compulsive disord*, Stress disord*, Mental disord*, 

Intervention strateg*, Rehabilitation, Activit* as intervention, Occupation* as intervention

Typer av information vi kan behöva använda oss av (bakgrundsmaterial, vetenskapligt 

material, statistik, definitioner, styrdokument etc): Bakgrundsmaterial i form av böcker, 

vetenskapliga artiklar, statistik från folkhälsorapport gällande psykisk ohälsa samt 

arbetsterapi. Vetenskapligt material i form av publicerade vetenskapliga artiklar till data 

analys samt diskussion. Definitioner kring begreppet psykisk ohälsa och meningsfulla 

aktiviteter. Styrdokument i form av dataanalys mall för analys av data samt upplägg av 

bilagor till studien.

Tänkbara informationskällor (databaser, bibliotekskataloger, uppslagsverk, böcker

etc.): Databaser som kan användas är: Academic search, Amed, Cinahl, Medline, OT seeker, 

PsycINFO samt PubMed. De bibliotekskataloger vi kan tänkas hitta litteratur i är Lucia 

bibliotekskatalog vid Luleå Tekniska Universitet, Piteå Stadsbibliotek samt Piteå Älvdals 

Sjukhus bibliotek.

Del 2 – Utvärdering av litteratursökning

Informationskälla: Databaserna Academic search, Amed, Cinahl, Medline, OT seeker, 

PsycINFO samt PubMed.
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Utvärdering av valda databaser: Författarna använde sig av samtliga databaser men OT 

seeker användes som en sista utväg då författarna inte var införstådda i söktekniken i denna 

databas. Detta ledde till att sökorden inte gick att avgränsa för att minska ner antalet träffar. 

Fler artiklar kanske hade kunnat påträffas i denna databas om författarna hade tagit stöd i 

kunnig biblioteks personal men pga. tidsbrist valde författarna att använda sig av övriga 

databaser som de hade kunskaper om kring sökprocedur för insamling av data.

Sökordsformuleringar som gav resultat: Samtliga sökord användes i olika kombinationer: 

Mental health, Mental ill*, Mentally ill, Meaningful activit*, Meaningful occupation*, 

Occupational therapy intervention*, Activit*, Occupation*.

Sökordsformuleringar som förkastades: Meaning, Depression, Eating disorder*, 

Schizophrenia, Psychos*, Bipolar disord*, Anxiety disord*, Obssesive compulsive disord*, 

Stress disord*, Mental disord*, Intervention strateg*, Rehabilitation, Activit* as intervention, 

Occupation* as intervention.

Utvärdering av sökordsformuleringar: Inledningsvis testades samtliga sökord i olika 

kombinationer för att få en inblick i vilka som kunde tänkas användas. De sökord som inte 

gav några träffar samt inte gav artiklar som motsvarande syftet förkastades.

Sekundärsökningar: När författarna hittade artiklar som motsvarade syftet gjordes 

sekundärsökningar av artiklarnas referenser. Sökord som då användes var titel och författare.

Utvärdering av sekundärsökningar: Ett fåtal artiklar från valda artiklars referenslistor 

påträffades. Urvalet begränsades då artiklarna inte kunde påträffas via internet eller 

bibliotekets artikel samlingar.

Hur gick ni vidare? Efter att författarna gått igenom samtliga databaser och sökord, samt 

sekundär sökningar bestämde de i enighet att avsluta data insamlingen. Datainsamlingen 

resulterade i totalt 13 artiklar som kvalitetsgranskades för att sedan analyseras utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys.
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Bilaga 2

Sammanställning av litteratursökning i elektroniska databaser

Databas Sökordskombinationer Antal Lästa Lästa Kvalitets- Valda 

träffar abstract artiklar granskade artiklar

Academic Occupational therapy AND 66 13 5 3 3

search Mental ill*

Occupational therapy AND 238 8 2 1 1

Mental health

Occupational therapy AND 28 6 2 1 1

Mentally ill

Occupational therapy AND 7 1 1 1 1

Meaningful activit*

Occupational therapy AND 23 4 3 2 2

Meaningful occupation*

Meaningful activit* AND 19 1 --- --- ---

Mental health

Meaningful activit* AND 7 1 --- --- ---

Mental ill*

Meaningful activit* AND 4 1 --- --- ---

Mentally ill

Meaningful occupation* 10 3 1 --- ---

AND Mental health

Meaningful occupation* 7 4 2 1 1

AND Mental ill*

Meaningful occupation* 5 4 2 1 1

AND Mentally ill

Occupational therapy AND 54 6 --- --- ---

Mental health AND Activit*

Occupational therapy AND 13 6 1 1 1

Mental ill* AND Activit*

Occupational therapy AND 6 3 --- --- ---

Mentally ill AND Activit*

Occupational therapy AND 238 7 1 1 1

Mental health AND

Occupation*

Occupational therapy AND 66 11 5 3 3

Mental ill* AND

Occupation*
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Occupational therapy AND 28 6 2 1 1

Mentally ill AND

Occupation*

AMED Occupational therapy AND 110 10 6 4 4

Mental ill*

Occupational therapy AND 416 11 7 4 4

Mental health

Occupational therapy AND 11 1 1 1 1

Mentally ill

Occupational therapy AND 24 1 --- --- ---

Meaningful activit*

Occupational therapy AND 55 6 5 4 4

Meaningful occupation*

Meaningful activit* AND 7 1 --- --- ---

Mental health

Meaningful activit* AND 3 1 --- --- ---

Mental ill*

Meaningful occupation* 16 5 4 3 3

AND Mental health

Meaningful occupation* 8 3 2 1 1

AND Mental ill*

Meaningful occupation* 1 1 1 1 1

AND Mentally ill

Occupational therapy AND 92 3 1 1 1

Mental health AND Activit*

Occupational therapy AND 27 7 1 1 1

Mental ill* AND Activit*

Occupational therapy AND 416 13 7 6 6

Mental health AND

Occupation*

Occupational therapy AND 107 12 6 4 4

Mental ill* AND

Occupation*

Occupational therapy AND 11 1 1 1 1

Mentally ill AND

Occupation*

Cinahl Occupational therapy AND 99 20 5 1 1

Mental ill*

Occupational therapy AND 443 37 8 3 3

Mental health

Occupational therapy AND 20 1 --- --- ---

Meaningful activit*
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Occupational therapy AND 54 3 3 2 2

Meaningful occupation*

Meaningful activit* AND 12 2 1 1 1

Mental health

Meaningful activit* AND 12 3 2 2 2

Mental ill*

Meaningful occupation* 18 5 4 3 3

AND Mental health

Meaningful occupation* 10 4 2 1 1

AND Mental ill*

Meaningful occupation* 2 1 1 1 1

AND Mentally ill

Occupational therapy AND 83 13 5 2 2

Mental health AND Activit*

Occupational therapy AND 24 4 1 1 1

Mental ill* AND Activit*

Occupational therapy AND 447 25 6 4 4

Mental health AND

Occupation*

Occupational therapy AND 99 15 4 1 1

Mental ill* AND

Occupation*

Medline Occupational therapy AND 46 5 1 --- ---

Mental ill*

Occupational therapy AND 167 17 3 --- ---

Mental health

Occupational therapy AND 10 1 --- --- ---

Mentally ill

Occupational therapy AND 26 2 2 1 1

Meaningful occupation*

Meaningful occupation* 8 1 1 --- ---

AND Mental health

Meaningful occupation* 3 1 1 --- ---

AND Mental ill*

Occupational therapy AND 13 2 --- --- ---

Mental ill* AND Activit*

Occupational therapy AND 4 1 --- --- ---

Mentally ill AND Activit*

Occupational therapy AND 167 18 1 --- ---

Mental health AND

Occupation*

Occupational therapy AND 46 4 1 --- ---
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Mental ill* AND

Occupation*

Occupational therapy AND 9 1 --- --- ---

Mentally ill AND

Occupation*

PsycINFO Occupational therapy AND 725 15 6 6 6

Mental ill*

Occupational therapy AND 336 5 2 2 2

Mentally ill

Occupational therapy AND 85 3 3 3 3

Meaningful occupation*

Meaningful activit* AND 115 7 1 1 1

Mental health

Meaningful activit* AND 51 2 1 1 1

Mental ill*

Meaningful occupation* 47 3 3 3 3

AND Mental health

Meaningful occupation* 25 1 1 1 1

AND Mental ill*

Occupational therapy AND 273 12 3 3 3

Mental ill* AND Activit*

Occupational therapy AND 115 7 --- --- ---

Mentally ill AND Activit*

Occupational therapy AND 725 12 5 5 5

Mental ill* AND

Occupation*

Occupational therapy AND 428 10 1 1 1

Mentally ill AND

Occupation*

PubMed Occupational therapy AND 108 18 2 --- ---

Mental ill*

Occupational therapy AND 59 6 --- --- ---

Mentally ill

Occupational therapy AND 25 1 --- --- ---

Meaningful activit*

Occupational therapy AND 27 5 1 1 1

Meaningful occupation*

Meaningful activit* AND 22 5 2 2 2

Mental health

Meaningful activit* AND 9 2 --- --- ---

Mental ill*

Meaningful occupation* 13 2 1 --- ---



36

AND Mental health

Meaningful occupation* 4 2 1 --- ---

AND Mental ill*

Occupational therapy AND 210 17 1 --- ---

Mental health AND Activit*

Occupational therapy AND 22 8 1 --- ---

Mental ill* AND Activit*

Occupational therapy AND 15 2 --- --- ---

Mentally ill AND Activit*

Occupational therapy AND 107 17 1 --- ---

Mental ill* AND

Occupation*

Occupational therapy AND 60 5 --- --- ---

Mentally ill AND

Occupation*
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Översikt av analyserad litteratur Bilaga 3

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: Engagement in occupations 
among men and women with 
Schizophrenia.

Författare: Bejerholm, U, 
Eklund, M.

Tidskrift: Occupational therapy 
International, vol. 13, (2), 100-
121.

Årtal: 2006.

Syftet med denna studie var att 
skapa en inblick i hur en grupp 
män och kvinnor diagnostiserade 
med Schizofreni engagerade sig i 
aktiviteter och hur de 
interagerade med miljön omkring 
dem, samt hur de strävade efter 
att skapa en förståelse av deras 
erfarenheter.

Tio män och tio kvinnor med 
diagnosen schizofreni deltog i 
studien. Deltagarna valdes genom 
ett register som innefattar de 
senaste besöken i en 
öppenvårdsenhet i en svensk stad. 
Insamling av data skedde genom 
att lämna ut en 24-timmars 
dagbok som deltagarna fyllde i 
samt intervjuer. Data 
analyserades genom en 
innehållsanalys.

Tre nivåer av engagemang i 
aktivitet kunde urskiljas, dessa 
var: engagerad i aktivitet 
huvudsakligen hela dagen, vara 
ledig från aktivitet under en del 
av dagen och i hög grad 
deltagande i aktivitet under 
dagen. Varje nivå av 
deltagande i aktivitet var 
relaterade till daglig rytm och 
en känsla av mening.

Det är svårt att bedöma hur 
mycket av att en individ är 
oengagerad i en aktivitet som 
beror på få aktivitets 
möjligheter kontra hur mycket 
som är direkt kopplat till 
individfaktorer som är influerat 
av schizofrenin och 
antipsykotisk medicinering. En 
arbetsterapeut måste därför 
tänka på klientens brist på 
energi och förlusten av 
förmågan att kunna utföra en 
aktivitet relaterat till 
förutsättning i omgivningen 
och i aktiviteten, såväl som 
klientens medicinering samt 
skede av sjukdom som kan 
påverka förmågan att delta i 
meningsfulla aktiviteter. Ökat 
engagemang kan minska 
graden av psykopatologi och 
negativa symptom. 

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: Without leisure… ´It 
wouldn’t be Much of a Life´: the 
Meaning of Leisure for People 
with Mental Health Problems.

Författare: Craik, C, Pieris, Y.

Syftet är att utforska 
fritidsaktiviteter som personer 
med psykisk ohälsa utför i syfte 
att fastställa värdet deltagarna 
sätter på fritid.

10 personer valdes ut och 
intervjuades genom 
semistrukturerade intervjuer. Data 
från intervjuerna analyserades 
genom innehållsanalys.

Tre teman visas i resultatet: 1. 
Varför vissa aktiviteter 
identifierades som fritid. 2. 
Uppkomna känslor vid fritid. 3. 
Värdet på fritid. Alla deltagarna 
upplevde att deras livskvalitet 

De tre teman som redovisas i 
studien om varför vissa yrken 
ansågs vara fritid, känslor 
upplevda under fritid och 
värdet av fritid motsvarade med 
tre begreppen tid, aktivitet och 
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Tidskrift: British Journal of 
Occupational Therapy, vol. 69, 
(5), 209-216.

Årtal: 2006.

skulle påverkas om de inte 
skulle kunna utföra 
fritidsaktiviteter.

erfarenhet som anges i 
litteraturen som ett sätt att 
försöka definiera fritid. 
Deltagande i fritidsaktiviteter 
är viktigt för människor med 
psykiska problem och det är 
inte beroende på antalet 
aktiviteter de utför.

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: Characteristics of 
Meaningful Occupations from the 
Perspective of Mentally Ill 
People.

Författare: Hvalsø, B, 
Josephsson, S.

Tidskrift: Scandinavian Journal 
of Occupational Therapy, 10, 61-
71.

Årtal: 2003.

Syftet med denna studie är att 
undersöka kännetecknen i 
aktiviteter som upplevs som 
meningsfulla av personer med 
psykisk ohälsa som lever i 
samhället. 

En homogen urvalsstrategi 
användes för att välja ut 
informanter inom psykiatrin i 
Danmark. Studien baserades på 
åtta informanter, fyra män och 
fyra kvinnor. Djupgående 
individuella intervjuer 
genomfördes. Data analyserades 
och tolkades genom metoden 
EPP.

Resultatet betonar att de 
egenskaper som aktiviteter som 
upplevdes som meningsfulla 
var nära relaterade till att känna 
stöd i att leva ett liv som 
närmar sig det normala och 
skapar en naturlig arena av 
social interaktion som 
underlättar individens identitet 
och känsla av välbefinnande.

Det finns ett nödvändigt 
samband mellan att skapa 
mening, sammanhang och att 
utveckla identitet genom 
meningsfulla aktiviteter. 
Mening formas inte bara av 
känslor hos individen utan 
påverkas också genom yttre 
faktorer såsom social miljö och 
kultur.

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: Achieving Balance In 
Everyday Life.

Författare: Håkansson, C,  
Dahlin-Ivanoff, S, Sonn, U.

Tidskrift: Journal of 
Occupational Science, vol. 13, 
(1), 74-82.

Årtal: 2006.

Syftet med denna studie var att 
skapa en insikt om balans i det 
vardagliga livet hos kvinnor med 
stressrelaterade störningar.

Data insamlades från 19 kvinnor 
som befann sig i det första stadiet 
av tillfriskande från 
stressrelaterade störningar och 
som deltog i en av fem fokus 
grupper. Alla möten inspelades 
för att sedan transkriberas. Data 
analyserades genom en metod 
beskriven av Krueger. Teman 
som framkom var: bilden av sig 
själv i relation till aktivitet, 
strategier till att klara av och 

Balans i det dagliga livet 
uppnås genom en dynamisk 
interaktion mellan olika teman, 
som betecknas som respektera 
sina egna värderingar, behov 
och resurser, med strategier för 
att hantera och kontrollera det 
dagliga livet, ha en harmonisk 
aktivitetsbaserad repertoar och 
att delta i meningsfulla 
aktiviteter. Välbefinnande är ett 
resultat av balans i vardagen. 

När deltagarna i denna studie 
upplevde överbelastning, så 
utförde de mer än vad de hade 
resurser och kapacitet för. 
Denna studie föreslår att 
deltagarnas medgörlighet och 
kontroll över deras vardagliga 
liv till en viss del endast kan 
förstås i relation till deras 
erfarenheter om livet före 
sjukdom. Det vill säga att deras 
nuvarande förståelse kring hur 
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kontrollera det vardagliga livet, 
aktivitets repertoar, erfarenheter 
av aktivitet.

de skall gå till väga för att 
åstadkomma och bibehålla 
balans i deras vardagliga liv 
utvecklades genom deras 
erfarenheter av att inte ha 
balans i sitt liv.

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: Health-enhancing effects 
of engaging in productive
occupation: Experiences of young 
people with
mental illness.

Författare: Iannelli, S , Wilding, 
C.

Tidskrift: Australian Journal of 
Occupational therapy, 54, 285–
293.

Årtal: 2007.

Studien undersöker relationen 
mellan produktiva aktiviteter och 
mentalt välmående hos unga 
personer med psykisk ohälsa. Det 
syftar till att öka förståelsen i 
användandet av aktiviteter i ett 
terapeutiskt syfte.

Fyra personer med psykisk ohälsa 
intervjuades kring deras 
deltagande i produktiva 
aktiviteter. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. Den 
transkriberade texten 
analyserades och kategoriserades 
i fyra teman.

Deltagarna i studien fann att 
produktiva aktiviteters 
obligatoriska karaktär 
uppmuntrade engagemang i 
aktivitet. Ansvar som 
deltagarna fick från arbete eller 
studier hjälpte deltagarna att 
utveckla en positiv självkänsla. 
Resultaten som deltagarna 
uppnådde genom deltagande i 
produktiva aktiviteter ökade 
deras självförtroende. Genom 
att deltagarna deltog i 
produktiva aktiviteter hjälpte 
det att främja hopp.

Det är viktigt att vårdpersonal 
inser de positiva effekter som 
produktiva aktiviteter kan
ha för individens identitet samt 
att dessa aktiviteter kan stödja 
individen i övergången från 
ungdom till vuxenlivet. 
Resultaten indikerar att 
deltagande i produktiva 
aktiviteter ger individen 
möjligheter att uppnå 
tillfredställelse genom 
prestationer som värdesätts av 
individen eller av samhället. 
Produktiva aktiviteter gav 
deltagarna en möjlighet att 
bevisa deras värde och 
betydelse för samhället. 
Deltagarnas självförtroende 
ökade genom de prestationer de 
gjorde och genom att de 
uppskattades av samhället samt 
belönades genom inkomst.

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: Meaningfulness in Daily 
Occupations among individuals 
with Persistent Mental Illness.

Syftet med studien är att 
undersöka hur personer med 
kronisk psykisk ohälsa, som har 
olika typer av dagligt mönster, 

102 informanter valdes genom ett 
register på en psykiatrisk 
öppenvårdsenhet. De intervjuades 
och data analyserades genom 

Fem huvudsakliga teman 
beskrev meningsfullhet: 1. 
Kontakt med andra och världen 
omkring dem, 2. Det njutbara 

Vid utredning av upplevd 
meningsfullhet på en gruppnivå 
är det viktigt att tänka på 
komplexitet, dynamik och det 
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Författare: Leufstadius, C,  
Erlandsson, L-K, Björkman, T,  
Eklund, M.

Tidskrift: Journal of 
Occupational Science, vol. 15, 
(1), 27-35.

Årtal: 2008.

upplever och beskriver 
meningsfullheten i deras dagliga 
aktiviteter.

manifest innehållsanalys. och roliga i livet, 3. Att vara 
produktiv och ha en känsla av 
prestation, 4. Att vara upptagen 
och ha rutiner och projekt hela 
tiden och 5. Ta hand om sig 
själv för att upprätthålla hälsa. 
Deras kontakter, nöjen och det 
roliga samt ta hand om sig själv 
var de aspekter av 
meningsfullhet som oftast 
inträffade.

unika i en individs aktivitet. 
Aktivitet och dess 
meningsfullhet är unikt och 
individuellt, därför kan inte 
denna studie ge kunskap om 
vilka aktiviteter som är mest 
betydelsefulla för personer med 
psykisk ohälsa. Den kan dock 
ge kunskap om vilka dagliga 
aktiviteter som upplevs som 
mest meningsfulla.

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: Art and Recovery in 
Mental Health: a Qualitative 
Investigation.

Författare: Lloyd, C,  Wong, S 
R,  Petchkovsky, L.

Tidskrift: British Journal of 
Occupational Therapy, vol. 70, 
(5), 207- 214.

Årtal: 2007.

Syftet med denna studie är att 
undersöka hur deltagande i 
konstprogram bidrar till 
rehabiliteringsprocessen för 
personer med psykisk ohälsa. 

Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes på åtta informanter. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. En tematisk 
dataanalys genomfördes genom 
riktlinjer från Braun och Clarke. 

Fyra huvudteman och 15 
underteman identifierades. 
Dessa beskrev bl. a. att 
konstprogram bidrog till att få 
en ny förståelse för sig själv, 
relationer och deras sjukdom. 
Konst har en stor roll i att 
bygga upp en ny identitet samt 
stärka deras självförtroende. 

Resultaten visar att genom 
individens deltagande i 
skapande av konst kan detta 
bidra  till inre förändringar hos 
individen under 
rehabiliteringsprocessen. 
Deltagarna uppmuntrades 
genom personliga strategier 
som var ett resultat av de inre
förändringarna som de 
genomgått.

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: Making sense of it all: 
Consumers providers theories 
about factors facilitating and 
impending recovery from 
psychiatric disabilities.

Författare: Manchini, M, A., 
Hardiman, E, R., Lawson., H, A.

Tidskrift: Psychiatric 

Hur personer med psykisk ohälsa 
definierar och förklarar deras 
rehabilitering samt vilken
huvudfaktor som stödjer och 
hindrar deras rehabilitering. 

Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes på 15 deltagare. 
Data analyserades genom 
modifierad grundad teori.

Rehabilitering har identifierats 
som en dynamisk process 
personlig utveckling och 
förändring. Hinder för 
rehabilitering inkluderar 
patriarkalisk och tvingande 
behandlingssystem, likgiltiga 
professioner, biverkningar av 
medicin samt psykiatriska 
symptom. Tillgången av 

Resultatet syftar till att förstå 
den psykiska rehabiliteringen 
som en dynamisk process av 
utveckling och förändring som 
kan leda till en utveckling av 
mer effektiva 
behandlingsmetoder. 
Deltagarna i denna studie 
levererar viktiga rön och ny 
kunskap om 
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Rehabilitation Journal, vol. 29, 
(1), 48-55.

Årtal: 2005.

stödjande relationer, 
meningsfulla aktiviteter samt 
effektiva traditionella och 
alternativa behandlingar 
identifierades som betydande 
för att underlätta 
rehabiliteringen.

rehabiliteringsprocessen.

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: Mental Health Clients 
Confirm the Value of Occupation 
in Building Competence and Self-
Identity.

Författare: Mee, J, Sumsion, T, 
Craik, C.

Tidskrift: British Journal of 
Occupational Therapy, vol. 67, 
(5), 225-233.

Årtal: 2004.

Syftet med denna studie är att 
utvärdera arbetsterapins tro på 
aktivitet som medel för personer 
med psykisk ohälsa. 

Djupgående intervjuer 
genomfördes. Data analyserades 
genom innehållsanalys och 
induktiv analys samt kartläggning 
av data. 

Aktivitet identifierades både 
som ett sätt att bygga upp 
kompetens genom anskaffning 
av färdigheter, hantera 
utmaningar och uppnå 
framgång samt som ett medel 
för att utveckla identitet genom 
att skapa, känsla av 
användbarhet och skapa en 
känsla av sig själv. Dessa 
teman hjälper till att stödja 
behovet av en ökning av 
tillhandahållandet av 
meningsfulla aktiviteter för 
personer med psykisk ohälsa. 

Möjligheten till att delta i 
aktiviteter är en stark 
motiverande faktor. Deltagarna 
identifierade deras behov att 
sysselsätta sin tid på ett 
meningsfullt sätt och de 
beskrev den tristess och 
förtvivlan som de upplevde då 
de inte hade något meningsfullt 
att göra. Studien visar att 
eftersom aktiviteter har en 
motiverande kraft, kan dessa 
användas på ett terapeutiskt 
sätt. Genom att individen deltar 
i aktiviteter kan det bidra till 
återställande av hälsa och 
välmående hos personer med 
psykisk ohälsa.

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: Mental Health Clients 
confirm the motivating power of 
occupation.

Författare: Mee, J,  Sumsion, T, 
Craik, C.

Tidskrift: British Journal of 

Vad är fördelarna med att dela i 
aktivitet, ur ett perspektiv från 
personer med psykisk ohälsa som 
bor i samhället. 

Djupgående intervjuer 
genomfördes på sex deltagare. 
Data analyserades genom 
innehållsanalys och induktiv 
analys samt analytisk 
triangulering.

Aktivitet identifierades som ett 
medel för att skapa inre 
motivation. Genom att ge en 
känsla av syfte och struktur av 
tid, med en möjliggörande 
miljö, upplevdes 
aktivitetsutförande som 
värdefullt och hade personlig 

Deltagarna identifierade 
behovet av att sysselsätta sin 
tid på ett meningsfullt sätt och 
de beskrev den tristess och den 
ensamhet de kände när de inte 
hade något meningsfullt att 
göra. Det är den 
målmedvetenhet av beteende 
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mening för klienterna. som möjliggör den mänskliga 
existensen och genom att delta 
i aktiviteter har människor 
möjlighet att tillfredsställa sina 
behov.

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: Occupational Choices of 
Persons with Schizohrenia Living 
in the Community.

Författare: Minato, M, Zemke, 
R.

Tidskrift: Journal of 
Occupational Science, vol. 11, 
(1), 31-39).

Årtal: 2004.

Syftet i denna studie är att 
utforska relationen mellan 
aktiviteter och hälsa genom att 
studera personer med kronisk 
schizofreni samt undersöka hur 
dessa personer hanterar sina val 
av aktivitet.

89 deltagare som var 
diagnostiserade med schizofreni 
samt boende i Sapporo, Japan 
fick under en dag värdera deras 
dagliga aktiviteter baserade på en 
skala som sträckte sig från väldigt 
stressande till väldigt 
avslappnande. Som ett 
komplement till detta gjordes 
kvalitativa intervjuer med tre av 
informanterna. Samtliga 
intervjuer spelades in och 
transkriberades.

Resultaten visar att personer 
med schizofreni hanterar sina 
dagliga aktiviteter genom att 
använda sig av två typer av 
stress hanterande strategier. 
Först och främst väljer de 
aktivteter såsom att sova, 
lyssna på musik, se på tv och 
fritidsaktiviteter där de kan 
lindra eller reducera stress. För 
det andra väljer de aktiviteter 
som inkluderar 
arbetsrelaterade, 
hushållssysslor trots att dessa är 
stressande eftersom att de tror 
att dessa aktiviteter har en 
positiv inflytande på 
tillfredställelse i livet, 
kontrollerar stress, skänker en 
struktur av tiden samt assisterar 
till att främja hälsa.

Studien visar att deltagarna 
valde aktiviteter som gjorde att 
de kunde minska stress och att 
detta var en effektiv strategi för 
att bibehålla välmående samt 
möjliggöra att de kunde leva 
självständigt. Genom att 
deltagarna dels utsatte sig för 
aktiviteter som skapade stress
samt att de utförde aktiviteter 
som gav en möjlighet att 
minska stress, skapade denna
strategi en balans i deras liv. 
Varför valde deltagarna då att 
utföra aktiviteter som gav
upphov till känslor av stress då 
de har möjligheten att undvika 
dessa aktiviteter som gav
stress? Förklaringen ligger i att 
deltagarna deltar i aktiviteter 
för att återfå sin
hälsa. Genom deltagarnas 
erfarenheter har de skapat en 
förståelse att de inte kan 
uppleva välmående om de inte 
utför meningsfulla aktiviteter.

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: I’m Doing As Much As I 
Can: Occupational Choices of 

Studiens syfte är att förstå vad 
personer med svår och långvarig 

Djupt ingående intervjuer av 8 
personer diagnostiserade med 

Resultaten i denna studie visar 
att val av aktivitet som 

Informanterna ville göra saker 
som var meningsfulla, 
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Författare: Nagle, S, Valiant 
Cook, J , Polatajko, H. J. 

Tidskrift: Journal of 
Occupational Science, vol. 9, (2), 
72-81.

Årtal: 2002.

psykisk ohälsa gör i avsaknad av 
anställning. Den vill försöka finna 
vad som stödjer och hindrar 
personers val av aktivitet.

schizofreni eller schizoaffektiv 
störning gjordes för att få en 
förståelse av deltagarnas 
subjektiva uppfattning om deras 
erfarenheter av aktiviteter. 
Intervjuerna kompletterades med 
att deltagarna fick fylla i ett 
deskriptiv informations 
frågeformulär för att få 
grundläggande information om 
deltagarna. Samtliga intervjuer 
spelades in och transkriberades.

personer med psykisk ohälsa 
gör begränsas av rädsla för 
återfall samt socioekonomiska 
förhållanden. Genom att 
engagera sig i aktiviteter kan 
individen bibehålla eller 
förstärka sina sociala kontakter 
och viktigast av allt deras hälsa.

intressanta, utbildande och 
roliga. Deras aktivitetshistoria 
påverkas deras uppfattningar 
om vilka aktiviteter som utgör 
deras behov. De var motiverade 
att delta i aktiviteter samtidigt 
som de förbättrade och bibehöll 
sin hälsa och sociala kontakter. 
Arbetsterapeuter hänvisar till 
en balans mellan personlig 
vård, produktivitet och 
fritidsaktiviteter. Att 
misslyckas med att bibehålla 
och förbättra hälsan och sociala 
nätverket beror inte på brist på 
motivation, utan på brist på 
balans mellan hälsan, sociala 
nätverket och görandet.

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Titel: Participation by doing: 
Social interaction in everyday 
activities among persons with 
Schizophrenia.

Författare: Yilmaz, M,  
Josphesson, S,  Danermark, B, 
Ivarsson, A-B.

Tidskrift: Scandinavian Journal 
of Occupational therapy, 15, 162-
172.

Årtal: 2008.

Syftet med studien är att beskriva 
hur personer med schizofreni 
interagerar med andra samtidigt 
som de utför dagliga aktiviteter i 
olika miljöer som antingen är en 
stödjande eller hindrande faktor.

Deltagarna rekryterades från en 
psykiatrisk avdelning i en stad i 
Sverige. Fyra personer 
observerades, två män och två 
kvinnor. Data analyserades 
genom en kvalitativ 
innehållsanalys.

Två teman utgjorde resultatet; 
1. Underlätta social interaktion 
i aktivitetsutförande som bl. a. 
visar att deltagaren ger och tar 
emot information till andra för 
att utföra en aktivitet. 2. Hindra 
social interaktion i 
aktivitetsutförande, som bl. a. 
visar att obalans i relationen 
med deltagaren och andra 
hämmar möjligheten för social 
interaktion.

Aktiviteter kan både stödja och 
hindra social interaktion. 
Exempel på aktiviteter som 
stödjer är meningsfulla 
aktiviteter och att utföra 
aktiviteter utanför hemmiljön. 
Att utföra en aktivitet 
tillsammans med andra kan 
både stödja och hindra social 
interaktion. 


