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Sammanfattning 
Syftet med studien var att beskriva hur skapande aktiviteter används som ett arbetsterapeutiskt 
medel för vuxna personer med psykisk ohälsa. För att besvara syftet valdes en litteraturbaserad 
studie. Litteratursökning genomfördes via ett flertal olika databaser, samt med sekudärsökning. 
Sökningen resulterade i nio utvalda artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys och 
manifest ansats. Analys av data resulterade i fyra kategorier: att främja kommunikation och 
uttryckande av tankar och känslor, att stärka klientens synsätt och identitet, att förändra och bli 
delaktig i sitt dagliga liv, inledande intervention med klienten. Resultatet visade att skapande 
aktiviteter är ett verksamt medel som arbetsterapeuter ofta använder för vuxna personer med 
psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa har ofta svårigheter att sätta ord på sina problem 
och hur det påverkar deras vardag, då kan alternativa behandlingsformer vara lämpliga. Slutsatser 
som kan dras utifrån denna studie är att skapande aktiviteter ökar förmågan att uttrycka tankar 
och känslor och bli mer medveten om sig själv vilket ger bättre självkänsla och självförtroende. 
Skapande aktiviteter är också ett viktigt verktyg som arbetsterapeuten kan använda sig av vid 
utredning av en klient samt ett medel som kan utveckla förtroende och partnerskap mellan klient 
och arbetsterapeut. 
 
Nyckelord: occupational therapy, creative art, mental illness 
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Abstract 
The purpose of this study was to explore the use of creative activities as a tool in occupational 
therapy for adults with mental illness. The method that was used to gather information about this 
subject was literature based. The material reviewed for this study was found in several databases 
and in reference lists in articles. The search resulted in nine articles, which were analysed using a 
qualitative content analysis with a manifest concept. The analysis of the data resulted in four 
categories: to promoting communication and expressing thoughts and feelings, strengthening the 
sense of self and identity, changing and becoming more involved in daily life, and how creative 
activities can be used as a preliminary intervention with a client. The results showed that creative 
activities are an effective tool that occupational therapists use in their work with adult people 
with mental illness. People with mental illness often have difficulty in verbally expressing their 
problems and how these might affect their daily life. The use of alternative treatment methods, 
such as creative activities, can then be considered. The conclusions of this study are that creative 
activities increase the ability to express thoughts and emotions. It also promotes self-awareness 
and can increase self esteem and self confidence. Creative activities are also an important tool 
that occupational therapists can use to assess a client, and a tool that can promote trust and 
partnership between the occupational therapist and the client.   
 
Keywords: occupational therapy, creative art, mental illness 
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Arbetsterapi bygger på en människosyn och filosofiskt grundantagande om att människan är aktiv 

av naturen, hon är också utvecklingsbar och utveckling är beroende av aktivitet och handling. 

Målet med arbetsterapi är att bibehålla ett aktivt välbefinnande och främja personens möjligheter 

att kunna leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och behov i förhållande till 

omgivningens krav (FSA, 2005; Towsend, 1997). Personer med psykisk ohälsa kan ha 

svårigheter att leva upp till roller och att engagera sig i aktiviteter, vilket påverkar hälsan och 

välmåendet (Kielhofner, 2002). De kan också ha svårt att sätta ord på sina problem och hur det 

påverkar deras vardag, och då kan alternativa behandlingsformer vara lämpliga. Arbetsterapeuter 

använder skapande aktiviteter som ett viktigt tillägg vid olika behandlingar. Metoden används för 

att utveckla personens självkänsla, självförtroende och motivation. Eftersom skapande aktivitet 

kan vara ett sätt att uppleva, uttrycka, sortera och sätta ord på känslor (Englund, 2004). Det är 

därför av intresse att studera hur arbetsterapeuter använder skapande aktiviteter inom 

vuxenpsykiatrin.  

 
Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och det aktiva görandet är en central kraft när 

det gäller välbefinnande, utveckling och förändring. Aktivitet är enligt Kielhofner (2002) en av 

de grundläggande mänskliga förutsättningarna som är naturlig från födseln. Christiansen och 

Baum (2005) menar att aktiviteter förser oss med de grundläggande känslor vi har om oss själva. 

Aktiviteter engagerar oss i världen kring oss och möjligör överlevnad och upprätthållande av oss 

som personer. Enligt Keilhofner (2002) delas mänsklig aktivitet in i arbete, lek/fritid och 

aktiviteter i det dagliga livet. Arbete är betalda och obetalda aktiviteter, lek/fritid syftar till 

aktiviteter som man gör för sitt eget nöjes skull och aktiviteter i det dagliga livet syftar till att ta 

hand om sig själv och ta hand om hemmet. Det är viktigt att en person får känna sig delaktig och 

engagerad i sitt dagliga liv, arbete eller fritid för att känna meningsfullhet i tillvaron. Christiansen 

och Baum (2005) menar att aktiviteter utvecklar våra möjligheter och färdigheter, tillåter oss att 

relatera till andra människor och att uttrycka våra värderingar. Aktivitet är mycket viktigt för att 

skapa en identitet och mening i livet. Eftersom människor i aktivitet kan upptäcka nya 

handlingsmöjligheter, utveckla tillförlit och få sitt egenvärde bekräftat (Kielhofner, 2002). 

Personer med psykisk ohälsa upplever ofta hinder i aktivitet, då symptom som vanföreställningar, 

hallucinationer, ångest och fobier kan hindra en person att utöva mänsklig aktivitet (Franklin & 

Cutler, 2001). 
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I Model of human occupation (MOHO) beskriver (Kielhofner, 2002) personen genom tre 

komponenter: vilja, vanor och utförandekapacitet. Vilja innefattar värderingar, intressen, känsla 

för kompetens och effektivitet. Människor väljer att fylla sitt liv med olika aktiviteter, och 

upplever aktiviteter olika. Detta beror på att människor har olika intressen, och olika värderingar 

kring vad som uppfattas som viktigt och meningsfullt att göra. Människan har även tankar och 

känslor om upplevelser kring sin kompetens och effektivitet kring aktiviteter. Vanor organiserar 

personens görande till aktivitetsmönster som utgör dagliga rutiner (Kielhofner, 2002). Vanor 

innefattar också vetandet om hur man agerar i familjära miljöer. En persons livsstil är uppbyggt 

av vanor, rutiner och ritualer. När något förändras eller avbryter personens invänjda 

aktivitetsmönster och hur denne använder sin tid, kan detta leda till en förändring i hälsa och 

välmående (Christiansen & Baum, 2005). Människan har många olika roller som identifierar vem 

personen är, till exempel förälder, dotter och student. Rollerna som en person har hjälper 

personen att agera utifrån vad som förväntas av rollen, och hur en person blir uppfattad av andra. 

Vid funktionshinder kan man få svårigheter att inta vissa roller eller ha ett begränsat antal. Vid 

psykisk ohälsa kan det handla om att man har problem med rolluppförande, och därför inte når 

upp till vad sociala grupper förväntar sig. Att ha för få eller begränsat antal roller har en dålig 

inverkan på hälsan. Att inte ha tillräckligt med roller kan innebära att man saknar en del av sin 

identitet, syfte och struktur i sitt liv (Kielhofner, 2002). 

 

Arbetsterapeuter strävar efter att uppnå ett partnerskap mellan klient och arbetsterapeut. Det är en 

delad relation där både arbetsterapeut och klient har rättigheter och skyldigheter. Personen har 

rätt att bli behandlad som en unik individ och att få ta del av arbetsterapeutens kunskaper och 

färdigheter, och har ansvar för att delta i planering och genomförande av uppsatt program av 

intervention. Arbetsterapeuten har rätt att få respekt av klienten, om denna respekt är förtjänad. 

Arbetsterapeuten har ansvar för att agera etiskt och delta i den gemensamma planeringen (Mosey, 

1989). Även i den kanadensiska arbetsterapeutmodellen, Canadian Model of Occupational 

Performance betonas interaktionen mellan arbetsterapeut och individ för att uppnå de mål som 

individen definierar som meningsfulla (CAOT, 1997).  Kielhofner (2002) tar upp olika strategier 

som kan användas av arbetsterapeuten för att stödja en klient i dennes förändringsprocess, så som 

att ge feedback, motivera, coacha och uppmuntra. Valet av strategier beror på vilken situation 

som klienten befinner sig i. Relationen mellan klienten och arbetsterapeuten är en viktig faktor 
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huruvida förändringen lyckas eller inte. Empati och förtroende är något som måste finnas i 

relationen mellan arbetsterapeuten och klienten. Det är viktigt att arbetsterapeuten respekterar 

klientens tidigare erfarenheter och känslor och att denne är uppmärksam på hur klienten reagerar 

i olika situationer, och utifrån detta försöka förstå klienten. För att stödja klienten i sin 

rehabilitering så bör arbetsterapeuten diskutera och ge feedback på vad det är som 

arbetsterapeuten observerar. För att klienten ska få insikt i sin problematik så är det viktigt att 

arbetsterapeuten ger feedback i utförandekapacitet, vanor, roller samt miljömässiga faktorer. 

Detta för att klienten ska förstå hur dessa faktorer hänger samman och påverkar 

aktivitetsutförandet. Genom att ge feedback kan klienten förstå och utföra aktiviteten på ett bättre 

sätt, och genom detta kan klienten förändra sitt synsätt på en aktivitet som upplevts som svår 

(Kielhofner, 2002) . 

 

Inom arbetsterapi används en rad olika skapande aktiviteter i terapeutiskt syfte för att stimulera 

kommunikation (Franklin & Cutler, 2001). Därigenom skapas möjligheter för klienten att få en 

ökad förståelse för sig själv, och utveckla bättre relationer till andra människor i sin omgivning 

(Grönlund, Alm & Hammarlund, 1999). Enlig Grönlund, Alm och Hammarlund (1999) används 

skapande aktiviteter till personer med psykisk ohälsa, som exempelvis psykoser, borderline och 

ätstörningar, men också till personer med somatiska sjukdomar, samt till personer med 

språkhinder. Skapande aktiviteter är enligt Rubin (1999) värdefullt och bra för dem som verbalt 

inte kan eller vill utrycka sig. Pizarro (2004) beskriver hur skapande aktiviteter har använts som 

behandling efter traumatiska händelser från kriget, katastrofer och familjekriser. Musik, dans, 

måleri och poesi förmedlar och väcker känslor hos såväl utövare som mottagare (Grönlund, Alm 

& Hammarlund, 1999). Genom att använda teknikerna att måla och skulptera kunde exempelvis 

överlevande från kriget arbeta sig igenom rädsla, ilska, förbittring och isolering. Cullberg (1999) 

menar att bildterapi, skulptering och musikterapi har två mål, dels att ge den långtidssjuka 

patienten en upplevelse av att ha gjort något, något som betyder något, dels att kunna hjälpa 

honom/henne att utveckla sina känslor och inre upplevelser. Detta är av stor vikt för bland annat 

personer med schizofreni och personer med annan psykisk ohälsa där det behövs ett komplement 

till aktuell behandling.  

 

Musik är en mycket gammal konstform och det tycks finnas ett nedärvt behov av musik och en 



 8

förmåga att uppleva och beröras av musik (Englund, 2004). Musik beskrivs som mer sann mot 

känslan än språket, musikens form och innehåll har en mångtydighet som ord inte kan ha. Det 

gemensamma för olika verksamheter är utgångspunkten i musikens möjligheter att engagera hela 

människan, att överbygga klyftan mellan kropp och själ, tanke och känsla (Grönlund, Alm & 

Hammarlund, 1999). Musiken skapar möjligheter till kommunikation och är motiverande 

samtidigt som den är såväl aktiverande som lugnande. I musikterapi kan man genom att medvetet 

använda rytm och melodi få kontakt med starkt autistiska patienter. Musikterapi kombineras ofta 

med andra skapande aktiviteter såsom t.ex rörelse, bildskapande eller drama (Englund, 2004). En 

annan skapande aktivitet är dansen. Dansterapi är en modern behandlingsform samtidigt som 

dans är en mycket gammal läkekonst. När en dansterapeut i dag arbetar med klyvnaden mellan 

tanke och känsla, uttryck och handling för att återuppväcka de krafter som gör människan hel är 

det en påminnelse av den läkande dans som utfördes av medicinmän långt tillbaka i tiden 

(Grönlund, Alm & Hammarlund, 1999). Dansen i sig beskrivs av Englund (2004) som att den 

väcker lust och glädje samt stärker kroppen och kroppsmedvetenheten. 

 

Till skapande aktiviteter räknas även läsning och skrivning. Att läsa och uppleva orden påverkar 

oss alla på ett eller annat sätt. Det finns också människor som medvetet läser för att söka hjälp. 

Dessa använder sig av litteraturen för att förhålla sig t ex  till en svår livssituation och kan känna 

igen sig själva i det de läser. Själva dikten kan vara ett hjälpmedel som kan göra psykiska 

skeenden och handlingar begripliga (Englund, 2004). När människor befinner sig en pressad 

livssituation, eller i en depression, kan det kännas som om det inte finns någonting av värde i 

livet. Att skriva kan då väcka positiva minnen till liv och en process att skapa något värdefullt 

utifrån fantasin. Genom att skriva kan en person ge uttryck åt svåra och smärtsamma minnen, i en 

form som gör det möjligt att konfrontera dem. Det kan också  ge distans och ett nytt perspektiv på 

tankar och ideer (Philips, Linington & Penman, 1999). 

 

Ytterligare en skapande aktivitet är bild som står för behandling genom bildskapande och som 

kan användas i olika syften och inom olika områden. Ett syfte kan vara att väcka livslust och för 

en stund glömma smärta och malande tankar. Tonvikten läggs då på själva bildskapandet, på att 

vara kreativ och uppleva "flow" (Englund, 2004). En studie av Csikszentmihalyi (1999) har visat 

att sökandet efter flow är en av människans djupaste och mest universella drivkrafter. Vägen att 
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förbättra livskvaliteten genom att söka flowalstrande utmaningar är öppen för var och en som 

inser behovet av dem. Englund (2004) beskriver hur mötet med färger och former, det 

självförglömmande, meditativa tillståndet som kan uppnås när man målar har helande effekter. 

Enligt Grönlund, Alm och Hammarlund (1999) beskrivs målsättningen med bildterapi generellt 

som att personen via eget bildskapande ska komma i kontakt med och kunna uttrycka känslor och 

affekter som är alltför svåra för att kunna uttryckas verbalt. 

 

Sammanfattningsvis visar detta att skapande aktiviteter är ett sätt att uppleva, uttrycka, sortera 

och sätta ord på känslor. Vid användande av skapande aktiviteter är det värdefullt att utveckla en 

terapeutisk relation mellan klient och arbetsterapeut, eftersom detta är av betydelse för 

interventionens resultat. Att utföra skapande aktiviteter kan leda till att utveckla en persons 

självkänsla, självförtroende och motivation (Englund, 2004). Genomgång av litteraturen visar att 

skapande aktiviteter kan vara en alternativ form av behandling när klienten har svårt att sätta ord 

på problem och hur dessa påverkar dennes vardag. Personer med psykisk ohälsa upplever ofta 

hinder i aktivitet, har svårt att leva upp till roller och ha en fungerande vardag och detta har en 

påverkan på personens hälsa och välmående samtidigt som de har svårigheter med att utrycka sig. 

Det är därför av intresse att studera hur arbetsterapeuten kan använda skapande aktiviteter som 

terapeutiskt medel för vuxna med psykisk ohälsa. 

 

Syfte 

Att genom en litteraturstudie beskriva hur skapande aktiviteter kan användas som 

arbetsterapeutiskt medel för personer med psykisk ohälsa. Med arbetsterapeutiskt medel menas 

behandlande åtgärd. 

 

Metod 
Design 

Metoden som användes för att besvara studiens syfte är en litteraturstudie baserad på kvantitativa 

och kvalitativa vetenskapliga artiklar inom kunskapsområdet. Enligt Friberg (2007) används 

litteraturöversikter när syftet är att skapa en fördjupning av befintliga forskningsresultat inom ett 

specifict kunskapsområde. Översikten baseras på ett systematiskt val av forskningsartiklar. 
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Litteratursökning 

Littertursökningen genomfödes via ett flertal olika litteraturdatabaser. De databaser som 

användes var Academich Search, AMED, Cinahl, OT Seeker, PsycINFO och PubMed, dessa 

databaserna valdes utifrån studiens ämnesområde, där artiklar inom medicin och 

psykologi/psykiatri kan hittas. De sökord som användes vid sökningen var; Occupational 

therapy, psychiatry, creative activity och creative arts. Dessa sökord hade satts upp innan 

sökningen påbörjades, och valdes för att hitta artiklar som stämde med det uppsatta syftet. 

Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle ha fokus på hur skapande 

aktiviteter kan användas som terapeutiskt medel inom arbetsterapi för människor med psykisk 

ohälsa. Med psykisk ohälsa avses alla psykiska funktionshinder, tillfälliga eller bestående.  

Artiklarna skulle vara publicerade mellan 1990 – 2008 och skrivna på engelska. Innehållet 

handlade om kreativa eller skapande aktiviteter för vuxna personer i åldern 18 – 60 år. Med 

kreativa eller skapande aktiviteter menades bild, musik, dans, skrivande och skapande med lera 

och andra material. Exklutionskriterier var artiklar som handlade om andra arbetsterapeutiska 

medel och interventioner inom psykiatrin, samt artiklar som handlade om personer under 18 år. 

Sökorden användes i olika kombinationer, för att få fram så många träffar som möjligt. Sökorden 

gav totalt 343 träffar. Abstrakten till artiklarna i träfflistan lästes igenom, och utifrån detta valdes 

totalt 21 artiklar (se bilaga 1), eftersom de övriga artiklarna inte stämde överense med de uppsatta 

inklutionskriterierna. Artiklarna som valdes vid sökningen i databaserna innehöll studier om 

någon form av kreativ eller skapande aktivitet vid psykisk ohälsa, utifrån ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv. Av de 21 utvalda artiklarna, visade det sig att endast en av dessa uppfyllde 

sökkriterierna. Eftersom ett tillfredsällande antal artiklar inte kunde hittas vid sökning i 

databaserna, skedde även en manuell sökning i referenslistor vilket Friberg (2006) beskriver som 

en sekundärsökning. Vid den manuella sökningen hittades 8 artiklar som uppfyllde 

sökkreterierna.  

 

Därefter lästes samtliga artiklar igenom. Enligt Friberg (2006) måste texterna väljas med 

systematik, så att svar kan ges på problem och syfte. Författarna har var för sig läst igenom de 

artiklar som framkom av sökningen, för att få en bild över om artiklarna svarar mot studiens 

syfte. Enligt Friberg (2006) kallas detta för att kvalitetsgranska texterna, vilket resulterade i att 

vissa texter exkluderades och andra texter bibehölls för analys. Anledningen till exkluderingen av 
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vissa texter var att de inte kunde ge svar på det uppsatta syftet. Detta resulterade i nio valda 

artiklar, som presenteras i en översiktstabell (se bilaga 2).  

 

Analys av data 

De valda artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och manifest ansats enligt 

Granheim och Lundman (2004). Artiklarna lästes igenom av båda författarna upprepade gånger 

för att få en känsla för helheten. Därefter plockades meningsbärande enheter ut som innehöll 

information som var relevant för frågeställningen, och omgivande text behölls för att behålla 

sammanhanget (Granheim & Lundman, 2004).  Ett exempel på en meningsbärande enhet som 

plockades ut var “Kreativa aktiviteter är i sig ett centralt medium för kommunikation, det är ett 

bildligt medium snarare än ett verbalt medium. Det verkar skapa en mindre otrygg start,  

eftersom fokus ligger på själva skapandet och inte på klienten.”   De meningsbärande enheterna 

kondenserades, detta i syfte för att korta ner texten men ändå behålla innehållet. Ett exempel på 

hur en kondenserad meningsbärande enhet var ” Centralt medium for kommunikation och skapar 

en tryggare start på grund av skapande aktiviteter.”. Därefter kodades de kondenserade 

meningsenheterna, ett exempel på koder som plockades ut var “medium för kommunikation”. 

Dessa koder delades sedan in i olika grupper, vilket återspeglade det centrala budskapet i 

artiklarna. Dessa kategorier utgör det manifesta innehållet (Granheim & Lundman, 2004). 

Sammanlagt hittades fyra olika kategorier. 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad menings enhet Kod 
Kreativa aktiviteter är i sig ett 

centralt medium för 

kommunikation, det är ett 

bildligt medium snarare än ett 

verbalt medium. Det verkar 

skapa en mindre otrygg start,  

eftersom fokus ligger på själva 

skapandet och inte på klienen.  

Centralt medium for kommunikation 

och skapar en tryggare start på grund 

av skapande aktiviteter. 

 

Medium for 

kommunikation. 
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Resultat 
Resultatet visade att skapande aktiviteter användes som ett arbetsterapeutiskt medel på flera olika 

sätt för personer med psykisk ohälsa, vilket resulterade i fyra olika kategorier. Den första 

kategorin fick namnet ”Främja kommunikation och uttryckande av tankar och känslor”. Den 

andra kategorin ”Stärka klientens synsätt och identitet”. Den tredje kategorin ”Förändra och bli 

delaktig i sitt dagliga liv”. Den fjärde och sista kategorin ”Skapande aktiviteter som en inledande 

intervention med klienten”. Kategoriernas innehåll presenteras nedan. 

 

Främja kommunikation och uttryckande av tankar och känslor 

I alla artiklar framkom att människor med olika diagnoser av psykisk ohälsa ofta har svårigheter 

att verbalt utrycka problem, tankar och känslor. Även att skapande aktiviteter ofta används av 

arbetsterapeuter som ett medel med syfte att stimulera kommunikation där klienter har svårt för 

att sätta ord på sina tankar och känslor. Artiklarna visar vidare att den arbetsterapeutiska 

behandlingen är värdefull och betydelsefull som ett komplement till andra behandlingar som 

medicinering och samtalsterapi. 

 

I ett flertal artiklar ( Harries, 1992; Frye, 1990; Lloyd & Papas, 1999; Gunnarsson, Jansson & 

Eklund, 2006) beskrivs hur den skapande processen i sig själv är ett centralt medel för 

kommunikation där fokus ligger på den skapande aktiviteten, inte på klienten och det han/hon 

uttrycker. Aktiviteten leder till en dialog mellan klienten och det han/hon skapar där tankar och 

känslor utvecklas. Klienten får möjlighet att berätta sin historia, att sätta ord på det som tidigare 

varit svårt att uttala. Enligt Martin (1991) hjälper den skapande processen klienten att reda ut 

problem och gå vidare från icke verbal till verbal behandling. Martin beskriver exempelvis en 

kvinna med bulimi som är med i en grupp där de använder bild som ett medel för att utrycka sig 

själv. Bilden ger klienten möjlighet att visa hur hon tänker och känner, att delge sina erfarenheter 

och kommunicera med andra, antingen individuellt eller i grupp. 

 

Vidare framkommer hur skapande aktiviteter kan utveckla en terapeutisk relation mellan klient 

och arbetsterapeut som skapar förtroende och stödjer kommunikation (Lloyd & Papas, 1999; 

Martin, 1991).  På så sätt kan klienten bli mer medveten om sig själv och få bättre självkänsla. 

Martin (1991) belyser hur klienterna i en grupp med hjälp av bild, ord, musik, färger, lera eller 
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dans får utrycka hur de ser på sig själva. Genom att observera och lyssna på dem får 

arbetsterapeuten värdefull information som är betydelsefull vid fortsatt behandling. Thompson 

och Blair (1998) beskriver hur den skapande processen främjar projektion och att kunna utrycka 

sina tankar och känslor. Genom att utrycka tankar och känslor får klienten bättre förståelse för sig 

själv och kan utveckla en bättre relation till andra människor. När klienten har ett intresse för 

aktiviteten ökar även motivation som ger tillfredsställelse och bättre självförtroende. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det i alla artiklarna framkom att skapande aktiviteter är ett 

betydelsefullt och viktigt medel för kommunikation och att de är användbara för individer som 

har svårt att verbalisera tankar och känslor. Vidare att skapande aktiviteter främjar 

kommunikation med terapeut men även med andra människor, samt leder till självförtroende och 

ett ökat engagemang i den terapeutiska processen. 

 

Stärka klientens eget synsätt och identitet 

Skapande aktiviteter beskrevs som ett arbetsterapeutiskt medel som kan ge klienten en positivare 

självbild och bättre självförtroende och därmed stärka individens identitet (Gunnarson, Jansson & 

Eklund, 2006; Harries, 1992; Martin, 1991;Schmid, 2004; Thompson & Blair, 1998; Griffiths & 

Corr, 2007; Frye, 1990; Lloyd, Wong & Petchkovsky, 2007; Lloyd & Papas, 1999). I en annan 

studie framkom att skapande aktiviteter har ett terapeutiskt värde i sig och klienter gjorde viktiga 

självupptäckter som ett resultat av att vara involverade i denna process, Schmid (2004). 

 

Gunnarsson, Jansson och Eklund (2006) beskriver the Tree Theme Method (TTM) som en metod 

för interventioner i arbetsterapi för klienter med psykisk ohälsa. Måla träd och berätta sin historia 

anser de ger kunskap om sig själv och utvecklar strategier för agerande i specifika situationer. 

Genom TTM ses klienten ur ett holistiskt perspektiv vilket får klienten att se tillbaka på sitt liv 

och man kan undersöka resultatet och föra ett kliniskt resonemang. När klienten målar, reflekterar 

och berättar sin historia stärks identitet och självmedvetenhet. Klienten får tillfälle att upptäcka 

sina resurser men även begränsningar. Det här leder enligt Gunnarsson et al. (1999) till att stärka 

klientens självbild och se sig själv som en kapabel person vilket är viktigt för återhämtning och 

tillfrisknande, styra sitt liv och finna sin plats. Riktlinjer för arbetsterapeuten är att ställa ledande 

frågor genom processen inte att tolka bilden. 
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 Även andra studier (Griffiths & Corr, 2007; Thompson & Blair, 1998) framhäller att skapande 

aktiviteter i  grupp ökar självkänsla och självförtroende. Självkänsla och självförtroende står i ett 

inbördes förhållande med utförande, motivation, tillfredställelse och att kunna förklara och få 

herravälde över sin situation. De här personliga färdigheterna utvecklar förtroende och att 

upprätthålla sociala förmågor i förhållande till terapeut och andra människor i gruppen. Genom 

engagemang och manuella uppgifter i skapande aktiviteter kan nya färdigheter i utförande 

utvecklas och även prövas i andra situationer. I en annan studie belyser Frye (1990) att genom att 

uttrycka sig i skapande aktiviteter kan klienter lära sig strukturera sin tid på ett mer meningsfullt 

sätt och därigenom lära sig hantera stress. Genom detta kan klienten må bättre och skapa sig en 

positiv identitet.  Lioyd, Wong och Petchkovsky (2007) belyser hur skapande aktiviteter är 

betydelsefulla för att bygga upp en ny identitet och förstå sin sjukdom och vad det innebär att få 

en helt ny roll i sitt liv 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att för klienter med ett intresse i skapande aktiviteter, kan det här 

medlet användas för att fastställa och öka personliga och mänskliga färdigheter samt stärka 

klienters identitet. Den terapeutiska relationen främjar självkänsla och självförtroende, ökar 

förmågan att utrycka tankar och känslor och att bli mer medveten om sig själv. 

 
Förändra och bli delaktig i sitt dagliga liv 

Många individer med psykisk ohälsa har på ett eller annat sätt tappat en del av kontrollen över sin 

sitt dagliga liv. De analyserade artiklarna visar att arbetsterapeuter kan använda skapande 

aktiviteter som ett medel för att hjälpa individer att uppleva kontroll och känna sig mer delaktiga 

i sin vardag.  Flera av artiklar belyser hur skapande aktiviteter kan användas för att belysa sociala 

aspekter av en persons liv, och beskriver hur det kan hjälpa en individ att få förståelse för 

problem i sina nära relationer samt att skapa och behålla sociala kontakter (Thomson & Blair, 

1998; Lloyd, 2007) . Martin (1991) beskriver hur skapande aktiviteter kan vara användbart för att 

få en förståelse för relationer och konflikter som finns i en persons liv. Vidare framkommer att 

skapande aktiviteter är ett värdefullt medel för att en individ att ska kunna få förståelse för sin 

sjukdom, för sig själv, sina problem och lära sig hantera dessa på ett annat sätt en tidigare (Lloyd, 

2007). Detta sker genom en skapande process, där klienten får möjlighet att reflektera över sin 

situation och sitt tidigare livsmönster (Gunnarsson, 2006). Omedvetna emotioner kommer till 

ytan, och det som skapas återspeglar hinder, fantasier och drömmar. Genom att lära sig att 
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använda nya strategier och förändrat tankesätt kan klienter få en helt ny roll i sitt liv och känna 

mer självförtroende och kontroll. Genom att acceptera och lära sig hantera en sjukdom så kan 

även hoppet för framtiden öka och se ljusare ut (Lloyd, 2007;Gunnarsson, 1998). 

 

Skapande aktiviteter beskrivs även kunna hjälpa en person att lära sig hantera stress och 

konflikter mer konstruktivt (Frye, 1990). Arbetsterapeuten använde då skapande aktiviteter för att 

få klienter att lära sig att strukturera sin tid mer meningsfullt. Det som skapades blev ett bevis på 

hur tiden har spenderats, vilket är väldigt viktigt för en person som ständigt ”förlorar sin tid” och 

inte vet hur delar av dagen har spenderats. Andra studier visar att genom att utföra skapande 

aktiviteter så kan en klients motivation till att förändra och bli mer delaktig i sitt liv öka. När en 

individ känner att denna har mer kontroll över sitt liv och sina relationer, så ökar känslan av 

autonomi (Thompson & Blair, 1998; Harries, 1992). Två olika studier visar på att deltagare i 

olika undersökningsgrupper rapporterade att deras inläggningar på sjukhus hade minskat efter de 

deltagit i en grupp som utförde skapande aktiviteter (Lloyd, 2007; Thompson & Blair, 1998). 

Detta beskrivs kunna bero på att skapande aktiviteter kan vara ett effektiv och meningsfullt 

utlopp för känslor, och bidrar på så sätt till processen av förbättring (Frye, 1990).  

 

I denna kategori framkom att skapande aktiviteter kan användas som ett arbetsterapeutiskt medel 

för att personer med psykisk ohälsa ska uppleva mer mer självständighet och kontroll i sitt liv. 

Genom att en individ lär sig att se sin sjukdom på ett annat sätt och utveckla strategier för 

delaktighet i sitt liv. Skapande aktiviteter kan även vara till hjälp när det kommer till att få 

förståelse för relationer och konflikter en person har i sitt liv.  

 

Som en inledande intervention med klienten 

I artiklarna framkom att arbetsterapeuten kunde använda skapande aktiviteter för bedömmning av 

lämplig intervention. Ett syfte kan vara att samla information om en klient i ett tidigt stadium, för 

att besluta om vilken intervention som klienten är i behov av. I en studie som gjordes vid en 

psykiatrisk enhet visade det sig att arbetsterapeuten fick en större insikt i klientens problem på 

detta sätt (Lloyd, 1999). Arbetsterapeuten får chans att observera klienten när denne utför de 

skapande aktiviteterna men också det färdiga resultatet, vilket ger information om klienten och 

dennes situation eller sjukdom. Vid observation kan det handla om att arbetsterapeuten 
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uppmärksammar klientens röstläge, ögonrörelser, handstyrka, sinnesstämning och reaktion på det 

färdiga resultatet (Frye, 1990; Lloyd, 1999). Vidare kan skapande aktiviteter vara betydelsefullt 

när arbetsterapeuten vill skapa ett partnerskap och förtroende hos klienten, detta beskrivs som 

mycket viktigt eftersom resultatet av interventionen är mycket beroende av detta (Gunnarsson, 

2006). Skapande aktiviteter ses även som lämpliga att användas som en inledande kontakt med en 

klient, för att skapa förtroende och främja partnerskap mellan klient och arbetsterapeut. Men 

också meningsfullt för att engagera klienter i en meningsfull aktivitetet. (Frye, 1990; Harries, 

1992; Gunnarsson, 2006; Lloyd, 1999). Vid en studie som gjordes på individer som led av 

anorexia kunde de skapande aktiviteterna användas för att skapa en trygg atmosfär, detta genom 

att man koncentrerade sig på själva skapandet, och inte på slutprodukten (Harries, 1992). 

 

Sammanfattningsvis så är skapande aktiviteter ett viktigt verktyg som arbetsterapeuten kan 

använda sig av vid utredning av en klient. Det är också värdefullt vid inledande intervention för 

att bedöma klienter, men också för att utveckla ett partnerskap. 

 

Diskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva hur skapande aktiviteter kan användas som ett 

arbetsterapeutiskt medel för personer med psykisk ohälsa. Av resultatet framkom att skapande 

aktiviteter kan användas i flera avseenden. Författarna anser att det är intressant att diskutera och 

lyfta fram betydelsen av skapande aktivitet för att främja kommunikation och uttryckande av 

tankar och känslor hos personer med psykisk ohälsa. Vidare hur det kan stärka klientens eget 

synsätt och identitet samt hur skapande aktiviteter kan användas som ett medel för att utveckla 

och främja förtroende och partnerskap mellan arbetsterapeut och klient.  

 

Resultatet visar att skapande aktiviteter är ett betydelsefullt och värdefullt medel som 

arbetsterapeuter ofta använder för vuxna personer med psykisk ohälsa. Resultatet visar vidare att 

arbetsterapeuter använder skapande aktiviteter som ett tillägg vid olika behandlingar där syftet är 

att stimulera kommunikation. Det som framkom i den aktuella studien var att klienter genom 

skapande aktiviteter får uttrycka tankar och känslor och det kan ge klienten en ökad självinsikt, 

bättre självförtroende och utveckla bättre relationer till andra människor. Personer med psykisk 

ohälsa kan ha svårigheter att sätta ord på sina problem och uttala hur det påverkar dem. Med 
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hjälp av bild, ord musik, färger, lera eller dans beskriver Martin (1991) hur de kan uttrycka hur de 

ser på sig själva. Har de även ett intresse för aktiviteten ökar motivation och tillfredsställelse som 

kan leda till återhämtning och tillfrisknande. Det här överensstämmer väl med det som 

Kielhofner beskriver i sin modell - Model of human occupation (MOHO) om hur vilja innefattar 

värderingar, intressen, känsla för kompetens och effektivitet. Människor väljer att fylla sitt liv 

med olika aktiviteter, och upplever aktiviteter olika. Detta beror på att människor har olika 

intressen, och olika värderingar kring vad som uppfattas som viktigt och meningsfullt att göra. 

Resultatet visar hur skapande aktiviteter som bild, ord, läsning, musik och dans kan påverka 

individen att få bättre psykisk hälsa men det behövs mer forskning inom detta område som kan 

stärka detta. Ytterligare forskning behövs enligt Thompson och Blair (1998) för att utreda den 

specifika skapande aktivitet som bäst kan användas vid särskilda omständigheter. Det är 

meningsfullt och betydelsefullt om arbetsterapeuter  kan använda sina färdigheter på att analysera 

aktiviteter som kan ge svar och publicera resultat på sådan forskning. Detta är värdefullt för 

professionen och andra som använder skapande aktiviteter på ett terapeutiskt sätt. 

 

Av resultatet framkom även att skapande aktiviteter är ett arbetsterapeutiskt medel som kan ge 

klienten en starkare självkänsla och bättre självförtroende. Kielhofner (2002) menar i sin teori att 

aktivitet är mycket viktigt för att skapa en identitet och mening i livet, eftersom människor i 

aktivitet kan upptäcka nya handlingsmöjligheter, utveckla tillförlit och få sitt egenvärde bekräftat. 

Det som framkom i den aktuella studien var att när klienten exempelvis målar en bild är det ett 

sätt att reflektera och få berätta sin livshistoria, upptäcka resurser men även begränsningar, och 

genom detta kunna stärka sin identitet och självmedvetenhet. Detta styrks av Englund (2004) som 

beskriver att skapande aktiviteter utvecklar personens självkänsla, självförtroende och 

motivation. 

 

I resultatet framkom att skapande aktiviteter även används i grupp för att ge bättre självkänsla 

och självförtroende. Flera studier beskriver hur klienter kan deltaga i grupp med varirande medel 

som lera, dans, musik och poesi. Arbetsterapeutens intervention är att vara med klienterna och 

tolka vad som producerats. Det här utgör basen för ett terapeutiskt arbete som kan leda till att öka 

klientens självmedvetenhet, förståelse för nära relationer och att skapa sociala kontakter. 

Betydelsen av detta styrks av Pizarro (2004) som beskriver hur skapande aktiviteter har används 
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som behandling efter traumatiska händelser från kriget, katastrofer och familjekriser. Vidare 

framkom hur skapande aktiviteter är betydelsefulla för att förstå sin sjukdom och vad det innebär 

att få en helt ny roll i sitt liv. Efter att ha fått en diagnos med psykisk ohälsa menar Lioyd, Wong 

och Petchkovsky (2007) att många känner sig nedtyngda av att ha fått ett stigma. De beskriver 

vidare betydelsen och värdet av hur skapande aktiviteter hjälpt dem komma till insikt om sin 

sjukdom och hur de format en ny identitet. Christiansen och Baum (2005) styrker detta och 

beskriver att människan har många olika roller, när något förändras eller avbryter personens 

invända aktivitetsmönster och hur denne använder sin tid, kan detta leda till en förändring i hälsa 

och välmående. Vidare forskning behövs för att stärka skapande aktiviteters betydelse vid 

återhämtning och tillfrisknande (Lloyd, Wong och Petchkovsky, 2007). 

 

I en annan kategori i resultatet framkom det att skapande aktiviteter kan vara ett medel för  

personer med psykisk ohälsa att utveckla strategier för att känna mer kontroll och delaktighet i 

sin vardag. Detta sker genom att klienten, genom skapande aktiviteter, får förståelse för sin 

sjukdom och sina problem och kan på så sätt lära sig att hantera sin vardag på ett annat sätt. En 

persons livsstil är uppbyggt av vanor, rutiner och ritualer. Och om något förändras eller avbryter 

en persons invänjda aktivitetsmönster och användning av sin tid, kan detta leda till en förändring 

i hälsa och välmående (Christiansen & Baum, 2005). Människor har olika roller i sitt liv, och att 

dessa roller identifierar vem personen är (Kielhofner, 2002). Vid psykisk ohälsa kan en person få 

svårigheter att inta vissa roller eller ha ett begränsat antal. Det kan också handla om att en person 

har problem med rolluppförande och inte når upp till vad sociala grupper förväntar sig. Vid ett 

begränsat antal roller kan detta inverka på hälsan, eftersom det kan innebära att man saknar en del 

av sin identitet, syfte och struktur i sitt liv. (Kielhofner, 2002). Genom att exempelvis skriva kan 

en person ge uttryck åt svåra och smärtsamma minnen, i en form som gör det möjligt att 

konfrontera dem. Det kan också ge distans och ett nytt perspektiv på tankar och ideer (Philips, 

Linington & Penman, 1999). Kielhofner (2002) resonerar att aktivitet är viktigt för att skapa en 

identitet och känna meningsfullhet i tillvaron, eftersom eftersom människor i aktivitet kan 

upptäcka nya handlingsmöjligheter och få sitt egenvärde bekräftat. Även Christiansen och Baum, 

(2005) menar att för att person skall känna meningsfullhet med sin tillvaro är det viktigt att få 

känna delaktighet och engagemang.  

Den aktuella studien visar att skapande aktiviteter kunde användas som en inledande intervention 
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med  personer med psykisk ohälsa. Det visar att skapande aktiviteter kan vara värdefullt som en 

inledande intervention när arbetsterapeuten vill skapa ett partnerskap och förtroende hos en 

klient. Personer med psykisk ohälsa upplever ofta hinder i aktivitet, då symptom som 

vanföreställningar, hallucinationer, ångest och fobier kan hindra en person att utföra aktivitet 

(Franklin & Cutler, 2001). Inom arbetsterapi så är partnerskap med en klient en viktig del, och en 

klients resultat av arbetsterapi kan vara beroende av detta (Hagedorn, 2000; Kielhofner, 2002; 

Finlay, 2004). Ofta kan det vara så att en klient inte ser värdet av terapi, har svårt att lita på 

människor eller av andra anledningar inte är positiva till terapi. Det ligger då hos arbetsterapeuten 

att motivera och skapa förtroende hos klienten (Kielhofner, 2002). Från resultatet framkom även 

att arbetsterapeuten kan använda de skapande aktiviteterna för att skapa en trygg atmosfär, där 

fokus låg på själva skapandet och inte på slutprodukten. Författarna anser att detta är intressant, 

att man med hjälp av bilden kan fokusera på skapandet och där själva sjukdomen eller 

prestationen står i fokus. Att använda bilden som en inledande intervention eller kontakt för 

personer med psykisk ohälsa kan vara ett givande medel för att få en klient att våga ta steget att 

påbörja sin terapi. Finlay (2004) beskriver att de första mötena med en klient är mycket viktiga, 

då klienten skall ta steget att aktivt jobba med arbetsterapeuten i sin egen terapi. Detta steg kan 

vara svårare att ta för en  klient med psykosociala problem, eftersom hinder så som brist på 

motivation, hopp, intresse, drivkraft eller klienten har ingenting att berätta eller säga, kan stå 

ivägen för detta. Klienten kan även känna ångest över sin sjukdom eller situation, eller ha svårt 

att lite på arbetsterapeuten (Finlay, 2004). Det är viktigt att arbetsterapeuten respekterar klientens 

tidigare erfarenheter och känslor och att denne är uppmärksam på hur klienten reagerar i olika 

situationer, och utifrån detta försöka förstå klienten. Empati och förtroende är något som måste 

finnas i relationen mellan arbetsterapeuten och klienten (Kielhofner, 2002). Författarna anser att 

detta är ett intressant område och att mer forskning behövs kring hur bilden kan användas för att 

skapa ett partnerskap med klienten, eftersom det inte finns så mycket forskat kring detta. 

 

Vidare visar genomgång av artiklarna att skapande aktiviteter även kan användas för att samla 

information om en klients situation eller/och sjukdom, både genom observation vid utförandet av 

den skapande aktiviteten, samt det färdiga resultatet.  
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Konklusion 

Sammanfattningsvis visar denna studie att skapande aktiviteter är ett betydelsefullt och värdefullt 

medel som arbetsterapeuter använder för vuxna med psykisk ohälsa. Av resultatet framkom att 

skapande aktiviteter kan användas i flera avseenden som att främja kommunikation och 

uttryckande av tankar och känslor, att stärka klientens eget synsätt och identitet, att förändra och 

bli mer delaktig i sitt dagliga liv samt som inledande intervention med klienten. Slutsatser som 

kan dras utifrån denna studie är att skapande aktiviteter kan vara ett sätt att uppleva, uttrycka, 

sortera och sätta ord på känslor och att bli mer medveten om sig själv. Vidare kan skapande 

aktiviteter leda till bättre självkänsla, självförtroende och ökad motivation. Skapande aktiviteter 

är ett viktigt verktyg som arbetsterapeuten kan använda sig av vid utredning av klient samt 

värdefullt vid etablering av förtroende och partnerskap mellan klient och arbetsterapeut. Studien 

visar även på att det finns för lite forskning om skapande aktiviteter och dess betydelse. Det finns 

många aspekter inom detta område som är av intresse att forska kring och skulle ha stor betydelse 

för människor med psykisk ohälsa. 

 
Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att få förståelse för hur skapande aktiviteter kan användas som ett 

arbetsterapeutiskt medel för vuxna personer med psykisk ohälsa. Metoden som valdes för att 

besvara studiens syfte var en litteraturstudie. Enligt Friberg (2006) är detta en lämplig metod för 

att skapa en översikt av befintliga forskningsresultat inom det valda kunskapsområdet. För att 

stärka studiens kvalite och trovärdighet användes kvalitetskreterier som pålitlighet, noggrannhet, 

tillförlitlighet och överförbarhet utifrån Holloway och Wheeler (2002). 

 

Författarna har för att samla in data till studien använt sig av både manuella och datorbaserade 

sökningar. Författarna valde ut de artiklar som svarade mot studiens syfte, detta enligt de 

inklutions – och exklutionskriterier som satts upp. Genom att bredda inklutionskriterierna kunde 

vi ha fått fler träffar i både den manuella och den datorbaserade sökningen. Men författarna ansåg 

att genom att begränsa sig till de inklutionskriterier som satts upp svarade studien tydligare mot 

syftet. De datorbaserade sökningarna genomfördes i sex olika databaser med hjälp av fyra olika 

sökord som användes i olika kombinationer. Genom att söka i fler databaser samt utökning av 

sökorden kunde möjligen fler träffar ha hittats vid den datorbaserade sökningen, och där med 
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hade trovärdigheten av studien ökat. 

 

Författarna analyserade innehållet i de artiklar som valdes med kvalitativ innehållsanalys och 

manifest ansats enligt Granheim och Lundman (2004). Författarna tog på var sitt håll ut 

meningsbärande enheter ur samtliga artiklar, för att sedan jämföra enheterna för att kontrollera att 

likvärdiga enheter hade plockats ut, detta för att öka trovädigheten. Författarna jämförde även 

med varandra att de meningsbärande enheterna var av liknande längd. Detta eftersom 

meningsbärande enheter ej bör vara för långa eftersom dessa kan innehålla flera olika meningar, 

men ej heller för korta eftersom detta kan innebära att texten blir fragmenterad (Graneheim och 

Lundman, 2004). Koder plockades sedan ut av författarna på var sitt håll och delades in i fyra 

olika kategorier, syftet med detta var åter igen att kontrollera att liknande koder valdes ut av båda 

författarna. Även handledaren till studien fick läsa igenom hur koderna delats in i kategorierna, 

även detta för att öka trovärdigheten i studien (Graneheim och Lundman, 2004).  

 

Författarna har under arbetets gång gått tillbaka till artiklarna för att undvika feltolkningar. Detta 

ökar trovärdigheten enligt Holloway och Wheeler (2002). De beskriver vidare att bearbetningen 

präglas ofta av de personer som genomfört arbetet, men genom att författarna varit två personer 

och att handledare varit med vid analysarbetet ökar trovärdigheten. Genom att arbetet beskrivits 

noggrant steg för steg i metoddelen och det finns möjlighet att genomföra studien igen ökar 

studiens pålitlighet och överensstämmelse. 

 

Tillkännagivande 
Författarna vill ge handledaren Gunilla Isaksson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, 

ett stort tack för bra handledning och goda råd under arbetets gång
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Bilaga 1 

Litteraturatursökning i elektroniska databa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord/sökformuleringar: 
Occupational therapy AND art therapy Antal träffar: Utvalda artiklar: 

Academic search 10 0 
Amed 22 0 
Cinahl 35 4 
Sökord/sökformuleringar: 
Occupational therapy AND creative activity   
Academic search 4 1 
Amed 0 0 
Cinahl 5 1 
Sökord/sökformuleringar: 
Occupational therapy AND creative arts   
Academic search 0 0 
Amed 0 0 
Cinahl 3 1 
Sökord/sökformuleringar 
Occupational therapy AND art therapy 
PsycINFO 117 5 
Pubmed 53 2 
Sökord/formuleringar 
Occupational therapy AND creative activity   
PsycINFO 12 2 
Pubmed 15 0 
Sökord/formuleringar 
Occupational therapy AND creative arts   
PsycINFO 45 3 
Pubmed 7 0 
Sökord/formuleringar 
Creative arts   
OT seeker 15 2 
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Bilaga 2 

 
Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 
Titel: The Use of Creative 
Activities with People with Mental 
Health Problems: a Survey of 
Occupational Therapists.  
Författare: Griffiths.S., & Corr.S. 
Tidskrift: British Journal of 
Occupational Therapy. 70(3) 
Årtal: 2007 

Syftet med studien   var 
att identifiera 
omfånget av 
nuvarande arbetsterapi-
enheter, för att klargöra 
hur kreativa skapande 
används.  
 

Grounded 
  therory 
 metodologi 
 användes vid 
 studien. Man 
 använde sig 
 av en cross- 
 sectional 
undersökning 
 för att samla 
in kvantitativ 
data. Och 
intervjuer samt 
observationer 
 för att samla 
 in kvalitativ 
 data. 

Studien 
visade att 82% 
av respon- 
denterna använde 
skapande 
aktiviteter. 
Anledningen 
till att man använde 
sig av skapande 
aktiviteter var 
relaterade 
till behandlings 
objektiv och 
ingående natur. 

 Det man fick ut 
 av den här 
 undersökningen 
 var att 
 arbetsterapeuter 
 finner ett värde i 
 skapande 
 aktiviteter som 
 åtgärd för 
 mäniskor med 
 mentala 
 hälsoproblem. 

Titel: The Tree Theme Method in 
Psychosocial Occupational Therapy: 
A Case Study. 
Författare: Gunnarsson. B., 
Jansson. J-A., & Eklund. M. 
Tidskrift: Scandinavian Journal of 
Occupational Therapy. 13. 229-2 
Årtal:  2006 

 Den här studien 
 syftar till att 
 beskriva TTM 
 (Tree Theme 
 Method) som en 
metod för åtgärd i 
 psykosocial 
 arbetsterapi. 

 Den metod 
som anvä-ndes 
var 
”case study 
 method”. Där 
man 
 studerade en 
 kvinna med 
 diagnosen 
 depression. 

 Interventionen 
 var att finna 
 nya strategier 
 för hur 
 försöksperson 
 kunde 
 förändra sitt 
 dagliga liv. 
 TTM visar sig 
 lämplig som 
 åtgärd i 
 psykosocial 
 arbetsterapi. 

 I framtidens 
 studier av TTM: 
 mer forskning 
 för att utveckla 
 djupare 
 förståelse för 
 processen och 
 vilka 
 förändringar 
 metoden 
 tillhandahåller. 

Titel: Art as therapy within 
occupational therapy in mental 
health settings: a review of the 
literature. 
Författare: Lloyd, C., & Papas, V 
Tidskrift: The British Journal of 
Occupational Therapy, 62(1), 31-35.
Årtal: 1999 

Studien gjordes för att få 
en förståelse för hur 
skapande aktiviteter 
används och har  
använts i nu- och dåtid, 
av arbetsterapeuter inom 
psykiatrin. 

En litteratur- 
studie 
genomfördesdär 
man valt 
ut sex  
forsknings-
artiklar och tio 
deskrip- 
tiva artiklar. 

I dag används 
skapande  som ett 
redskap vid 
bedömning av 
klienter, främja den 
terapeutiska 
relationen och   
främja kommunika-
tion och 
självuttryckande. 

Det finns en begränsad 
forskning inom området 
som stödjer skapande 
aktiviteter som ett 
redskap och terapeutiskt 
medium inom 
arbetsterapin. Man 
efterlyser forskning som 
riktar sig mot varför AT 
använder skapande 
aktiviteter vid behandling.
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Titel: Creative art in occupational 
therapy: Ancient history or 
contemporary practice? 
Författare:Thomson, M.,&  
Blair, S.  
Tidskrift: Occupational Therapy 
International, 5(1), 49-65. 
Årtal: 1998 

 Hur man 
 använder 
 skapande 
 aktiviteter i 
 arbetsterapi för 
 vuxna vid 
 mental 
 rehabilitering. 

En granskning 
av litteratur har 
samman-ställts. 

Relevant 
litteratur låter 
förstå att 
skapande 

aktiviteter har 
ett terapeutiskt 
värde 

Skapande 
aktiviteter kan 
bli ett viktigt tillägg till 
andra 
behandlingar. 
Det är för-hoppningar 
om en mer 
eklektisk 
stomme att stödja 
användandet på. 

Titel: Art and Recovery in Mental 
Health: a Qualitative Investigation. 
Författare: Lloyd, C., Wong, S-R., 
& Petchkovsky, L. 
Tidskrift: British Journal of 
Occupational Therapy. 70(5), 207-
214. 
Årtal: 2007 

Studiens syfte var att 
undersöka hur deltagande 
i en konstgrupp 
påverkade 
förbättringspro-cessen 
bland individer med 
mentalsjukdom. 

En kvalitativ 
 metod valdes, 
 där man 
 använde sig 
 av semistruk- 
 turerade 
intervjuer. En 
del av intervjun 
 involverade 
 visiuellt 
 material. 

Studien indikerade 
på att både kreation 
av ”konst” och 
involvering i ett 
program främjade 
inre förändringar av 
förbättring. 

Man uppmuntrar till fler 
studier kring hur speciellt 
utvecklade program 
påverkar förbättrings-
processen. Styrkan i 
denna studie ligger i 
beskrivningen om det 
personliga värdet av konst 
för att uppnå förbättring. 

Titel: Meanings of creativity within 
occupational therapy practice. 
Författare: Schmid, T. 
Tidskrift: Australian Occupational 
Therapy Journal 51, 80–88  
Årtal: 2004 

Syftet med  
undersökningen 
var att studera 
fenomen av 
kreativitet genom tre 
arbetsterape-uters 
subjektiva 
upplevelse 
och klargöra 
dess betydelse. 

En fenome-
nologisk, 
beskrivande, 
kvalitativ 
forsknings- 
metod. 
Intervjuer. 

Ny mening av 
kreativitet 
identifierades 
av deltagarna, 
avslöjade 
varierande 
komponenter 
av fenomen av 
kreativitet:be 
arbetning, 

införa för-ändringar, 
insikt, vara i flow, 
risktagning. 
 

Kreativitet 
genererar mer 
kreativitet. 

Titel: Art and multiple personality 
disorder: An expressive framework 
for occupational therapy 
Författare: Frye, B. 
Tidskrift: American Journal of 
Occupational Therapy,  44(11), 
1013 – 1022. 
Årtal: 1990 
 

Syfte att beskriva en 
arbetsram som 
arbetsterapeuter kan 
arbeta efter vid skapande 
aktiviteter, med personer 
med multipel 
personlighet. 

Baserad på 
kliniska 
observationer av 
klienter . 

Hur man på bästa 
sätt bemöter och 
arbetar med en 
klient som lider av 
multipel 
personlighet.  

Behandling av denna 
patientgrupp är relativt  
ny inom arbetsterapin, 
därför kan 
arbetsterapeuter finna sig 
själva utvecklas I 
liknande faser som sin 
klient under 
behandlingen. 

Titel:  Occupational therapy in 
bulimia 
Författare: Martin, J. 
Tidskrift:British Journal of 
Occupational Therapy 
54(2): 48–52 
Årtal: 1991 
 
 
 
 
 

Vad arbetsterapin 
har för roll vid 
bulimi. 

Granskning 
av litteratur. 

Att bulimi har effekt 
på en persons 
psykosociala 
funktioner. Att det 
är svårt att mäta 
resultat eftersom 
dessa är beroende av 
självrapporter. 

Bulimi blir allt vanligare 
och arbetsterapeuter 
spelar en viktig roll I 
behandlingen. Det finns 
för lite forskning kring 
kreativa aktiviteter och 
bulimi för att man skall 
kunna saga att det är 
framgångsrikt. 
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Titel: Facilitating change in 
anorexia nervosa; the role of the 
occupational therapist. 
Författare: Harries, P. 
Tidskrift: British Journal of 
Occupational Therapy 55(9): 334–9.
Årtal: 1992 
 

Arbetsterapeutiska 
tekniker vid arbete med 
klienter med anorexia. 

Fallstudier med 
skapande 
aktiviteter. 

Projektiva skapelser 
kan innehålla 
uttryck av känslor, 
och att arbetsterapi 
har en viktig roll vid 
behandling av 
anorexia. 

Arbetserapins roll när det 
gäller att utveckla 
självmedvetenhet, 
autonomi, självkänsla och 
förmåga att identifiera 
och kunna uttrycka tankar 
och känslor. 

 


