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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att genom en litteraturöversikt beskriva 

arbetsterapeutens användande av grupp som intervention för individer med 

psykisk sjukdom. För att besvara syftet valde författarna att göra en 

litteraturstudie för att få en fördjupad kunskap samt beskriva befintlig kunskap 

inom det valda området. Datainsamlingen skedde genom att författarna noggrant 

valde ut tre lämpliga sökord; arbetsterapi, intervention och psykisk sjukdom. 

Utifrån sökorden skedde datainsamling via utvalda databaser, sökningen 

utmynnade i tio vetenskapliga artiklar. Författarna valde sedan att analysera de 

utvalda vetenskapliga artiklarna utifrån ett manifest kvalitativ innehållsanalys. 

Dataanalysen resulterade i tre kategorier; ”Arbetsterapi i grupp och dess 

struktur”, ”Aktiviteter som används vid arbetsterapi i grupp” samt ”Utvärdering 

och resultat av arbetsterapi i grupp”. Vid analys av data har Creek (2002)   

nyttjats som raster för att tolka data mot en arbetsterapeutisk teori. Resultatet visar 

på att det finns många fördelar med att arbeta med arbetsterapi i grupp då 

deltagarna övas i att hantera flera relationer samtidigt, hitta förebilder samt ge råd 

till varandra. Genom att använda teoretiska principer med fokusering på 

individernas självkänsla så kan arbetsterapi i grupp struktureras. Strukturering av 

gruppsammankomsterna skedde även genom användning av en psykoterapeutisk 

modell, eller med stöd av Model of Human Occupation [MOHO]. Slutsatser som 

kan dras utifrån denna studie är att gruppen ger även en naturlig lärande miljö där 

deltagarna kan interagera. Arbetsterapi i grupp hjälper individerna att skapa 

mening i livet och hantera livet bättre generellt. 

 

Sökord: arbetsterapi, intervention, psykisk sjukdom 
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Abstract 
The purpose of this study was through a literature review describe the 

occupational therapists work using group as an intervention for individuals with 

mental illness. To be able to answer the question the authors chose to do a 

literature review to provide a deeper understanding and describe the existing 

knowledge in their chosen field. Data were collected by the authors carefully and 

three appropriate keywords were chosen; occupational therapy, intervention and 

mental illness. Data was collected based on the keywords via selected databases; 

the search resulted in ten peer reviewed articles. Next step was to analyze the 

selected articles from a manifest qualitative analysis. Data analysis resulted in 

three categories: “The occupational group and its structure” and “The 

interventions used in occupational groups” and “The evaluation and results of 

using of using occupational groups as an intervention”. The analysis continued 

with using Creeks (2002) theory to interpret data. The results shows that there are 

many advantages to working with occupational therapy in a group where 

participants are trained and given opportunities to manage multiple relationships 

simultaneously, find role models and provide advice to each other. By using 

theoretical principles, with a focus on individuals' self-esteem, occupational 

groups can get structured. The group sessions were also structured by the use of a 

psychotherapeutic model, or by the Model of Human Occupation [MOHO]. 

Conclusions to be drawn from this study are that the occupational group provides 

a natural learning environment where participants can interact. Occupational 

group also helps individuals to create meaning in life and deal with life better in 

general. 
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Inledning 

Psykisk sjukdom blir allt vanligare bland den svenska populationen och hos 15 procent är de 

psykiska besvären så pass allvarliga att de kräver professionell hjälp (Reslegård, 2000). Det är 

framförallt unga som drabbas av psykisk sjukdom. Psykisk sjukdom är en vanlig orsak till 

förtidspensionering, sjukbidrag samt långa sjukskrivningar eftersom det påverkar 

arbetsförmågan enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (2002). Socialstyrelsen (2010) belyser 

att psykisk sjukdom idag räknas som en av våra folksjukdomar. I nuläget saknas relevanta 

kvalitetsregister för vård av individer med psykisk sjukdom. Det finns även en avsaknad av 

kunskap bland de professioner som arbetar med individer med psykisk sjukdom hur optimal 

behandling för samsjuklighet vid depression samt ångestsyndrom bör ske, detta har i sin tur 

försvårat möjligheterna att arbeta fram kunskapsbaserade rekommendationer på gruppnivå. 

Utifrån den inverkan som psykisk sjukdom har på individen anser därför författarna att det 

vore intressant och väsentligt att fördjupa sig inom detta område utifrån ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv. Det finns ett intresse hos författarna hur arbetsterapi i grupp kan användas som 

intervention för individer med psykisk sjukdom samt vilka resultat denna intervention ger hos 

den aktuella klientgruppen. 

 

Bakgrund 

Individer med psykisk sjukdom 

Enligt Forsell och Dalman (2004) innebär psykisk sjukdom att individen förändras mentalt 

och/eller beteendemässig, detta innebär i sin tur symptom som kan vara plågsamma vilket kan 

påverka hur individen fungerar i sociala sammanhang. Processen och utvecklingen för 

psykisk sjukdom varierar mellan varje enskild individ. Karlsson (2008) beskriver att psykisk 

sjukdom kan medföra nedstämdhet, ångest och förvirring.  

Vanliga exempel på psykisk sjukdom är affektiva sjukdomar, ätstörningar, 

beroendesjukdomar, schizofreni, utvecklingsstörningar och demens (Forsell & Dalman, 2004; 

Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2008).  Levander et al. (2008) belyser att psykisk 

sjukdom, till skillnad från kroppsliga sjukdomar, i högre grad är komplexa när de gäller dess 

orsaker eftersom det sällan går att peka ut distinkta orsaker. Symptom för psykisk sjukdom 

vid en bestämd störning är även så variabla att valet av behandling vanligtvis är 

resultatinriktat samt erfarenhetsbaserat, den behandling som ges är alltså den som fungerat för 

andra individer med liknande sjukdom. 
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Erdner, Ershammar och Östman (2004) beskriver att fördomar mot individer med psykisk 

sjukdom har ökat i samhället under de senaste åren. Stigmatisering kan leda till att individer 

med psykisk sjukdom behandlas diskriminerade inom den somatiska sjukvården, 

stigmatisering har även identifieras som det största hindret för återhämtning hos dessa 

individer. Andra negativa konsekvenser som psykisk sjukdom kan medföra är svårigheter att 

fullfölja studier, att behålla arbetet samt att skapa informella nätverk. Forsell & Dalman 

(2004) redogör även för hur möjligheterna att hantera negativa livshändelser minskar. 

Allvarliga psykiska sjukdomar så som depression, ångestsyndrom samt biopolära sjukdomar 

kan leda till nedsatt livskvalitet. Individen kan få stora svårigheter att klara av vardagslivet, 

vilket leder till nedsatt livskvalitet. Om inte adekvat behandling ges så kan det leda till en 

successiv försämring hos individens hälsotillstånd med ytterligare funktionsnedsättning. Detta 

kan i sin tur leda till självmordstankar, självmordsförsök samt självmord (Socialstyrelsen, 

2010).  

 

Arbetsterapeutiska interventioner för individer med psykisk sjukdom 

The American Occupational Therapy Association [AOTA] (2008) beskriver att för individer 

med psykisk sjukdom innebär arbetsterapeutiska interventioner en utredning av vilka 

konsekvenser sjukdomen medför i individens vardagliga liv, dessa interventioner är framför 

allt individ- och miljöinriktade. Individerna som erbjuds dessa interventioner har eller riskerar 

att få nedsatt aktivitetsförmåga och de interventioner som ges är i förebyggande, förbättrande 

eller bibehållande syfte. Målet med de valda interventionerna bör vara att stödja individen att 

nå ett fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Enligt Rogers och Holm (2009) innebär 

arbetsterapeutens roll att granska och bedöma faktorer i miljön som bidrar till maximal 

funktion hos individen, det vill säga att arbetsterapeuten identifierar individens förmågor och 

intressen som bidrar till att upprätthålla dennes värdighet.  

 

Socialstyrelsen (2010) har beslutat att målet med att behandla individer med depression och 

ångestsyndrom inte endast bör vara ett tillfrisknande som innebär att individen slipper 

symptom, utan även att individen kan återgå till tidigare funktionsnivå. Det vill säga återgå till 

skola eller arbete samt återfå social funktion och livskvalitet. Den etiska koden innebär att 

arbetsterapeuten ska främja individens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med 

sina önskemål och behov och i förhållandet som finns i omgivningens krav. Det är vanligt att 

arbetsterapeuten upplever ett dilemma vid genomförande av interventionen då arbetet ska 
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hålla yrkesmässigt hög kvalitet samtidigt som klientens önskemål ska tillgodoses (Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). 

 

Gruppen som arbetsterapeutisk intervention vid psykisk sjukdom 

Enligt Kielhofner (2008) och Cole (2005) bidrar deltagande i arbetsterapi i grupp till att 

individen får ett socialt och emotionellt stöd från arbetsterapeuten samt från de andra 

deltagarna. Vid deltagande i arbetsterapi i grupp för individer med psykisk sjukdom 

uppmuntras de att engagera sig i aktiviteter som upplevs som meningsfulla, på så sätt 

motiveras individerna att vara delaktiga i aktiviteterna. Cole (2005) beskriver att målet och 

syftet med arbetsterapi i grupp för individer med psykisk sjukdom bör vara att förbereda 

individerna för socialt deltagande i aktivitet. Enligt Borg, Gerdle, Grimby och Stibrant 

Sunnerhagen (2006) ska detta ske genom att individerna ges möjlighet till träning av 

färdigheter i olika aktiviteter, stresshantering samt utveckling av nya strategier i de vardagliga 

aktiviteterna. Dessutom bör de få en ökad kunskap att ge, ta och förstå ömsesidigt socialt stöd 

genom arbetsterapi i grupp (Cole, 2005). Vid arbetsterapi i grupp observerar arbetsterapeuten 

hur individerna arbeta tillsammans när de utför de olika aktiviteter, hur frustration yttras, 

förmåga till problemlösning samt hur de agerar mot och med andra individer (Spilak, 1999).  

 

Eklund, Gunnarsson och Leufstadius (2010) belyser att individen i grunden är en social 

varelse, vilket innebär att det sociala samspelet är en grundläggande aspekt av vardagslivet 

samt för individens delaktighet i samhället. Individer med psykisk sjukdom har nedsatt 

möjlighet att interagera med andra, men vid arbetsterapi i grupp skapas miljöer där sociala 

sammanhang kan speglas och övas. Till exempel ges möjlighet att öva att delta i vanliga 

samtal, söka arbete och/eller hantera ett ärende hos olika myndigheter. Creek (2002) beskriver 

att arbetsterapi i grupp kan uppmuntra deltagarna att hantera flera relationer samtidigt. 

Gruppen bör även bidra med en naturlig lärande miljö där individerna kan interagera, hitta 

förebilder samt ge råd till varandra. Enligt Cole (2005) krävs det ett aktivt deltagande, samt att 

arbetsterapeuten och individen är överens om målet med den arbetsterapeutiska 

interventionen för att en effektiv behandling ska kunna uppnås. Arbetsterapi i grupp bidrar 

även till att deltagarna som delar liknande erfarenheter får möjlighet att uttrycka känslor och 

tankar med varandra inom gruppen (Borg et al. 2006; Cole 2005).  

 

Creek (2002) belyser hur arbetsterapi i grupp kan delas in som aktivitetsbaserade och/eller 

stöd-baserade grupper, en kombination av dessa grupper är också möjligt. I de 
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aktivitetsbaserade grupperna involveras uppgift-inriktade aktiviteter och/eller social-inriktade 

aktiviteter. Utifrån aktivitetsbaserade grupper bör arbetsterapeuten ha som mål att utveckla 

individens färdigheter genom att aktiviteten kan utmynna i tillverkning av en färdig produkt. 

Till skillnad från aktivitetsbaserade grupper så fokuserar stöd-baserade grupper på 

kommunikations- och/eller psykoterapeutiskt inriktade aktiviteter, genom att använda 

arbetsterapi i grupp på detta sätt så ligger snarare fokus på grupprocessen än på slutprodukten 

(se figur 1). 

 

Figur 1 Typer av grupper utifrån Creek (2002)(figuren är fritt översatt av författarna utifrån 

Creek, 2002) 
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aktivitetsutförande, då kan målet vara att öka deltagarnas personliga vård eller att träna deras 

grundläggande interaktioner. Aktivitetsbeteende-fokuserad grupp är grundad i utvecklandet av 

arbetsterapi i grupp och interventionen kan även kallas för ”funktionell grupp”. Syftet är då att 

arbeta med deltagarnas beteende i aktivitet genom arbete, lek samt genom aktiviteter som 

deltagarna utför på egen hand. Målet är att utföra meningsfulla, självinitierade samt spontana 

aktiviteter i gruppen. Den tredje gruppen är kognitivt beteende-fokuserad grupp och genom 

denna intervention lär sig deltagarna sambandet mellan negativa tankar och ångest och 

depression. De aktiviteter som sker omfattar träning i sociala färdigheter och självkänsla, samt 

träning i att hantera ångestkänslor. Träningen kan ske genom exempelvis rollspel och 

hemuppgifter. Slutligen presenteras den psykodynamisk kreativ-fokuserade gruppen som 

hävdar att aktiviteten bidrar till att individen ges möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor 

genom interaktion. Detta innebär att individen får kunskap att dela med andra, stärka det egna 

jaget samt att utveckla social medvetenhet och få känslan av tillhörighet. Denna teori har varit 

grund för många interventioner inom arbetsterapi i grupp (Creek, 2002) . 

 

Sammanfattning av bakgrunden 

Ovanstående litteratur beskriver att psykisk sjukdom påverkar individen negativt mentalt 

och/eller beteendemässigt. Psykisk sjukdom medför svårigheter att klara av vardagslivet 

vilket påverkar individens livskvalitet. För individer som inte får adekvat behandling kan det 

leda till en successiv försämring av individens hälsotillstånd med ytterligare 

funktionsnedsättning. Arbetsterapeutens roll innebär bland annat att hjälpa individen att 

organisera tillvaron, lindra stress och/eller förskriva kognitiva hjälpmedel för att underlätta 

aktivitetsutförandet och vardagen för den enskilda individen. Individerna vid arbetsterapi i 

grupp för psykisk sjukdom uppmuntras att engageras i aktiviteter som upplevs meningsfulla, 

detta motiverar och uppmuntrar individerna att delta i aktivitet, dessutom ges socialt och 

emotionellt stöd i arbetsterapi i grupp. Denna form av arbetsterapeutisk intervention kan 

tillämpas både vid långtidsbehandlingar som vid korta insatser.  

 

Individer med psykisk sjukdom kan ha svårigheter med både aktivitetsutförandet och sociala 

interaktioner, dessa komponenter är grundläggande för att klara av de dagliga aktiviteterna så 

som arbete och fritidssysslor. Arbetsterapeutens roll är att underlätta för individen inom dessa 

områden, vilket görs genom arbetsterapi i grupp som intervention. Enligt Friberg (2006) kan 

syftet med en litteraturöversikt vara att sammanställa tidigare studier för att skapa en helhet. 
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Syftet med denna studie är att genom en litteraturöversikt beskriva arbetsterapeuters 

användande av grupp som intervention för individer med psykisk sjukdom. 

 

Metod 

Design 

Metoden som valdes för att besvara studiens syfte var en litteraturöversikt. Enligt Friberg 

(2006) är denna modell användbar vid studier där syftet är att skapa en översikt inom ett valt 

område. Datainsamlingen gjordes genom att välja ut publicerade vetenskapliga artiklar som 

kvalitetsgranskats (Friberg, 2006). Artiklar analyserades därefter utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys utformad av Granheim och Lundman (2004). Vid analys av data har Creek 

(2002) nyttjats som raster för att tolka data mot en arbetsterapeutisk teori. 

 

Litteratursökning 

Inför datainsamlingen besöktes Luleå tekniska universitets [LTU] bibliotek för att i samråd 

med en bibliotekarie ta fram lämpliga metoder inför artikelsökningen, samt för att få råd hur 

urval av lämpliga artiklar bör ske för att nå ett framgångsrikt resultat vid litteratursökning. 

Datainsamlingen för studien gjordes via LTU databaser CINHAL, AMED, PubMed och 

SveMed+ samt databasen OTseeker för att söka vetenskapliga artiklar. Datainsamlingen 

inleddes med osystematiska sökningar för att sedan övergå till systematiska sökningar. De 

osystematiska sökningarna gjordes sporadiskt utan planering medan de systematiska 

sökningarna gjorde utifrån en arbetsplan som upprättats av båda författarna. De utvalda 

databaserna ansågs vara relevanta enligt författarna på grund av att samtliga av dem omfattar 

tidsskrifter inom arbetsterapi. De sökord som användes var: occupational therapy, 

intervention och mental disorders och de togs fram med stöd av databasen Swedish MeSH. 

Dessa sökord kombinerades och valdes utifrån studiens syfte. Sammanställning av databaser, 

sökord och sökträffar återfinns i bilaga 1.  

 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle besvara studiens syfte, vara 

vetenskaplig granskade samt publicerade mellan åren 1996-2011. Utifrån valda sökord 

uppstod sammanlagt 611 artiklar. Samtliga artiklars titel lästes tillsammans av båda 

författarna, detta gjordes för att få en översikt över artiklarnas innehåll. Därefter kvarstod 35 

artiklar. Dessa artiklars abstrakt lästes av båda författarna, både enskilt och tillsammans för att 

få en ökad uppfattning och förståelse angående artiklarnas innehåll och betydelse för att 
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kunna besvara studiens syfte. Utifrån dessa eliminerades 25 artiklar bort på grund av att dessa 

inte bidrog till att besvara studiens syfte. De tio artiklar som återstod lästes i sin helhet av 

båda författarna, enskilt och tillsammans, detta gjordes för att artiklarnas faktiska innehåll 

skulle bevaras och inte förvrängas. Därefter genomgick artiklarna en kvalitetsgranskning 

enligt Friberg (2006) för att säkerställa artiklarnas kvalitet. Kvalitetsgranskningen utfördes av 

tillsammans av författarna och de tio artiklar som kvalitetsgranskats ansågs relevanta för att 

kunna besvara studiens syfte och ingick därför i studiens resultat. 

 

Analys av data 

Analysen av data gjordes utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär en 

beskrivning av det synliga och faktiska innehållet i artiklarna (Granheim & Lundman, 2004). 

För att få en god övergripande bild och förstå artiklarnas innehåll läste båda författarna 

insamlad data ett flertal gånger. Genom meningsbärande enheter, kondensering, kodning och 

kategorier analyserades texten. Med utgångspunkt från studiens syfte markerades 

meningsbärande enheter ut. För att behålla det viktiga i texten och samtidigt korta ner de 

meningsbärande enheterna användes kondensering. Hur de meningsbärande enheterna 

kondenserats, kodats och kategoriserats exemplifieras i tabell 1. Översättning från engelska 

till svenska utfördes även på de utvalda texterna. Dessa nerkortade meningarna gjordes 

därefter om till kodord och utifrån kodorden bildades kategorier. Analysen av artiklarna 

resulterade i tre kategorier. En översikt av de tio artiklar som analyserats i studien finns 

presenterade i bilaga 2. Författarna har genomfört dataanalysen enskilt och via daglig 

telefonkontakt har diskussioner förts hur dataanalysen bör ske för att få fram valida och 

reliabla resultat.  
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Tabell 1 Exempel på meningsbärande enheter, kondenseringar, koder och kategorier 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

The group was based 

on a supportive 

psychotherapeutic 

model and thus 

involved a high level of 

staff input and some 

structure. 

En psykoterapeutisk 

modell, mycket 

personal samt struktur 

utnyttjades och 

grundade 

grupptillfällena. 

Psykoterapeutisk 

modell, personal och 

struktur. 

Arbetsterapi i grupp 

och dess struktur. 

Activities included 

gardening, agriculture 

work (pig, cow, and 

vegetable farming), 

handicrafts (Japanese 

paper art, knitting), and 

making paper products 

such as gift bags and 

envelopes. 

Aktiviteter så som 

trädgårdsarbete, 

jordbruk, hantverk och 

tillverkning av 

pappersprodukter 

kombinerades utifrån 

individernas kognitiva 

och funktionella nivå. 

Trädgårdsarbete, 

jordbruk, hantverk och 

tillverkning av 

pappersprodukter. 

Aktiviteter som 

används vid 

arbetsterapi i grupp  

 

Cooking skill was 

assessed using the 

Kitchen Task 

Assessment-Modified 

(KTA-M) both before 

and after the 

intervention. 

För och efter avslutad 

intervention mättes 

individernas 

färdigheter. 

Före och eftermätning. Utvärdering av 

arbetsterapi i grupp 

  

 

Etiska reflektioner 

På grund av att studien består av analys av data som bygger på publicerade vetenskapliga 

artiklar uppkom inga etiska dilemman. Datamaterialet hanterades så ingen förvrängning eller 

förändring av innehållet skulle uppstå. Studien gjordes för att bidra till sammanställd kunskap 

inom det valda området: arbetsterapi i grupp som intervention för individer med psykisk 

sjukdom.  

 

Resultat 

Dataanalysen resulterade i tre kategorier som beskriver arbetsterapi i grupp som intervention 

för individer med psykisk sjukdom. De tre kategorierna är: ”Arbetsterapi i grupp och dess 

struktur”, ”Aktiviteter som används vid arbetsterapi i grupp” samt ”Utvärdering och resultat 

av arbetsterapi i grupp”. Nedan beskrivs kategorierna mer utförligt. 
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Arbetsterapi i grupp och dess struktur 

Denna kategori beskriver arbetsterapi i grupp för individer med psykisk sjukdom, 

interventionens syfte samt hur arbetsterapeuten kan strukturera dessa tillfällen utifrån 

deltagande individers sjukdomstillstånd, modeller, instrument, intervjuer och observationer. 

 

I artiklarna beskrivs arbetsterapeutens kompetens och dennes synsätt på individen, aktiviteten 

och miljö. Detta påverkar och är av betydelse för att möjliggöra strukturering av arbetsterapi i 

grupp. Liksom betydelsen att arbeta evidensbaserat, vilket innebär att arbetsterapeuten arbetar 

utifrån beprövad erfarenhet. Utöver det kan även ytterligare professioner behövas för att 

komplettera gruppträffarna så att dessa anpassas på bästa möjliga sätt utifrån individerna och 

deras förväntningar (Oka, Otsuka, Yokoyama, Mintz, Hoshino, Niva & Liberman 2004; 

Eklund, 1999; Heather, 2002; Heather, 2003; Duncombe; 2004; Mitchell & Neish, 2007; 

Ward, 2003; Ruddy & Dent-Brown, 2007; Perrins-Margalis, Rugletic, Schepis, Stepanski & 

Walsh 2000; Miller, Bunch-Harrison, Brumbaugh, Kutty & FitzGerald 2005). 

 

Syftet med arbetsterapi i grupp utgår ifrån att deltagande individer får möjlighet att förebygga, 

förbättra och/eller kompensera fysiska, psykiska, sociala funktioner, färdigheter och 

förmågor. Detta görs genom att möjliggöra för individerna att vara engagerad i de dagliga 

aktiviteterna de själva vill och behöver (Oka, et al., 2004; Eklund, 1999; Heather, 2002; 

Heather, 2003; Mitchell & Neish, 2007; Ward, 2003; Perrins-Margalis et al., 2000). Oka et al. 

(2004) beskriver att utöver syftet med arbetsterapi i grupp kan även en utvärdering av aktuellt 

arbetsterapiprogram utifrån en specifik klientgrupp utföras. Ward (2003) belyser även att 

granskning av det kliniska resonemanget kan vara aktuellt utöver fokusering på syftet. Vidare 

beskrivs utifrån artiklarna att syftet med arbetsterapi i grupp bör fokusera på att utvärdera 

deltagande individers användande av den valda aktiviteten, detta kan göras med före- och 

eftermätningar utifrån instrumenten Beck Anxienty Inventory [BAI] och State-Trait Anxiety 

Inventory [STAI] (Mitchell & Neish, 2007; Heather, 2002; Heather, 2003; Duncombe, 2004). 

Före- och eftermätning innebär att arbetsterapeuten dokumenterar individens utgångsläge 

innan vald aktivitet påbörjats. Efter avslutad aktivitet upprepas denna form av dokumentation 

för att slutligen analyseras, detta ger arbetsterapeuten en uppfattning av aktivitetens påverkat 

på individen (Heather, 2002; Duncombe, 2004). Ruddy och Dent-Brown (2007), Perrins-

Margalis et al. (2000), Eklund (1999) och Miller et al. (2005) menar att syftet med 

dokumentation av individens utveckling vid arbetsterapi i grupp bör belysa effekterna utifrån 

den valda aktiviteten, till exempel köksundervisning. 
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Oka et al. (2004) och Ruddy och Dent-Brown (2007) belyser att deltagande individer bör ha 

samma diagnos av psykisk sjukdom, på grund av att deltagarna ska ha möjlighet att dela 

personliga och ta del av andras individers erfarenheter utifrån den aktuella sjukdomen och hur 

den påverkar den enskilda individens aktivitetsutförande och livssituation. Genom att 

individer med samma diagnos av psykisk sjukdom deltar vid arbetsterapi i grupp får 

individerna insikt och förståelse kring att det finns andra i samma situation, vilket medför en 

samhörighet mellan deltagande individer. Eklund (1999), Heather (2002), Heather (2003), 

Duncombe (2004), Mitchell och Neish (2007), Ward (2003) Perrins-Margalis et al. (2000) och 

Miller et al. (2005) anser däremot att deltagande individer vid arbetsterapi i grupp inte 

behöver ha samma diagnos av psykisk sjukdom för att medverka under samma 

interventionstillfälle. De kan trots olika diagnoser av psykisk sjukdom delta tillsammans i 

sociala sammanhang, ta del av varandras erfarenheter och dessutom få förståelse och kunskap 

kring andra psykiska sjukdomar. 

 

Mitchell och Neish (2007) beskriver att struktur av arbetsterapi i grupp innebär att 

arbetsterapeuten utformar miljön, tiden och aktiviteten på ett lämpligt sätt utifrån deltagande 

individers förutsättningar. Struktureringen av arbetsterapi i grupp bör fokusera på att 

grupptillfällena bör pågå kontinuerligt, under exempelvis åtta veckor med en träff i veckan, 

för att individerna skall ha möjlighet att etablera nya vanor och rutiner samtidigt som 

naturliga tillfällen skapas för arbetsterapeuten att observera de förändringar som sker 

(Mitchell och Neish, 2007; Heather, 2002). Det är viktigt att deltagande individer har 

möjlighet att påbörja och avsluta aktuell aktivitet som valts som interventionsform, detta görs 

genom att en lämplig tidsintervall bestäms inför arbetsterapi i grupp. 90 minuter anses vara en 

lämplig tid eftersom den begränsade tiden bidrar till att individerna lättare kan fokusera och 

behålla koncentrationen på den valda aktiviteten under tidsintervallen. Mitchell och Neish 

(2007) menar att gruppen bör bestå av två till åtta deltagare, detta anses lämpligt för att 

samtliga deltagande individer bör uppmärksammas av ledande arbetsterapeut och eventuell 

annan personal. En informell grupp anses lämpligt på grund av att individerna uppmuntras till 

att engageras i aktivitet utifrån individens egen valda svårighetsgrad. Denna frihet kan leda till 

att individernas självförtroende och engagemang att fortsätta delta i arbetsterapi i grupp ökar.          

 

Oka et al. (2004) belyser att ett väl utformat arbetsterapiprogram för individer med psykisk 

sjukdom i samband med arbetsterapi i grupp medför positiva effekter, så som ökad 

koncentration och fokusering hos deltagande individer. Eklund (1999) beskriver att vid 
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strukturering av arbetsterapi i grupp bör arbetsterapeutiska principer som betonar och 

fokuserar på individens styrkor nyttjas. Heather (2002) menar att psykoterapeutiska modeller 

vid strukturering av arbetsterapi i grupp för individer med psykisk sjukdom är lämpligt. Den 

teoridrivna modellen MOHO anses vara positivt för arbetsterapeuten att använda vid 

arbetsterapi i grupp eftersom den skapar förståelse för individens motivation, livsstil, 

kapacitet samt den sociala och fysiska miljöns påverkan på individens möjlighet till aktivitet 

och delaktighet (Oka et al., 2004). Mitchell och Neish (2007) belyser att användandet av 

instrumentet Model of Human Occupation Screening Tool [MOHOST] anses lämplig vid 

arbetsterapi i grupp eftersom arbetsterapeuten få en mångsidig översikt av individernas 

deltagande i aktiviteten. Genom att arbetsterapeuten använder ett evidensbaserat instrument 

möjliggörs även så att andra professioner kan ta del av informationen. Instrument som Global 

Scale, Strauss-Carpenter och Quasi-experimental kan även användas för att mäta individernas 

utveckling i processen (Eklund, 1999; Heather, 2002; Duncombe 2004). För att samla in 

individuell fakta om individen och få en uppfattning och förståelse kring hur individen 

bedömer sig själv, så kan semistrukturerade intervjuer och observationer utföras som ett 

komplement utöver användbara instrument (Ward, 2003). 

 

Aktiviteter som används vid arbetsterapi i grupp 

I denna kategori beskrivs vilka aktiviteter arbetsterapeuten kan använda vid arbetsterapi i 

grupp för individer med psykisk sjukdom.  

 

Miller et al. (2005) redogör i studien att datoranvändning valts som aktivitet vid arbetsterapi i 

grupp. Datoranvändning möjliggör för individen att söka och ta del av information på 

Internet, individen kan genom användande av dator få lärdom och erfarenhet om hur denne 

kan söka arbete och använda sig av e-post. Dumcombe (2004) beskriver köksundervisning 

som passande aktivitet på grund av att deltagande individer med psykisk sjukdom bör ha 

möjlighet att utveckla färdigheter så som enklare vardaglig matlagning. Genom 

köksundervisning får individerna basala kunskaper om tillagning av mat och vikten av 

näringsintag. Syftet med undervisningen är att individerna blir i högre grad självständiga i de 

dagliga aktiviteterna samt visa sambandet mellan näringsintag och att aktivt orka delta i 

aktiviteter. I Heathers (2002) studie har individerna skapat bilder som aktivitet i arbetsterapi i 

grupp. Skapande av bild bidrar till att individen släpper fram känslorna på ett naturligt sätt, 

aktiviteten anses även bidra till en djup och känslomässig upplevelse. Detta kan 

uppmärksammas genom att individen blir sorgsen och fundersam under och/eller efter 
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aktivitet. Trädgårdsarbete, vid arbetsterapi i grupp, beskrivs även som en lämplig aktivitet för 

individer med psykisk sjukdom, detta på grund av att mötet mellan naturen och individen 

medför harmoni (Perrins-Margalis et al., 2000).  

 

Enligt Mitchell och Neish (2007) kan musik användas som ett komplement vid den ordinära 

aktiviteten som utförs vid arbetsterapi i grupp. Musiken blir på så sätt en aktivitet som 

individerna kan diskutera med varandra. Vidare kan individerna få i uppgift att tillsammans 

inför träffarna besluta vilken sorts musik som ska spelas under arbetsterapi i grupp. Detta 

bidrar till interaktion i gruppen och dessutom får de möjlighet att öva på och ta del av samspel 

mellan andra individer. Oka et al. (2004) menar att arbetsterapeuten kan kombinera flera olika 

aktiviteter i arbetsterapi i grupp. I studien har en kombination av trädgårdsarbete, jordbruk, 

hantverk och tillverkning av pappersprodukter så som kuvert använts som aktivitet, detta för 

att få ett bredare utbud av aktiviteter vilket förhoppningsvis leder till att fler individer finner 

arbetsterapi i grupp intressant och vill delta. Genom att använda ett flertal aktiviteter ges 

individen även möjlighet att stärka sina färdigheter, så som motoriska, sociala samt 

processfärdigheter. Även Eklund (2004) beskriver att olika aktiviteter så som skapande av 

bild, modellera, trädgårdsarbete och matlagning kan användas vid arbetsterapi i grupp för att 

individerna ska ha möjlighet att prova olika aktiviteter, detta beskriver och bekräftar även 

Ruddy och Dent-Brown (2007) i sin artikel. Genom att utgå ifrån dramaterapi som 

huvudaktivitet kan aktiviteter som rollspel, improvisation och/eller låta individerna anteckna 

och återberätta dennes egna narrativ för övriga gruppmedlemmar kombineras (Ruddy & Dent-

Brown, 2007). Oavsett vilka aktiviteter som används vid arbetsterapi i grupp bör den sociala 

och fysiska miljön vara anpassat efter individernas kognitiva och funktionella nivåer (Eklund, 

1999; Heather, 2002; Heather, 2003; Duncombe; 2004; Mitchell & Neish, 2007; Ward, 2003; 

Miller et al., 2005). 

 

Utvärdering och resultat av arbetsterapi i grupp  

Denna kategori beskriver hur arbetsterapi i grupp kan utvärderas samt vilka resultat som är 

möjliga att se vid denna interventionsform. 

 

Eklund (1999) beskriver att positiva resultat hos individerna kan nås genom att inrikta 

arbetsterapi i grupp på individens sociala delaktighet. Detta utförs genom att individerna får 

möjlighet att delta i sociala sammanhang, möta och umgås med andra individer, diskutera, 

dela och ta del av andra individers erfarenheter. Oka et al. (2004)  menar att de individer som 
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deltar i arbetsterapi i grupp och samtidigt får stöd från anhöriga har ökade chanser till positiv 

utveckling och resultat. Det stöd och uppmuntran individen får ifrån familj och vänner ökar 

dennes motivation samt prestationsförmåga vid genomförandet av aktiviteten. Enligt Heather 

(2003) och Duncombe (2004) bör arbetsterapeuten använda sig av före- och eftermätning vid 

arbetsterapi i grupp för att få en uppfattning och förståelse hur interventionen påverkar 

deltagande individer. Genom att använda före- och eftermätning skapas även en insikt av den 

individuella utvecklingen hos individerna. Genom före- och eftermätning uppmärksammas 

arbetsterapeuten vilka resultat arbetsterapi i grupp bidrar med. Heather (2003) belyser att det 

är viktigt att dokumentera resultatet av arbetsterapi i grupp, detta bör göras för att 

arbetsterapeuten ska ha möjlighet att förbättra arbetsterapi i grupp vid nästkommande 

grupptillfälle. Dokumentationen kan exempelvis ske genom journalföring eller enkäter.  

 

Heather (2003) påvisar att arbetsterapi i grupp reducerar individernas oro. Detta intygas även 

av Perrins-Margalis et al. (2000) som beskriver att individerna upplevs lugnare, mer 

avslappnade och stressfria efter gruppsammankomsterna. Duncombe (2004) och Ward (2003) 

beskriver att arbetsterapi i grupp ger ökad chans att utveckla individernas självständighet i 

aktiviteten, dessutom får de generellt bättre stöd att hantera livet. Oka et al. (2004) studie 

fastslår att individer som medverkar i arbetsterapi i grupp utvecklar sociala färdigheter och 

lärdom av vikten av ökat ansvarstagande. Dessutom tillbringar dessa individer efter 

genomfört deltagande i arbetsterapi i grupp mer tid i samhället jämfört med före deltagandet. 

Perrins-Margalis et al. (2000) redogör att arbetsterapi i grupp för individer med psykisk 

sjukdom är lämpliga på grund av att individerna får lärdom i att samarbeta med de andra 

deltagarna, vilket leder till social utveckling. Dessutom får individerna lärdom i att uttrycka 

och bearbeta känslor och minnen. Ruddy och Dent-Brown (2007) studie resulterade i att 

arbetsterapi i grupp med aktiviteten dramaterapi inte gav någon inverkan på deltagande 

individer. Vid utvärdering av aktiviteten visade det sig att det berodde på bristande struktur, 

planering och upplägg vid arbetsterapi i grupp. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis beskriver resultatet arbetsterapeutens användande av grupp som en 

intervention för individer med psykisk sjukdom. I resultatet beskrivs arbetsterapi i grupp och 

dess struktur, det vill säga hur arbetsterapeuten valt att strukturera upp träffarna utifrån olika 

modeller, instrument, intervjuer och observationer. Det beskrivs att arbetsterapeuten använder 

aktuella metoder som stöd vid arbetsterapi i grupp för att utföra ett professionellt arbete. 
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Vidare beskrivs aktiviteter som används vid arbetsterapi i grupp. Köksundervisning, bild och 

trädgårdsarbete är några av aktiviteterna som anses lämpliga för individer med psykisk 

sjukdom. Det framkommer även att arbetsterapeuten kan välja att fokusera på en eller flera 

aktiviteter samtidigt under ett och samma grupptillfälle. Hur arbetsterapeuten utformar 

arbetsterapi i grupp grundas framför allt utifrån individernas välmående. Resultatet av 

arbetsterapi i grupp yttras bland annat genom att individernas oro minskar, det beskrivs även 

att individernas sociala färdigheter utvecklas samt förmågan att ta eget ansvar. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt beskriva arbetsterapeutens användande 

av grupp som intervention för individer med psykisk sjukdom. Resultatet visar på att gruppen 

ger en naturlig lärande miljö där deltagande individer kan interagera med varandra. 

Arbetsterapi i grupp hjälper även individer med psykisk sjukdom att skapa mening i livet och 

hantera livet bättre generellt. 

 

Utifrån grupperna strukturerades teoretiska principer med fokus på individernas självkänsla. 

Liksom den psykoterapeutiska modellen kan MOHO användas för strukturering av 

arbetsterapi i grupp för individer med psykisk sjukdom (Oka et al., 2004; Heather, 2002). 

Författarna anser att arbetsterapeuten bör ha teoretiska referensramar då de utgör ett samband 

mellan evidens och beprövad erfarenhet. Utifrån vilken teoretisk referensram arbetsterapeuten 

väljer att arbeta med väljs även det arbetsterapeutiska perspektivet. Vilket innebär att 

arbetsterapeuten ”väljer vilka glasögon” som är lämpliga att bära i arbetet med individen. 

Arbetsterapeuten kan byta teoretiskt perspektiv under processens gång, vilket görs om ny 

fakta kring klienten uppstår. Enligt Creek (2002) har den arbetsterapeutiska vetenskapen ökat 

vilket har bidragit till att det har blivit allt vanligare att arbetsterapeutiska teorier bildat 

referensramar, metoder och modeller. Creek har tagit fram lämpliga referensramar för 

arbetsterapeutiska interventioner vid arbete med individer med psykisk sjukdom, denna 

klassifikation beskriver hur teorier kan användas i praktiken (se tabell 2). Författarna ser de 

teoretiska referensramarna som länken mellan teori och praktik, de bidrar även till att 

arbetsterapeuten utför ett säkert och lämpligt arbete. 
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Tabell 2 Creeks (2002) tabell över arbetsterapeutiska referensramar (tabellen är fritt översatt 

av författarna utifrån Creek, 2002) 

 

I resultatet framkommer det att arbetsterapeuten bör mäta och utvärdera effekterna av den 

valda interventionen. Mitchell och Neish (2007) beskriver att MOHOST är ett lämpligt 

instrument att använda vid arbetsterapi i grupp för att mäta effekterna. Utifrån resultatet anser 

författarna att MOHOST ger arbetsterapeuten möjlighet att skapa en överblick av individens 

funktion i aktiviteten och individens styrkor framträder liksom dennes vilja, vanor, färdigheter 

liksom hur omgivning påverkar aktivitetsutförandet. Creek (2002) beskriver att skillnaden 

mellan aktivitet och arbetsterapi består i arbetsterapeutens möjlighet att gradera och anpassa 

aktiviteten till individen. Genom individernas deltagande i aktivitet utsätts de för krav och 

stimuli, detta antagande utmynnar i: en gradvis ökning av svårigheten i aktiviteten bör ske, 

aktiviteten bör delas upp i moment samt aktivitetens svårighetsgrad ökar då individen är 

tvungen att hantera olika roller. För att tydliggöra detta antagande exemplifierar Creek detta 

genom att ta arbetsterapi i grupp med inriktning mot träslöjd. Där kan de tekniska momenten i 

aktiviteten försvåras och individen kan även uppmuntras att träda in i rollen som lärare inför 

de andra deltagarna.  

 

Resultatet belyser hur arbetsterapeuten bör arbeta vid arbetsterapi i grupp för att deltagande 

individer ska ha möjlighet att förebygga, förbättra och/eller kompensera fysiska, psykiska, 

sociala funktioner, färdigheter och förmågor. Författarna anser att det finns en samsyn hur 

arbetsterapi i grupp bör utföras för att skapa engagemang hos individerna, kontinuitet i 

aktiviteterna samt kunskap hur aktiviteten bör anpassas till individens förmågor vid 

Referensram Fokusering   

Rehabilitering Förbättra funktionen i vardagliga aktiviteter   

Psykodymanisk Lösa omedvetna konflikter samt styrka egoistiska 

defensmekanismer 

  

Beteendemässigt Införskaffa färdigheter för att stödja ett lämpligt 

beteende 

  

Arbetsterapeutiskt beteende Införskaffa färdigheter för att skapa balans i 

aktiviteten 

  

Mänskligt utvecklande Individens utveckling bör vara relaterad till dennes 

ålder 

  

Kognitivt beteende Identifiera samt modifiera negativa tillstånd hos 

individen som påverkar dennes humör samt beteende 

  

Kognitivt funktionshindrad Bedöma nivån av individens kognitiva funktion samt 

tillhandahålla lämpliga uppgifter och aktiviteter 
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genomförande av arbetsterapi i grupp. Oka et al. (2004) menar att arbetsterapeuten som leder 

arbetsterapi i grupp bör fokusera på individernas deltagande, deras uppförande, hur länge de 

orkar fokusera på den valda aktiviteten samt deras kognitiva funktioner vid strukturering av 

interventionen. Deltagande individer bör genomgå individuell bedömning av funktion för att 

tydliggöra individuell utveckling och aktivitetens påverkan (Oka et al., 2004). Enligt Mitchell 

och Neish (2007) bör arbetsterapi i grupp genomföras för att skapa kontinuitet hos 

individerna, men också för arbetsterapeuterna skulle få tillfälle att observera individerna 

under regelbundna intervaller. För att individerna ska ha möjlighet att påbörja och avsluta 

vald aktivitet anser Mitchell och Neish (2007) att 90 minuter är en lämplig tidsintervall vid 

arbetsterapi i grupp. Det är viktigt att anpassa arbetsterapi i grupp utifrån individernas 

förmågor för att de ska uppleva engagemang och motivation. Oka et al. (2004) och Mitchell 

och Neish (2007) belyser att arbetsterapeuten bör bedöma individernas utveckling i aktivitet 

oavsett vilken strukturering som valts vid arbetsterapi i grupp. Creek (2002) beskriver att 

arbetsterapeutens roll involverar ledarskap mer än att fungera som ledare för gruppen och 

planera aktiviteterna. Problem kan uppstå under genomförande av arbetsterapi i grupp och 

ledande arbetsterapeut bör vara beredd på att byta ut planerade aktiviteter mot nya. 

Arbetsterapeuten bör ha förståelse för vad som sker i gruppen och varför det sker för att sedan 

kunna hantera dessa händelser. Författarnas slutsats utifrån framkommet resultat och Creek är 

är vikten av att arbetsterapeuten bör ha en väl genomgången plan inför sin roll att leda 

arbetsterapi i grupp. Arbetsterapeuten bör dock vara beredd på att kunna kringgå sina planer 

vid behov för att uppnå målet och syftet med interventionen. 

 

I resultatet framgår det hur olika aktiviteter använts i arbetsterapi i grupp. Heather (2002) 

beskriver hur aktiviteten bild bidrar till att individen släpper på känslorna på ett naturligt sätt 

samt att skapande av bild anses bidra till en djup och känslomässig upplevelse. Enligt Perrins-

Margalis et al. (2000) är trädgårdsarbete, vid arbetsterapi i grupp, även en lämplig aktivitet för 

individer med psykisk sjukdom. I bakgrunden beskrivs hur Creek (2002) visar på att 

arbetsterapi i grupp kan delas in som aktivitetsbaserad grupp, stöd-baserad grupp eller som 

kombinerad grupp. Utifrån Creeks resonemang valde författarna att se hur indelning av 

arbetsterapi i grupp har skett utifrån de aktiviteter som förekom i artiklarna (se tabell 3). Det 

framkom att aktivitets-grupp var den mest använda interventionen bland de valda 

aktiviteterna. Sju av artiklarna utförde någon slags form av aktivitetsgrupp, antingen genom 

uppgift-inriktade aktivitetsgrupper eller social-inriktade aktivitetsgrupper. I bakgrunden 

beskrivs att målet med aktivitets-grupp är att utveckla funktionella färdigheter samt 
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uppmuntra till fritid och interaktion (se figur 1). Creek (2002) anser dock att arbetsterapeuten 

inte bör hålla alltför hårt på denna typ av klassifikation av arbetsterapi i grupp eftersom alla 

aktiviteter kan beröra samtliga områden. Vilka områden som berörs är även beroende av vad 

deltagarna gör samt deras respons till den pågående aktiviteten. Deltagarna kan även reagera 

olika på den pågående aktiviteten. Vid exempelvis rollspel så kan en deltagare uppleva 

aktiviteten som rolig och som ett medel att lära sig färdigheter, medan en annan deltagare 

berörs av emotionella reaktioner. Författarnas analys av Creeks modell (se figur 1) är att 

uppgiftsinriktad samt socialinriktad aktivitetsgrupp, kombinerad grupp samt 

kommunikationsinriktad stödjande grupp är den typ av grupp som berör arbetsterapeutens 

utövande av arbetsterapeutiska interventioner. Enligt Kielhofner (2008) bör målet med 

arbetsterapi i grupp vara att individerna bör delta i olika former av meningsfulla aktiviteter 

som är relaterade till deras nuvarande livssituation. Grundläggande utmaningar bör 

identifieras för att träna individens vanor, värderingar samt dennes intresse. Slutligen 

poängterar Kielhofner (2008) att de interventioner som sker i arbetsterapi i grupp bör vara 

träning av motoriska-, process- samt kommunikation- och interaktionsfärdigheter. 

Författarnas analys av tabell 3 utifrån Kielhofner (2008) är att åtta av de tio artiklarna berör 

arbetsterapeutiska interventioner. Författarnas analys av resultatet är att de artiklar som inte 

uppfyller Kielhofner (2008) målsättning av vilka interventioner som bör användas i 

arbetsterapi i grupp är: Pro-motion: a positive way forward for clients with severe and 

enduring mental health problems living in the community, part 1 och Pro-motion: a positive 

way forward for clients with severe and enduring mental health problems living in the 

community, part 2. 
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Tabell 3 Tydliggörande av hur indelning av aktiviteter enligt Creek (2002) (tabellen är fritt 

översatt av författarna utifrån Creek, 2002) 

Artikel Aktivitetsgrupp Kombinerad 

grupp 

Stödjande grupp 

An evaluation of a hybrid occupational 

therapy and supported employment program 

in Japan for persons with schizophrenia. 

Uppgift-inriktad 

aktivitetsgrupp 

  

Drama therapy for schizophrenia or 

schizophrenia-like illnesses. 

Social-inriktad 

aktivitetsgrupp 

  

The Use of a Ward-Based Art Group to 

Assess the Occupational Participation of 

Adult Acute Mental Health Clients. 

Social-inriktad 

aktivitetsgrupp 

  

The immediate effects of a group-based 

horticulture experience on the quality of life 

of persons with chronic mental illness. 

Uppgift-inriktad 

aktivitetsgrupp 

  

Outcome of occupational therapy in a 

psychiatric day care unit for long-term 

mentally ill patients. 

Uppgift-inriktad 

aktivitetsgrupp 

  

The Nature of Clinical Reasoning With 

Groups: A Phenomenological Study of an 

Occupational Therapist in Community 

Mental Health.  

 Kombinerad 

grupp 

 

Pro-motion: a positive way forward for 

clients with severe and enduring mental 

health problems living in the community, 

part 1. 

  Psykoterapeutiskt 

inriktad 

stödjande grupp 

Pro-motion: a positive way forward for 

clients with severe and enduring mental 

health problems living in the community, 

part 2. 

  Psykoterapeutiskt 

inriktad 

stödjande grupp 

Comparing learning of cooking in home and 

clinic for people with schizophrenia.   

Uppgift-inriktad 

aktivitetsgrupp 

  

The meaning of computers to a group of 

men who are homeless 

Uppgift-inriktad 

aktivitetsgrupp 

  

 

Creek (2002) har tagit fram fyra metoder att använda arbetsterapi i grupp som intervention där 

målsättningen bör vara att deltagarna ska utveckla produktiva samt tillfredsställande roller i 

aktiviteten. För att uppnå detta brukar dessa typer av grupper vanligtvis använda olika arbeten 

samt fritidsaktiviteter och de brukar beskrivas som terapeutiska aktivitetsgrupper. Utifrån de 

fyra metoderna kunde författarna se att hälften av de grupper som förekom i artiklarna var 

aktivitets-beteende fokuserade grupper, medan två av dem var färdighetsfokuserade grupper. 

Ytterligare två grupper var psykodynamisk kreativ-fokuserade grupper medan endast en 

grupp var kognitivt fokuserad grupp. Författarna anser att genom utvecklandet av de fyra 

metoderna har Creek tagit användandet av arbetsterapi i grupp ett steg längre genom att 
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tydliggöra hur arbetsterapi i grupp kan appliceras i praktiken. Utifrån resultatet tydliggörs 

varför de olika aktiviteterna valts för att stödja individernas uppsatta mål. 

 

I resultatet beskrivs det att aktiviteter så som datoranvändning, köksundervisning och 

skapande av bild användes som enskilda aktiviteter vid arbetsterapi i grupp, medan 

aktiviteterna trädgårdsarbete, jordbruk, hantverk och tillverkning av pappersprodukter 

kombinerades. Oka et al. (2004) beskriver i resultatet att kombinationen av olika aktiviteter 

gjordes för att skapa ett bredare utbud vilket förhoppningsvis leder till att flera individer 

finner arbetsterapi i grupp intressant och vill delta. Utifrån egna erfarenheter anser författarna 

att individer med psykisk sjukdom behöver skapa struktur i sin vardag för att förhindra 

känslan av kaos. Genom att erbjuda individen flera aktiviteter vid arbetsterapi i grupp får 

individen möjlighet att utveckla ytterligare färdigheter. Författarna anser dock att det är 

olämpligt att använda för många aktiviteter vid arbetsterapi i grupp eftersom det kan motverka 

syftet med interventionen, detta antas även kunna upplevas som förvirrande av deltagande 

individer. Creek (2002) anser att valet av aktivitet i arbetsterapi i grupp ska följas av det mål 

som satts upp för varje individ, likaså för att en aktivitet ska anses vara terapeutisk ska det 

finnas ett samband mellan aktivitet och mål. Det är viktigt att individen upplever aktiviteten 

som en meningsfull. Enligt författarna är det viktigt att aktiviteten följer det uppsatta målet 

vid valet av arbetsterapeutisk intervention, så som tidigare nämnts av Creek (2002). Detta 

antagande har författarna även tagit lärdom av efter att studerat MOHO. Kielhofner (2008) 

beskriver att arbetsterapeuten bör skapa arbetsterapeutiska mål tillsammans med individen för 

att utifrån det bestämma vilken typ av aktivitet som kommer att möjligöra en förändring hos 

individen. Nästa steg i processen är att se över vilken typ av arbetsterapeutiska strategier som 

behövs för att stödja individen i dennes förändring. Författarna anser att ett mål kan vara att 

individen ska få uppleva livsglädje genom att få möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter. 

Författarnas erfar genom att individen får uppleva flow och engagemang i aktiviteten skapas 

livsglädje. För att hitta de aktiviteter som berör dessa punkter kan intressechecklista användas, 

det är ett instrument som belyser vilka aktiviteter som berör individen. 

 

Resultatet av denna studie styrker värdet av arbetsterapeutens kompetens samt det 

arbetsterapeutiska synsättet på aktiviteten, individen och miljön. Kielhofner (2008) visar även 

på detta genom att beskriva samspelet mellan individen och miljön vilket i sin tur påverkar 

individens aktivitetsutförande. 
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Eklund (1999) beskriver i resultatet att individer som har stöd från anhöriga har ökad chans 

till positiva resultat av arbetsterapi i grupp. Av de artiklar som studerades var det endast en av 

tio artiklar som inte kunde påvisa ett positivt resultat för individerna efter utvärdering av 

arbetsterapi i grupp. Ruddy och Dent-Brown (2007) studie med fokusering på dramaterapi 

kunde inte presentera att någon inverkan skett på samtliga individer efter utförd aktivitet. 

Orsaken var bland annat brist på struktur, planering och upplägg vid arbetsterapi i grupp. 

Författarna anser att det är viktigt att utvärdera varje grupptillfälle, under den tid som 

interventionen pågår, på så sätt kan arbetsterapeuten upptäcka om något behöver förändras 

samt anpassa och påverka interventionen samt situationen innan behandlingen helt är slutförd. 

Om det uppstår problem under behandlingen behöver inte det betyda att det var fel av 

arbetsterapeuten att sätta in interventionen, utan det kan bero på att den valda interventionen 

bara inte passade just den gruppen, att deltagarna inte förstod målet med interventionen eller 

möjligen att deltagarna saknade motivation att utföra aktiviteterna. Kielhofner (2008) 

beskriver i det teoridrivna terapeutiska resonemanget hur arbetsterapeuten bör genomföra 

samt vikten av att granska insatta interventioner. Creek (2002) anser att arbetsterapeuten har 

ett ansvar att utvärdera sitt arbete, och hänvisar till att utvärderingen är nödvändig för att 

kunna fastställa huruvida interventionen har någon nytta för individen. Utvärderingen är även 

viktig för att arbetsterapeuten ska kunna se vad som behövs uppnås vid framtida 

grupptillfällen, samt vad som är nödvändigt för att kunna utveckla deltagarnas färdigheter. 

Enligt författarna så kan arbetsterapeuten göra en informell utvärdering genom att föra en 

dialog med individen. Den information som kommer fram i mötet och samtalet med 

människor kan ibland fungera som ett komplement till en mer formell utvärdering som 

exempelvis olika bedömningsinstrument. Kielhofner (2008) belyser vikten av att 

kommunicera med individen under arbetsterapiprocessens gång.  

 

Metoddiskussion 

Studien har genomförts i form av en litteraturöversikt eftersom författarna valde att kartlägga 

och beskriva arbetsterapi i grupp som intervention för individer med psykisk sjukdom. Friberg 

(2006) beskriver att genom en litteraturöversikt får författarna en översikt inom ett valt 

område.  

 

Datainsamlingen för studien har skett strukturerat genom att författarna skapade en arbetsplan 

inför genomförandet av studien för att de artiklar som skulle komma att användas i studien 

skulle vara relevanta för studiens syfte. Relevanta sökord framtogs med stöd av databasen 
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Swedish MeSH, detta tillvägagångssätt av framtagning av sökord utfördes för att 

säkerhetsställa att relevanta sökord användes vid insamling av artiklar samt annan 

vetenskaplig litteratur. Utöver detta utnyttjades boolesk sökteknik; operatorn AND (Friberg, 

2006). Friberg (2006) beskriver detta som viktigt för att få så många sökträffar som möjligt. 

Författarna hade även sedan tidigare kunskap om boolesk sökteknik vilket även bidrog till 

valet av sökteknik. Utifrån 611 artiklar kvarstod 35 artiklar, urvalet grundades på författarnas 

egna inklusionskriterier. Det bör noteras att det antas att relevanta artiklar har exkluderats till 

följd av det stora antalet sökträffar, författarna har dock försökt undvika detta genom att 

tillsammans skapa en översikt över artiklarnas innehåll. Utifrån de 35 artiklarna som kvarstod 

läste författarna abstrakterna och 25 artiklar eliminerades på grund av att dessa inte bidrog till 

att besvara studiens syfte och författarna valde slutligen ut tio artiklar till studien som 

bedömdes som lämpliga för att besvara studiens syfte. På grund av att lite forskning har gjorts 

inom detta område hade författarna svårigheter att hitta relevanta artiklar som berörde 

arbetsterapi i grupp som intervention för individer med psykisk sjukdom samt att belysa vilka 

resultat interventionen visar. Detta kan bero på de uppsatta inklusionskriterierna som 

författarna grundade urvalet på artiklarna, författarna anser dock att de stärkte studiens 

trovärdighet genom att följa de uppsatta kriterierna för vilka artiklar som skulle inkluderas i 

studien. 

 

Det är av största betydelse att forskning är så trovärdig som möjligt och författarnas 

erfarenhet är att en studies trovärdighet är relaterad till den metod som använts. enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är trovärdighet ett begrepp som förekommer inom den 

kvalitativa forskningen. Begreppet innebär kvalitetskriterier som tillförlitlighet, pålitlighet 

samt överförbarhet. Författarna har försökt stärka studiens trovärdighet genom att studera ett 

flertal arbetsterapeutiska studier som genomförts mellan åren 2001 och 2011 för att se skapa 

sig en relevant bild av hur forskningsmetoder genomförts under det senaste decceniet. 

Författarna har även genom kommunikation med sin handledare samt en bibliotekarie vid 

LTU's bibliotek skapat trovärdighet i studien. universitetsbiblioteket vid LTU för att öka 

kunskapen av framtagandet av en lämplig litteratur samt för att skapa validitet och reliabilitet 

i studien. 

 

Författarna har haft kontinuerlig kontakt med handledaren under studiens utförande för att 

säkerhetsställa kvalitén på metoden av insamling samt analys av data. Svagheten i studien var 

att urvalet av artiklar varit begränsat i databaserna. På grund av detta kunde eventuellt en 
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annan kvalitativ metod gett mer rikt och beskrivande material angående arbetsterapi i grupp 

som intervention för individer med psykisk sjukdom. Styrkan av metodvalet i studien var att 

genom en litteraturstudie skapa en översikt över tillgänglig data som relaterar till arbetsterapi i 

grupp som intervention för individer med psykisk sjukdom samt att belysa vilka resultat 

interventionen visar. 

 

Slutsats 

Studiens resultat visar på att arbetsterapi i grupp för individer med psykisk sjukdom har en 

positiv verkan för individen, arbetsterapi i grupp med inriktning mot dramaterapi var dock det 

enda undantaget som inte visade någon inverkan på deltagande individer. Gemensamt för de 

tio artiklarna är beskrivningen av vikten av att arbetsterapeuten har en väl strukturerad 

interventionsform vid genomförande av arbetsterapi i grupp för att positiva effekter ska 

uppnås hos deltagande individer. Detta kan ske genom att arbetsterapeuten utgår ifrån olika 

modeller och instrument. De aktiviteter som utövats i arbetsterapi i grupp har utförts både 

enskilt och i vissa aktivitetsgrupper erbjöds deltagande individer en kombination av olika 

sorters aktiviteter. Det argument som finns för att använda flera aktiviteter är att genom ett 

bredare utbud av aktiviteter intresserar sig fler individer i arbetsterapi i grupp vilket leder till 

ett ökat deltagande. För att skapa en validitet och reliabilitet i arbetsterapi i grupp bör 

arbetsterapeuten utvärdera gruppsammankomsterna för att synliggöra de positiva samt 

negativa effekterna av de olika momenten i aktiviteterna samt utvärdera arbetsterapi i grupp 

som en helhet. Sammanfattningsvis visar resultatet av arbetsterapi i grupp leder till att 

individernas oro minskar, det beskrivs även att individernas sociala färdigheter utvecklas samt 

förmågan att ta eget ansvar. 

 

Författarnas tack 

Författarna vill tacka samtliga lärare på Arbetsterapeutprogrammet för stöd och god 

vägledning. 
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Bilaga 1 

Sammanställning av databaser, sökord och sökträffar 

Sökordskombination CINHAL AMED PubMed OTseeker SveMed+   

Intervention 73523 16020 255781 3554 952   

Occupational therapy 16438 

 

10799 

 

12972 

 

2089 

 

1352 

 

  

Mental disorders 22305 3867 121918 54 1897   

Intervention  AND 

Occupational therapy 

1565 1282 2225 148 20  

Intervention AND 

Mental disorders 

1350 348 28149 0 190   

Mental disorders AND 

Occupational therapy 

497 493 807 3048 57   

Intervention  AND 

Occupational therapy 

AND Mental disorders 

68 46 491 0 6   
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Bilaga 2 

Översikt av analyserade artiklar 

Artikel Syfte Design/ 

metod 

Intervention Resultat Diskussion/ 

slutsats 

Titel: An evaluation of a 

hybrid occupational 

therapy and supported 

employment program in 

Japan for persons with 

schizophrenia. 

 

Författare: Oka, M., 

Otsuka, K., Yokoyama, N., 

Mintz, J., Hoshino, K., 

Niwa, S., & Liberman, R.  

 

Tidskrift: American 

Journal Of Occupational 

Therapy 

 

Årtal: 2004 

Syftet var att 

utvärdera 

arbetsterapipro

grammet 

utifrån 

kostnader för 

individens 

sjukhusvistelse 

och sociala 

funktioner 

Kvalitativ 

studie 

Trädgårdsarbete

, 

jordbrukarbete, 

hantverk och 

tillverkning av 

pappersprodukt

er såsom kuvert 

Risken att 

deltagarna 

återigen 

skulle vara i 

behov av 

sjukhusvård 

minskade 

med 50 % 

Genom ett samlat 

arbetsterapiprogram 

och att deltagarna 

erbjöds anställning 

med stöd från annan 

individ blev 

resultatet 

framgångsrikt 

Titel: Drama therapy for 

schizophrenia or 

schizophrenia-like 

illnesses. 

 

Författare: Ruddy, R. & 

Dent-Brown, K. 

 

Tidskrift: 

 

Årtal: 2007 

 

Syftet var att se 

över effekterna 

av dramaterapi 

och relaterade 

metoder som en 

kompletterande 

behandling för 

individer med 

schizofreni 

Kvantitativ 

studie 

Dramaterapi 

genom rollspel 

och 

improvisation 

Det fanns 

inga 

signifikanta 

resultat som 

visade värdet 

i att engagera 

deltagarna i 

denna 

intervention  

 

 

Titel: The Use of a Ward-

Based Art Group to Assess 

the Occupational 

Participation of Adult 

Acute Mental Health 

Clients. 

 

Författare: Mitchell, R., & 

Neish, J. 

 

Tidskrift: British Journal 

of Occupational Therapy 

 

Årtal: 2007 

Syftet var att 

utforska 

användandet av 

arbetsterapi i 

grupp med 

inriktning mot 

skapande av 

bild 

Kvalitativ 

studie 

Skapande av 

bild  

MOHOST 

visades vara 

en effektiv 

metod för att 

samla in 

information 

om 

individerna 

och deras 

deltagande i 

aktiviteten  

Genom att använda 

MOHOST för att 

registrera 

observationer har 

de diskussioner som 

förekommer i 

arbetsterapi i grupp 

med 

multidisciplinära 

team förbättrats 

Titel: The immediate 

effects of a group-based 

Syftet var att 

undersöka 

Kvalitativ 

studie 

Trädgårdsarbete Resultaten 

tyder på att 

Interventionen kan 

fungera som grund 
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horticulture experience on 

the quality of life of 

persons with chronic 

mental illness. 

 

Författare: Perrins-

Margalis, N., Rugletic, J., 

Schepis, N., Stepanski, H., 

& Walsh, M.  

 

Tidskrift: Occupational 

Therapy in Mental Health 

 

Årtal: 2000 

effekterna hos 

deltagarna av 

trädgårdsarbete  

trädgårdsarbet

e har en 

positiv effekt 

på individens 

livstillfredsstä

llelse, 

välbefinnande 

och självbild 

 

för framtida 

anställning hos 

individerna 

Titel: Outcome of 

occupational therapy in a 

psychiatric day care unit 

for long-term mentally ill 

patients.  

 

Författare: Eklund, M.  

 

Tidskrift: Occupational 

Therapy in Mental Health 

 

Årtal: 1999 

Syftet med 

studien var att 

granska 

effekterna av 

arbetsterapi i 

grupp genom 

att betrakta 

individernas 

utveckling och 

förändring 

Kvalitativ 

studie 

Skapande av 

bild, 

användning av 

modellera, 

trädgårdsarbete 

och matlagning. 

Individuella 

samtal utfördes 

också 

Klinisk 

signifikant 

förändring 

 

Titel: The Nature of 

Clinical Reasoning With 

Groups: A 

Phenomenological Study of 

an Occupational Therapist 

in Community Mental 

Health.  

 

Författare: Ward, J.  

 

Tidskrift: American 

Journal of Occupational 

Therapy 

 

Årtal: 2003 

 

Syftet med 

studien var att 

granska det 

kliniska 

resonemanget 

Kvalitativ 

studie 

Individernas 

narrativ samt 

problemlösande 

aktiviteter 

Resultatet tyder på 

att arbetsterapi i 

grupp är ett viktigt 

område för 

forskning för att 

kunna utöka 

förståelse av det 

kliniska 

resonemanget inom 

arbetsterapi 

Interaktiva 

resonemang 

tydliggjordes 

studier som är 

fokuserad på 

psykisk 

sjukdom 

jämfört med 

arbetsterapeut

iska 

interventioner 

för individer 

med en fysisk 

sjukdom 
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Titel: Pro-motion: a 

positive way forward for 

clients with severe and 

enduring mental health 

problems living in the 

community, part 1. 

 

Författare: Heather, F. 

 

Tidskrift: British Journal 

of Occupational Therapy 

 

Årtal: 2002 

Syftet med 

studien var att 

erbjuda ett 

sammanhang 

för att 

individerna 

lättare skulle 

klara av att 

utforska 

känslor i en 

trygg miljö 

Kvalitativ 

studie 

Kreativa 

aktiviteter 

Arbetsterapi i 

grupp har ett 

varierande 

resultat för 

varje enskild 

individ. Ett 

gemensamt 

resultat var 

minskad oro. 

Det är viktigt att 

välja lämpliga 

deltagare inför 

arbetsterapi i grupp 

samt planera 

noggrant inför 

interventionsformen

. 

Titel:  Pro-motion: a 

positive way forward for 

clients with severe and 

enduring mental health 

problems living in the 

community, part 2. 

 

Författare: Heather, F.  

 

Tidskrift: British Journal 

of Occupational Therapy 

 

Årtal: 2003 

Se “Pro-

motion: a 

positive way 

forward for 

clients with 

severe and 

enduring 

mental health 

problems living 

in the 

community, 

part 1” 

 

Kvalitativ 

studie 

Kreativa 

aktiviteter 

 

Majoriteten 

av 

individerna 

utvecklades  

Det är lämpligt för 

en arbetsterapeut att 

använda 

interventionen 

arbetsterapi i grupp 

Titel:  Comparing learning 

of cooking in home and 

clinic for people with 

schizophrenia.   

 

Författare: Duncombe, L. 

W. 

 

Tidskrift: American 

Journal of Occupational 

Therapy 

 

Årtal: 2004 

Syftet med 

studien var att 

jämföra 

köksundervisni

ng i hemmijlö 

med 

kliniskmiljö 

Kvantitativ 

studie 

Köksundervisni

ng 

Samtliga 

individer 

visade en 

utveckling 

efter 

köksundervis

ningen 

Inlärning av nya 

färdigheter visades 

vara lika effektivt i 

hemmiljö som 

kliniskmiljö 

Titel: The meaning of 

computers to a group of 

men who are homeless 

 

Författare: Miller, K., 

Bunch-Harrison, S., 

Brumbaugh, B., Kutty, R., 

& FitzGerald, K. 

Tidsskrift: American 

Journal Of Occupational 

Therapy 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

betydelsen av 

datorer för en 

grupp hemlösa 

män 

Kvalitativ 

studie 

Datorer Det finns ett 

behov av 

tillgång till 

datorer. För 

allmänheten 

som ett 

potentiellt 

medel för 

intervention 

Med hjälp av en 

dator, kan 

arbetsterapeuter lätt 

skräddarsy insatser 

för att 

datorrelaterade 

aktiviteter 
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Årtal: 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


