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ABSTRAKT 
Syftet med arbetet var att ge en beskrivning av hur arbetsterapi kan användas inom 

missbruksvård. Författarna valde att göra en litteraturöversikt som inkluderade både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Relevant litteratur söktes i databaserna AMED, Cinahl, 

PsychInfo, PubMed och Scopus som fanns tillgängliga via Luleå universitetsbibliotek samt 

databasen Google Scholar. Totalt inkluderades 15 artiklar i resultatet. Resultatet formade fyra 

olika kategorier som ansågs besvara syftet. Dessa kategorier var Arbetsterapi och personen 

bakom missbruket, Den terapeutiska relationens värde, Aktiviteters betydelse för att förändra 

vardagen samt Gruppens terapeutiska värde. Resultatet visar att arbetsterapi kan användas 

både när missbrukare ska sluta bruka substanser samt för att identifiera nya aktiviteter och 

aktivitetsstrategier som krävs för att ersätta missbruksaktiviteter och upprätthålla ett nyktert 

och självständigt liv. Mer kvantitativ forskning behövs för att stärka arbetsterapins roll och 

betydelse inom missbruksvård, även mer kvalitativ forskning behövs för att öka förståelsen 

för behandlingen genom arbetsterapeuters och missbrukares upplevelser. Svensk forskning 

behövs för att klargöra hur det arbetsterapeutiska arbetet kan utformas och bli en naturlig del 

inom den svenska kontexten inom missbruksvård. 

Nyckelord: Abuse, addiction treatment, occupational therapy, substance use, value of 

occupations 

 



2 
 

ABSTRACT 
The purpose with this study was to give a description of how occupational therapy can be 

used within addiction treatment. The authors choosed to do a literature review that included 

both qualitative and quantative studies. Relevant literature were searched in 6 databases that 

were available via Luleå University Library. In total, 15 articles were included in the result. In 

the result, four different categories was formed. These categories were: Occupational therapy 

and the person behind the abuse, The value of the therapeutic relationship, The meaning of 

occupations to change daily life, and The therapeutic value of the group. The result showed 

that occupational therapy can be used both when addicts are to stop using substances and 

when to find new strategies and occupations that are needed to replace the substance abuse 

occupations and maintain a sober and independent lifestyle. More quantitative research is 

needed to strengthen the role of occupational therapy and it’s meaning in addiction treatment. 

More qualitative research is needed to gain understanding for treatment through occupational 

therapist´s and addict´s experiences. Also, Swedish research is needed to clarify how the 

occupational therapy work can be formed and a natural part of the addictive treatment within 

the Swedish context. 

Keyword: Abuse, addiction treatment, occupational therapy, substance use, value of 

occupations 
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INLEDNING 

Få studier belyser missbruk och beroende utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv även då 

vetskapen finns om att beroendeframkallande beteenden har negativ inverkan på hälsa och 

välbefinnande på såväl personnivå som samhällsnivå. Livsstilsval och tidsanvändning är 

viktiga aspekter inom substansmissbruk (Helbig & McKay, 2003). Författarna har under sin 

arbetsterapeutiska utbildning uppmärksammat ett behov av att öka förståelsen av aktiviteters 

värde i missbruksbehandling och därmed stärka arbetsterapins roll inom svensk 

missbruksvård. Litteratur som författarna kommit i kontakt med i ämnet beskriver insatser 

som är av arbetsterapeutisk karaktär men som utförs av annan personal som saknar 

arbetsterapeutens kompetens och fokus på aktivitet. Detta är i enlighet med Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuters (FSA, 2011) remissvar till regeringens missbruksutredning: Bättre 

insatser vid missbruk och beroende - Individen, kunskapen och ansvaret (SOU, 2011:35). I 

remissvaret framgår att arbetsterapi är en outnyttjad resurs inom svensk missbruksvård. 

Substansmissbruk kan enligt DePoy och Kolodner (1991) delas in i två grupper, substanser 

som skapar berusning och substanser som inte skapar berusning. De substanser som inte anses 

skapa berusning men som ändå kan skapa beroende är nikotin och koffein. Alkohol och 

narkotikasubstanser såsom kokain, amfetamin och hasch är substanser som skapar berusning. 

Detta arbete är riktat mot substanser som skapar berusning och substansmissbruk kommer i 

texten benämnas som missbruk. 

BAKGRUND 

Missbruk som sjukdom 

Missbruk kan definieras som problematiskt användande, vilket innebär förlorad kontroll över 

användandet och fortsatt bruk utan hänsyn till de negativa konsekvenser som kan uppstå på 

kroppsliga, psykiska och sociala nivåer för personen men även för personens närstående 

(Helbig & McKay, 2003). En svensk studie från 2014 visar att ca 446 000 av Sveriges 

befolkning är beroende av och/eller missbrukar substansen alkohol. Samma studie uppskattar 

att ca 55 000 av Sveriges befolkning har ett missbruk i from av illegala narkotikasubstanser. 

Totalt motsvarar detta ca 5 % av hela Sveriges befolkning (Ramstedt, Sundin, Landberg & 

Raninen, 2014). Missbruk ses som en sjukdom med såväl psykologiska som fysiologiska 

förändringar som kan jämföras med allergi, vilket innebär att personen aldrig blir helt fri från 

sin sjukdom vilket påverkar personens välmående och hälsa. Personer med psykiska 

sjukdomstillstånd eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar löper större risk att fastna i 
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ett missbruk än personer som inte har detta (Volkow, 2001; Wise, Cuffe & Fischer, 2001). 

Missbrukare befinner sig ofta växelvis i två olika faser av sitt missbruk, en fas av 

tillfrisknande och en fas av återfall. De olika faserna påverkas av personliga faktorer så som 

vilja, vanor och värderingar samt faktorer i miljön (Cullberg, 2003). 

Model of human occupation [MoHo] och missbruk som aktivitet 

Arbetsterapeuters arbete grundas på arbetsterapins filosofiska antagande som utgår från att 

alla personer är unika och har en vilja att engagera sig i meningsfulla aktiviteter. Inom 

arbetsterapi används aktivitet som mål och medel för att främja hälsa genom delaktighet i 

aktivitet. Arbetsterapi handlar om att främja personers möjlighet till ett aktivt och 

meningsfullt liv, med utgångspunkt i den enskilda personens värderingar, vilja och 

förutsättningar (FSA, 2012; Kielhofner, 2012). MoHo är en teoridriven arbetsterapeutisk 

modell som kan ge stöd och vägledning för arbetsterapeuters yrkesutförande med fokus på 

aktivitet, holism, patientcentrering och evidensbaserad vård. MoHo beskrivs även vara ämnad 

som ett komplement till andra arbetsterapeutiska teorier som exempelvis bygger på 

biomekanik och att använda sensorik och motorik (Kielhofner, 2012). Enligt MoHos teori 

består alla personer av komponenterna viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet, som 

tillsammans med miljön bildar aktivitetsval som resulterar i unika aktivitetsmönster som 

speglar det personen ägnar sin tid åt. 

Viljekraft har sin grund i biologiska förutsättningar såsom känslotillstånd och eventuella 

funktionsnedsättningar. Viljekraften påverkas och styrs av personens intressen, värderingar 

samt uppfattning om den egna förmågan. Kultur har inverkan på vad personer anser är viktigt 

och vilken betydelse olika aktiviteter har. Viljekraften utvecklas genom hela livet utifrån 

upplevelser, erfarenheter, val och förväntningar. Personer har en tendens till att vilja vara 

kompetenta inom de områden personerna anser viktiga och är bra på. Motsvarande tenderar 

personer att inte vilja göra saker inom områden som är svåra och där utmaningen för stor. 

Misslyckanden sänker självkänslan och uppfattning om den egna förmågan (Kielhofner, 

2012). 

Vanebildning innefattar vanor och roller som uppstår ur miljöer och sammanhang som 

personen befinner sig i (Kielhofner, 2012). Genom sociala sammanhang antas olika roller och 

många av de aktiviteter som utförs är en följd av de roller personen antagit och identifierar sig 

med (Kielhofner, 2012). Missbruk kan ses som en subkultur där missbruket blir en del av 

sociala värderingar och förväntat beteende. Missbruket ses i dessa sammanhang vanligen inte 
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som en svaghet eller ett misslyckande utan som en utmaning. Personer som missbrukar söker 

sig ofta till varandra för att bygga upp nätverk i syfte att kunna upprätthålla och stödja 

missbruket. Det är inte ovanligt att kriminella handlingar begås för att finansiera ett missbruk. 

Personer som ska lämna ett missbruk och gamla vanor behöver hjälp och stöd med att fylla 

sin tid med andra aktiviteter som ger tillfredställelse, goda relationer och nya roller som ger 

ökad känsla av kompetens och självbestämmande (Helbig & McKay, 2003). 

Utförandekapacitet beskrivs som förmåga att agera och utföra sysslor utifrån underliggande 

fysiska och psykiska funktioner i kombination med personens underliggande subjektiva 

erfarenheter. Kroppens fysiologiska system räknas som en objektiv faktor och subjektiva 

faktorer är de förmågor och begränsningar som personen upplever sig ha (Kielhofner, 2012). 

Missbruk innebär ofta negativa fysiska, psykiska och sociala konsekvenser för personens 

aktivitetsutförande och välmående (Helbig & McKay, 2003). Kroppens vävnader och organ 

angrips och försämras vid missbruk. Depression, självmordstankar, självskadebeteende, 

nervositet, oro, ångest, låg självkänsla, aggressivitet och nedsatta kognitiva funktioner är 

vanliga psykiska konsekvenser till följd av missbruk. Ett missbruk kan genom fysiska och 

psykiska nedsättningar leda till nedsatt utförandekapacitet (Deogan et al., 2015; Helbig & 

McKay, 2003). 

Aktivitetsmönster ändras då någon eller några av komponenterna viljekraft, vanebildning, 

utförandkapacitet och miljö förändras, försvinner eller får en annan mening. Begreppet 

aktivitet syftar till det personen ägnar sin tid åt exempelvis studier, arbete, hushållssysslor, 

sömn, återhämtning samt fritidsaktiviteter. Aktiviteter bidrar på olika sätt till känsla av 

välbefinnande, effektivitet, samhörighet och gemenskap (Kielhofner, 2012). Ett missbruk kan 

leda till att personen förlorar eller väljer bort aktiviteter som innan missbruket ansågs viktiga 

och meningsfulla. Det finns tydligt samband med negativa aktivitetsmönster och ohälsa 

(Helbig & McKay, 2003; Hoxmark, Wynn & Wynn, 2012). Vidare menar Helbig och McKay 

(2003) att aktivitetsförlust även kan vara en följd av dåliga sociala nätverk, brist på rutin och 

struktur, arbetslöshet, ofärdig skolgång och bristande motivation. För att främja god hälsa bör 

aktivitetsmönstret ha en balans mellan olika aktiviteter vilket inom arbetsterapi benämns 

aktivitetsbalans. Aktivitetsbalans kan uppnås genom aktiviteters symboliska, konkreta och 

självbelönande värden (Eklund, Gunnarsson, & Leufstadius, 2010). Vidare beskriver 

Kielhofner (2012) aktivitetsbalans utifrån aktiviteter som berör psykiska, fysiska och sociala 

behov och som tillsammans skapar en välfungerande vardag. Aktivitetsobalans kan uppstå när 
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personer inte har förmåga att uppnå psykiska, fysiska och sociala behov, exempelvis när 

majoriteten tid läggs på missbruksrelaterade aktiviteter istället för att arbeta, sköta hushåll, 

eller ha goda sociala relationer och fritidsintressen. Personer med missbruk mister förmågor 

som krävs för att upprätthålla ett normalfungerande liv (Helbig & McKay, 2003; Martin, 

Bliven, & Boisvert, 2008). Ett missbruk kan ses som en aktivitet som själ tid från aktiviteter 

som är nödvändiga för personers hälsa och välmående, men kan även vara en aktivitet som 

skapar meningsfullhet, känsla för delaktighet, gemenskap och roller för personer som 

missbrukar. Missbruket kan även innebära inre konflikter då känsla av självbestämmande och 

kompetens gällande missbrukaraktiviteten inte egentligen motsvarar personens vilja och 

värderingar. Den inre konflikten kan leda till depression och känsla av ineffektivitet och 

oförmåga, som i sin tur kan förstärka beteendet (Helbig & McKay, 2003). Missbruk kan 

förklaras utifrån två huvudsakliga modeller, den första beskriver att det är användandet i sig 

som skapar missbruk och den andra modellen beskriver missbruket som ett symptom på andra 

underliggande orsaker (Billinger & Hübner, 2009). 

Behandling inom missbruksvård 

För att utreda ett missbruk används olika bedömningsinstrument i kombination med 

medicinska tester för att skapa en överblick över personens konsumtion och hjälpbehov. 

Bedömningsinstrument som kan användas vid utredning är exempelvis Addiction Severity 

Index [ASI] och Dokumentationssystem för missbrukarvården [DOK]. Instrumenten 

kartlägger personens livssituation genom områdena boende, sysselsättning samt fritid, och 

kan även användas för att värdera genomförda insatser. Instrumenten kan användas av olika 

yrkesgrupper inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst som arbetar inom missbruksvård. Det 

är inte ovanligt med samsjuklighet kopplat till missbruk, därför görs även andra bedömningar 

vid utredning som exempelvis mäter psykisk hälsa. Vid användning av substansen alkohol 

används begreppet riskbruk och allt berusningsdrickande kan ses som en risk för missbruk 

(Andréasson & Allebeck, 2005). Då alla typer av narkotika är illegala i Sverige räknas allt 

bruk av dessa som missbruk (Billinger & Hübner, 2009). De två tidigare diagnoserna 

missbruk och beroende har slagits samman och bildar en skala som beskriver personens 

missbruk i olika nivåer från obefintlig till svår problematik (American Psychiatric 

Association, 2014). I Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 

(2015) beskrivs behandlingen bestå av läkemedel, psykologisk stöd och psykosocial 

behandling, ofta i kombination med varandra. I riktlinjerna nämns inte professionen 

arbetsterapi som en del i behandlingsprocessen. I länder som USA och Kanada har 
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arbetsterapeuter en roll genom hela behandlingsprocessen, där de förutom att arbeta med att få 

missbrukare att sluta bruka substanser även arbetar med att strukturera och förbereda 

personen för att klara av ett nyktert liv samt de åtaganden som krävs för att undvika återfall. 

Under senare årtionden har arbetet i dessa länder utvecklats till att identifiera riskbruk och 

tecken på missbruk hos personer där det ännu inte gått så långt att de negativa 

konsekvenserna blivit ohållbara. Personer med riskbruk och missbruk kan därigenom fångas 

upp och stöttas i ett tidigare skede (The American Occuaptional Therapy Association 

[AOTA], 2002; Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], n.d). Vad gäller 

den svenska kontexten konstaterar Andersson och Thundal (2014) att även svenska 

arbetsterapeuter inom samtliga verksamheter behöver bli bättre på att uppmärksamma och 

agera när det finns risk för missbruk hos en personer som söker vård. 

Problematisering 

Ungefär en halv miljon av Sveriges befolkning missbrukar alkohol eller narkotika. Ett 

missbruk ses som en aktivitet som själ tid från aktiviteter som är nödvändiga för personens 

hälsa och välmående. I riktlinjerna för vård och stöd av missbrukare rekommenderas 

behandlingen bestå av läkemedel, psykologisk stöd och psykosocial behandling. Professionen 

arbetsterapi nämns inte i riktlinjerna, även då arbetsterapi främjar personens möjlighet till ett 

aktivt och meningsfullt liv. Utifrån ovanstående resonemang anser författarna att arbetsterapi 

bör vara en naturlig del i svensk missbruksvård. Syftet med arbetet är därför att ge en 

beskrivning av hur arbetsterapi kan användas inom missbruksvård. 

METOD 

Design 

För att besvara arbetets syfte valde författarna att använda litteraturöversikt som metod. 

Friberg (2012) beskriver litteraturöversikt som en lämplig metod för att identifiera och 

sammanställa kunskapsläget inom ett specifikt forskningsområde. 

Litteratursökning 

Utifrån beskrivning av Östlundh (2012)  inleddes litteratursökningen med att författarna 

undersökte vilka databaser som fanns tillgängliga via Luleå universitetsbibliotek samt var 

relevanta för valt forskningsområde. Författarna valde att använda de ämnesinriktade 

databaserna AMED, Cinahl, PsychInfo, PubMed och de icke ämnesinriktade databaserna 

Scopus och Google Scholar för att öka bredden i sökningarna. Sökningarna genomfördes 

mellan februari och mars 2016. 
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Östlundh (2012) beskriver valen av sökord och sökkombinationer som avgörande för att 

optimera antal relevanta träffar. Författarna valde att använda trunkering (*) efter sökordet 

occupational therap då detta underlättar sökarbetet och söker på ordets alla ändelser. 

Occupational therap* kombinerades med sökorden substance abuse, substance use, 

substance use disorder, addiction, addiction care och substance-related disorder som är 

centrala begrepp inom valt ämnesområde. Författarna använde den booleska operatorn AND 

för att föra ihop sökorden. För att avgränsa antalet träffar i sökningarna användes 

sökningsfilter utifrån Östlundhs (2012) beskrivning om sökteknik. Filter som användes på 

samtliga sökningar var att materialet skulle vara peer-review, publicerade tidigast år 2000, 

finnas tillgängliga i fulltext samt vara publicerade på engelska. Författarna valde även att 

begränsa sökningarna genom att ange att sökorden skulle finnas med i titel, abstrakt och/eller 

nyckelord för att säkerställa att sökorden var av betydelse för artiklarnas innehåll. Det 

sammanlagda träffresultatet för alla sökkombinationer resulterade i: AMED-13, Cinahl-24, 

Scopus-72, PsycInfo-29, PubMed-35 och Google Scholar-27. Dubbletter gjorde att det 

faktiska antalet artiklar var 32 stycken. 

Författarna ansåg att antalet artiklar var för begränsat och valde därför att genomföra 

ytterligare sökningar genom att utesluta filtret som angav att sökorden skulle finnas med i 

titel, abstrakt och/eller nyckelord. Sökningarna som hade filtret benämns i fortsättningen som 

a-sökningar och sökningar som utesluter filtret benämns i fortsättningen som b-sökningar. Det 

sammanlagda träffresultatet för b-sökningarnas kombinationer resulterade i: AMED-34, 

Cinahl-73, Google Scholar-25, Scopus-1316, PsycInfo-132 och PubMed-111. Författarna 

valde att göra en generell överblick på träffresultatet i Scopus, och större delen av träffarna 

var irrelevanta för studien och rörde andra områden än de författarna sökte efter. Författarna 

valde då att a-sökningen i Scopus var tillräcklig. Av sökresultaten på samtliga b-sökningar 

valdes 112 artiklar som ansågs relevanta, majoriteten av dessa var dubbletter. Det faktiska 

antalet artiklar som inte påträffats tidigare var 23. Artiklar som ansågs relevanta men som inte 

fanns tillgängliga i sökningarna registrerades som bortfall (Bilaga 1). Författarna valde att 

kontakta Luleå universitetsbibliotek för rådgivning gällande åtkomst av de artiklar som 

registrerats som bortfall och fick därmed fram ytterligare fem artiklar. Det totala antalet 

artiklar som valdes i litteratursökningen uppgick till 60. Samtliga sökordskombinationer, antal 

träffar, antal valda artiklar och sekundärsökningar presenteras i Bilaga 1. 
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Genomförande 

Artiklarna till data valdes i två steg utifrån beskrivningen av urvalsförfarande enligt Friberg 

(2012). I det första steget granskades 60 artiklar utifrån sammanfattning/abstrakt för att skapa 

en förståelse för artiklarnas karaktär. I detta steg exkluderades 32 artiklar då de inte ansågs 

besvara studiens syfte och/eller inte var av vetenskaplig karaktär. I det andra steget lästes 28 

artiklar i fulltext för att öka förståelsen för artiklarnas syfte, metod och resultat vilket 

resulterade i att ytterligare 13 artiklar exkluderades då de inte ansågs besvara arbetets syfte, 

vilket lämnade totalt 15 artiklar till dataanalysen. Artiklarna redovisas i en översiktstabell 

(Bilaga 2). Vidare granskades artiklarnas kvalitet utifrån frågeställningar baserade på förslag 

på frågeställningar för granskning av kvalitativa och kvantitativa studier enligt Friberg (2012). 

Samtliga artiklar ansågs hålla god kvalitet och besvara respektive studies syfte på ett bra sätt, 

därmed behölls alla 15 artiklar till dataanalysen. Tre artiklar var kvantitativa, sex var 

kvalitativa och sex hade mixad metod. Frågeställningarna som granskningen baseras på 

presenteras i Bilaga 3. 

Analys 

Analyserna genomfördes i tre steg i enlighet med beskrivning om hur dataanalys kan ske på 

ett systematiskt sätt i enlighet med Friberg (2012). I det första steget lästes artiklarna 

upprepade gånger av båda författarna för att skapa en djupare förståelse för artiklarna. Valda 

artiklar dokumenterades i en översiktstabell som sammanfattades utifrån syfte, metod, resultat 

och diskussion för att identifiera likheter och skillnader (Bilaga 2). I tredje steget genomförde 

författarna en sammanställning över likheter och skillnader i artiklarnas resultatinnehåll. 

Utifrån likheter och skillnader kunde författarna urskilja teman och kategorier som återkom i 

artiklarna, vilka ligger till grund för arbetets resultat. 

Forskningsetiska aspekter 

Trovärdigheten i arbetet är en viktig etisk aspekt. Att undvika oredlighet är en stor del i 

arbetet, det vill säga undvika plagiat, fel i referenshänvisning samt att förvränga eller förvrida 

ett resultat. Felkällor ska kunna identifieras och diskuteras öppet, framför allt om 

tveksamheter kring resultatet framkommer. Personligt engagemang för en viss fråga kan 

prägla inriktningen på arbetet och det är därför viktigt att författarna har ett kritiskt 

förhållningssätt till det studerade materialet (Olsson & Sörensen, 2011; Vetenskapsrådet, 

2011). Ytterligare en faktor som lyfts fram är att arbetsfördelningen i möjligaste mån bör vara 

realistisk delad vid arbeten av två eller fler författare. Det är lätt att hamna i invanda roller där 
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en författare gör ett mer övergripande arbete och en annan författare gör justeringar och 

arbetar med detaljer (Vetenskapsrådet, 2011). Författarna anser att den begränsade 

forskningen skulle kunna vara en risk då det kan vara svårt att ge en övergripande beskrivning 

av hur arbetsterapi kan användas inom området. Nyttan med studien är att belysa eventuella 

kunskapsluckor som kan leda till nya forskningsområden. En litteraturöversikt av detta slag är 

en bra grund för vidare utveckling av arbetsterapi inom missbruksvård. 

RESULTAT 

Genomförd dataanalys på utvalda artiklar innehållande arbetsterapi och missbruk resulterade i 

fyra kategorier som beskriver olika delar av arbetsterapi och arbetsterapeutens arbete. Av de 

utvalda artiklarnas resultat bildades följande kategorier: Arbetsterapi och personen bakom 

missbruket, Den terapeutiska relationens värde, Aktiviteters betydelse för att förändra 

vardagen samt Gruppens terapeutiska värde. Innehållet som kategorierna baseras på var 

återkommande i de utvalda artiklarna och svarar på studiens syfte om att ge en beskrivning av 

hur arbetsterapi kan användas inom missbruksvård. Resultatdelen avslutas med en 

sammanfattning av de fyra kategorierna. 

Arbetsterapi och personen bakom missbruket 

Denna kategori beskriver arbetsterapeutiska insatser för personer med missbruk och belyser 

identitet, vilja, motivation, vanor och roller som centrala delar i ett positivt behandlingsarbete.  

För att identifiera och kartlägga missbrukares vilja, vanor och roller kan olika instrument 

användas. Arbetsterapeutiska instrument som Intressechecklistan, Min mening och Volitional 

Questionnaire (VQ) kan användas för att kartlägga och tydliggöra missbrukares vilja, 

värderingar, vanor och roller (Boisvert, Martin, Grosek & Clarie, 2008; Davies & Cameron, 

2010; Tayar, 2004). Personal Growth Initiative Scores (PGIS) kan användas för att mäta 

missbrukares personliga upplevda förändring och utveckling av förmågor före och efter en 

intervention för att skapa självreflektion och insikt hos personen (Cardinale, Malacari, Broggi, 

Savignano & Fisher, 2014). Genom reflektion över sig själv och andra kan förändring ske 

genom förståelse och självinsikt (Cardinale et al., 2014; Davies & Cameron, 2010; Peloquin 

& Ciro, 2013b; Tayar, 2004). Utifrån resultatet framgår att samsjuklighet ofta förekommer 

hos personer med missbruk, något som arbetsterapeuter och övrig sjukvårdspersonal behöver 

ta hänsyn till i utformning och genomförande av behandling, detta för att främja till ökad 

självacceptans och hållbar förändring (Davies & Cameron, 2010; Hodgson, Lloyd & Schmid, 

2001; Peloquin & Ciro, 2013a; Raphael-Greenfield & Gutman, 2015; Roush, Monica, 
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Carpenter- Song & Drake, 2015). I flera studier framkommer att missbrukare har tydligast 

roller i samband med missbruk och kriminalitet, och för att ändra befintliga vanor och roller 

krävs nya meningsfulla situationer och miljöer som personen kan identifiera sig med. (Martin, 

Smith, Rogers, Wallen & Boisvert, 2011; Raphael-Greenfield & Gutman, 2015; Ussher, 

McCusker, Morrow & Donaghy, 2000). För att skapa en förändring krävs vilja och motivation 

från den som missbrukar och som arbetsterapeut är det därmed viktigt att vara uppmärksam 

på och arbeta aktivt för att identifiera vad som skapar vilja och motivation för varje enskild 

person (Raphael-Greenfield & Gutman, 2015). 

Missbruk kan leda till hemlöshet men hemlösheten kan även vara en bidragande faktor till 

missbruk. Att vara hemlös kan skapa känsla av misslyckande och utanförskap. Ett liv som 

hemlös kan föranleda en livsstil som handlar om att överleva dag för dag då hemlösa personer 

kan sakna rutiner, mål och framtidstro. Ett hem ses som en förutsättning och grund för att 

kunna lyckas med behandling och ta tag i missbruksproblem. Ett eget hem är något som flera 

missbrukare i resultatets studier ser som en andra chans och en plats som stödjer dem att 

komma ifrån rollen som misslyckad. För att klara av att sköta och behålla ett hem samt vara 

en god granne och hyresgäst krävs förmåga och kunskap inom områdena hushållssysslor, 

ekonomihantering och sociala förmågor, områden som missbrukare kan behöva stöd och 

handledning inom. Genom boendeprogram har arbetsterapeuter arbetat inom områden som 

främjar förmåga att klara av att sköta ett eget boende (Boisvert et al., 2008; Gutman, Raphael-

Greenfield & Simon, 2015; Raphael-Greenfield & Gutman, 2015). Cardinale et al. (2014) och 

Peloquin och Ciro (2013b) beskriver att metaforer kan användas i behandlingen av 

missbrukare för att angripa och närma sig svåra händelser genom samtal om svåra situationer 

på ett objektivt sätt då detta kan upplevas som mindre hotande. Cardinale et al. (2014) 

använde målade träd som metafor för att tala om livets olika skeden genom metoden 

Gunnarsson’s tree theme method, Peloquin och Ciro (2013b) använde skapandeaktiviteter i 

konst och hantverk för att skapa metaforer mellan personernas missbruk, livssituation och de 

hantverk personerna skapade. 

Den terapeutiska relationens värde 

Denna kategori beskriver värdet av den terapeutiska relationen mellan arbetsterapeuten och 

personen som behandlas för missbruksproblematik. 

Något som tydligt framkommit i studierna för att behandlingen ska ses som meningsfull för 

personerna och ge ett bra resultat är personalens förhållningssätt för att undvika 
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stigmatisering. Metoder där arbetsterapeuten använder sig själv som verktyg i behandlingen 

benämns therapeutic use of self och kan exempelvis vara empatiska, problemlösande och 

uppmuntrande tillvägagångssätt (Peloquin & Ciro, 2013b). En av grunderna i arbetsterapi är 

att lyfta fram personens styrkor och se vad personen klarar av istället för vad han eller hon 

inte klarar av, vilket enligt studier visat sig vara betydelsefullt. Att bli sedd som en kompetent 

person med positiva styrkor och förmågor och inte som ett problem eller en diagnos anses 

viktigt för behandlingens framgång (Peloquin & Ciro, 2013b; Tayar, 2004; Ussher et al., 

2000). Det framkom även att personer med missbruksproblematik kände lättnad när fokus 

under behandlingen riktades mot positiva styrkor och förmågor istället för att fokusera på 

deras missbruk (Ussher et al. 2000). Liknande resultat återfinns i en studie på 

arbetsterapigrupper i ett fängelse för kvinnor med missbruksproblematik där populariteten för 

grupperna enligt kvinnorna bland annat berodde på den öppna och avslappnade atmosfären 

från arbetsterapeuterna som ledde grupperna, vilket inte fanns hos övrig fängelsepersonal. 

Kvinnorna som deltog i arbetsterapigrupperna önskade att gruppträffarna och programmet 

skulle förekomma oftare och vara längre, vilket visar att grupperna ökade kvinnornas 

motivation och vilja för de arbetsterapeutiska åtgärderna (Tayar, 2004). I en annan studie med 

arbetsterapeutiska självutvecklingsgrupper gjord av Peloquin och Ciro (2013b) för kvinnor 

med missbruk var förhållningssättet en grundläggande del i processen genom att 

arbetsterapeuterna återkommande bekräftade kvinnornas intelligens och mod, hade en öppen 

och ärlig kommunikation samt fokuserade på kvinnornas förmågor, vilka är olika delar i 

therapeutic use of self. Grupperna karaktäriserades dessutom av humor, och de krav som 

ställdes var anpassade till kvinnornas förmågor vilket bidrog till en avslappnad atmosfär. 

Aktiviteters betydelse för att förändra vardagen 

Denna kategori beskriver aktiviteter som stödjer förändring för att skapa nya vanor och 

rutiner som kan ersätta ett missbruk samt finna balans och en meningsfull vardag. 

Cardinale et al. (2014) och Tayar (2004) beskriver att mål och motivation är viktiga faktorer 

för att lyckas med en livsstilsförändring. Vidare beskriver Tayar (2004) att metoden 

Motiverande samtal (MI) med fördel kan användas som stöd i behandling av personer med 

missbruk för att öka motivationen och arbeta mot uppsatta mål. Arbetsterapeuter kan stödja 

och handleda personer med missbruk för att finna aktiviteter som känns meningsfulla och som 

inte är kopplade till missbruk. Att aktivt arbeta med återfallsprevention är en central del inom 

missbruksvård. Tristess är en bidragande faktor till återfall och bör i ett tidigt skede 
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identifieras och åtgärdas för att minimera risken. Meningsfulla nöjes-och fritidsaktiviteter har 

god effekt för att minimera tristess och således risken för återfall (Hodgson et al., 2001; 

Soeker, 2014), och även fysisk aktivitet kan användas som en strategi mot tristess (Ussher et 

al., 2000). Enligt flertalet studier kan missbrukare genom arbetsterapeutiska interventioner 

utveckla eller återuppta delaktighet i samhället via organisationer, föreningar och sociala 

aktiviteter (Boisvert et al., 2008; Gutman, Raphael-Greenfield och Simon, 2015; Martin et al., 

2011; Raphael-Greenfield & Gutman, 2015; Roush et al., 2015; Soeker, 2014; Ussher et al., 

2000).  

Arbetsterapeuter arbetar utifrån olika aktivitetsinriktade interventioner och strategier för att 

främja förändring i aktivitet och skapa nya aktivitetsmönster för personer som missbrukar. 

Interventioner som ökar kunskap och kompetens inom områdena ekonomihantering, 

hushållssysslor, personlig vård, fritidsaktiviteter och yrkesförberedande insatser är 

användbara för att främja till aktivitet och självständighet och på så vis minska risk för 

återfall. Studierna visar även att missbrukarna själva efterfrågade denna kunskap och ansåg 

den meningsfull (Davies & Cameron, 2010; Hodgson et al., 2001; Raphael-Greenfield & 

Gutman, 2015; Soeker, 2014; Tayar, 2004). Genom att träna på att utföra aktiviteter i en 

verklig miljö och sedan reflektera över utförandet kan förmågan till metakognition öka och 

bidra till god aktivitetsförändring hos individer med missbruk (Wasmuth et al., 2015). 

Utförandekapacitet och kognitiva förmågor kan påverkas av missbruk, men missbruk kan 

även vara en konsekvens av nedsatt utförandekapacitet och nedsatta kognitiva förmågor. Som 

en del i arbetsterapi kan arbetsterapeuter kartlägga och tydliggöra eventuella nedsättningar i 

personens utförandekapacitet (Davies & Cameron, 2010; Martin et al., 2011; Soeker, 2014; 

Wasmuth et al., 2015). Kartläggning av utförandekapacitet för personer med missbruk kan 

göras genom bedömningsinstrumentet Assesment of Motor and Process Skills (AMPS). 

Utifrån kartläggningens resultat kan aktiviteter och förväntningar anpassas efter personens 

kapacitet, behov och förmågor (Rojo-Mota, Pedrero-Pérez, Ruiz-Sánchez de León & 

Miangolarra-Page, 2014). Aktivitetsträning är en lämplig strategi för att introducera personer 

med missbruk i nya roller och aktivitetsidentiteter (Gutman et al., 2015; Wasmuth et al., 

2015). Rollspel kan användas som ett alternativ till aktivitetsträning när verkliga miljöer eller 

situationer inte finns att tillgå. Rollspel kan stärka självförtroende samt öka beredskap för nya 

aktiviteter, miljöer och sociala samspel (Gutman et al., 2015; Raphael-Greenfield & Simon, 

2015; Peloquin & Ciro, 2013b; Tayar, 2004). 
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Gruppens terapeutiska värde 

Denna kategori beskriver hur gemenskap kan ha ett terapeutiskt värde vilket inkluderar 

acceptans av och för andra, goda samspel, inspiration, diskussion och självutveckling, samt 

hur arbetsterapeutiska gruppinterventioner kan genomföras. 

Fördelarna och effekterna som en grupp kan skapa genom gemenskap går inte att 

åstadkomma genom individuell behandling. Gemenskapen som uppstår i grupp fungerar som 

ett stöd och missbrukarna stärker varandra till att tillsammans arbeta mot ett substansfritt liv 

(Boisvert et al., 2008; Peloquin & Ciro, 2013b; Tayar, 2004). I en arbetsterapigrupp för 

personer med missbruksproblematik på ett kvinnofängelse uppmanades deltagarna i en övning 

att skriva ner positiva egenskaper om varandra. Deltagarna fick sedan ta emot de positiva 

egenskaper som gruppens övriga deltagare hade tillskrivit dem, vilket stärkte kvinnornas 

självkänsla och gruppens gemenskap. Samma grupp diskuterade gemensamt vilka yrken som 

skulle passa var och en av kvinnorna i gruppen, tillsammans diskuterades även tänkbara risker 

för återfall relaterade till dessa yrken (Tayar, 2004). I en annan studie gjord av Peloquin och 

Ciro (2013b) genomfördes arbetsterapeutiska grupper på ett korttidsboende för kvinnor med 

missbruk där deltagarna tillsammans arbetade med självutveckling och livsfärdigheter. 

Deltagarna fick vara med och utforma gruppaktiviteterna utifrån vilja och värderingar. I 

gruppaktiviteterna ingick skapande handarbete utifrån olika teman kopplade till missbruk 

självutveckling. Om något handarbete blev fel eller skadat uppmanades deltagarna att ”rätta 

till det” eller ”få det att fungera” för att främja till problemlösning. Som en del i 

gruppgenomförandet diskuterade och reflekterade kvinnorna över självutveckling samt 

personliga missbruks-och förändringsarbeten vid varje tillfälle. Cardinale et al. (2014) 

genomförde en gruppintervention för missbrukande mammor och använde Gunnarssons Tree 

Theme Method. Deltagarna målade träd som symboliserade fem olika tidsepoker i deras liv 

från barndom till framtid och samtalade sedan om träden för att reflektera och skapa förståelse 

för sig själva genom metaforiska bilder. Grupper där deltagare har samma problematik eller 

liknande förutsättningar kan ha positiv inverkan på tystlåtna deltagare då de gemensamma 

faktorerna kan uppmuntra till att våga dela erfarenheter och på det sättet komma närmare en 

förändring (Cardinale et al., 2014; Roush et al., 2015). Vidare menar Roush et al. att separata 

grupper för missbrukare med och utan samsjuklighet är att föredra om möjlighet finns då detta 

har positiv effekt för missbrukande personer med samsjuklighet. Förståelse för andras 

upplevelser och att veta att andra förstår personens egna upplevelser är en viktig del i en god 

behandling. Studier visar att gemensamma mål och liknande värderingar är viktiga faktorer 
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för lyckade gruppinterventioner för personer med missbruk. Genom att låta deltagare 

tillsammans få komma överens om vilka gemensamma mål och värderingar som ska råda i 

olika gruppinterventioner kan samhörigheten stärkas (Boisvert et al., 2008; Peloquin & Ciro, 

2013b). Boisvert et al. (2008) beskriver även att ömsesidig förståelse missbrukare emellan var 

betydelsefullt i ett boendeprogram där personer med missbruk var med och utformade samt 

satte upp regler för ett gemensamt boende. Deltagare i programmet uttryckte att boendet hade 

positiv inverkan på deras substansfria liv och att övriga deltagare visade förståelse, acceptans 

och stöttade varandra i händelse av återfall. Vid uppföljning ett år senare hade antalet återfall 

minskat från i genomsnitt 18,50 % till 6,16 % bland programmets deltagare. 

Sammanfattning 

För att skapa en förändring hos personer med missbruk krävs vilja och motivation hos 

personen själv och som arbetsterapeut är det viktigt att vara uppmärksam på och arbeta aktivt 

för att identifiera vad som motiverar och skapar vilja för varje enskild person. Det finns 

flertalet utvecklade arbetsterapeutiska instrument som kan användas i behandlingsarbetet för 

personer med missbruk. Metaforer är ett bra stöd i arbetet med missbrukare då det kan 

underlätta bearbetning av svåra händelser. Att bli sedd som en kompetent person med positiva 

styrkor och förmågor är viktigt för personer som ska sluta missbruka. Interventioner som ökar 

kunskap inom ekonomi, hushåll, personlig vård, fritidsaktiviteter och yrkesförberedande 

insatser är användbara för att främja till självständighet. Arbetsterapeutiska gruppaktiviteter 

har terapeutisk värde för missbrukare och gruppens terapeutiska värde inkluderar acceptans, 

samspel, inspiration, diskussion och självutveckling. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att ge en beskrivning av hur arbetsterapi kan användas inom 

missbruksvård. Resultatet visar att livsstilsförändring kopplat till missbruk kan kräva insatser 

inom olika arbetsterapeutiska områden. Arbetsterapi handlar om att förstå sambandet mellan 

miljö och personliga faktorer då dessa tillsammans skapar aktivitetsval (Kielhofner, 2012), 

och detta är således en viktig del för att förstå personen bakom ett missbruk. Resultatet visar 

att identitet och roller som inte förknippas med missbruk har betydelse för att skapa och 

upprätthålla ett nyktert liv och undvika återfall, vilket stärks i en studie av Dingle, Cruwys 

och Frings (2015) där det framgick att identiteter och roller som inte förknippats med 

missbruk gav motivation och framtidstro. Enligt MoHos modell beskrivs identitet påverkas 

och anpassas till följd av förändrade förutsättningar och genom dessa kan nya 
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aktivitetsidentiteter skapas, utifrån individuella händelser bildas det speciella i varje persons 

livshistoria (Kielhofner, 2012). Vidare menar Kielhofner att metaforer kan användas som stöd 

för reflektion för att bearbeta svåra och komplexa händelser, något som även framkom i 

resultatet och som visade positiv effekt. 

Enligt resultatet är det inte ovanligt med samsjuklighet kopplat till psykiska sjukdomar hos 

missbrukare, och enligt Gutman (2006) kan missbruk uppstå för att dölja personliga problem 

samtidigt som Tsang, Davis och Polatajko (2013) menar att det inte heller är ovanligt att 

hemlösa har psykiska sjukdomar. Resultatet visar att kombinationen av samsjuklighet och 

hemlöshet kan bidra till segregering och utanförskap. Vidare visar resultatet att boende har 

positiv inverkan för hemlösa missbrukares vanor, roller och att boende bidrog till förändrad 

identitet och minskat missbruk, detta stämmer bra överens med en utvärdering som 

genomförts i ett projekt där svenska kommuner erbjudit boende till hemlösa missbrukare utan 

krav på motprestation. I en utvärdering som genomfördes två år efter projektets start visades 

att ca 80 % av deltagarna bodde kvar i boendet de fått tilldelat och att deras livssituation hade 

förbättrats genom tryggheten som boendet gav (Kristiansen & Espmarker, 2012; Rosell, 

2010). Utifrån resultatet framgår vidare att den terapeutiska relationen har ett värde för 

behandling av personer med missbruksproblematik, vilket blir än tydligare då flertalet 

intervjustudier i resultatet belyser att missbrukarna själva uttryckt uppskattning och värde i att 

bli bemötta på ett respektfullt sätt av arbetsterapeuter som genomfört insatserna. Värdet av 

goda terapeutiska relationer beskrivs även i en studie av Kiepek et al. (2015) där anledningen 

till studiens goda resultat bland annat ansågs bero på goda terapeutiska relationer. Utifrån 

MoHos modell beskrivs den terapeutiska relationen vara avgörande för hur resultatet av 

arbetsterapeutiska insatser utvecklas (Kielhofner, 2012). Vidare beskriver Eklund et. al (2010) 

att goda terapeutiska relationer består av empati, äkthet och uppskattning och MoHo belyser 

ytterligare strategier för att stärka goda terapeutiska relationer exempelvis genom att bekräfta, 

identifiera, återkoppla och uppmuntra (Kielhofner, 2012). 

Enligt resultatet är det viktigt att tydliggöra missbrukares aktivitetsmönster och identifiera 

aktiviteter som anses meningsfulla och som inte innefattar missbruk. Enligt ValMO-modellen 

behöver aktiviteter innehålla symboliska, självbelönande eller konkreta värden för att 

aktiviteter ska kännas meningsfulla (Eklund et al., 2012). Vikten av detta bekräftas av 

Kielhofner (2012) som även menar att aktivitetsträning är en viktig del i behandling för att 

skapa nya vanor, roller och främja till hälsosamma aktivitetsmönster. Vidare i resultatet står 
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att läsa att aktiviteter har betydelse för att förändra missbrukares vardag och undvika tristess. 

Såväl Corvinelli (2005) som Kielhofner (2012) resonerar kring betydelsen av att finna 

aktiviteter som är anpassade efter personens förmågor och kapacitet, då för låga krav kan 

skapa tristess samtidig som för höga krav kan skapa känsla av misslyckande. Corvinelli 

(2005) skriver att forskning visar att tristess tenderar att leda till att personer testar alkohol 

och narkotika samt till att missbrukare tar återfall. Resultatet belyser att nedsatt 

utförandekapacitet hos personer med missbruk kan bero på nedsatt kognition till följd av 

missbruk men även kan bero på psykisk sjukdom, och visar även vikten av att utforma 

aktiviteter så att dessa känns hanterbara för missbrukarna oavsett vad den nedsatta 

utförandekapaciteten beror på, vilket även White (2007) betonar som viktigt för att nå goda 

behandlingsresultat. I resultatet framgår även att missbrukarna efterfrågat kognitivt stöd och 

kunskaper inom vardagliga sysslor vilket nås framgångsrikt genom aktivitetsträning, orsaken 

till att detta efterfrågades kan förklaras av Gutman (2006) som beskriver att just vardagliga 

sysslor och kognitiva förmågor påverkas negativt av missbruk. Ett antal användbara 

instrument som testats på patientgruppen visas i resultatet, några av dem var baserade på 

MoHo. Kielhofner (2012) redogör för flertalet valida och reliabla bedömningsinstrument som 

används till bedömning av exempelvis aktivitetsförmåga, utförandekapacitet, intressen, roller 

och motivation, och författarna tror att fler av instrumenten som är baserade på MoHos 

modell skulle kunna vara användbara för att kartlägga och bedöma dessa funktioner hos 

personer med missbruk genom enskild behandling eller behandling i grupp.  

Gruppens terapeutiska värde beskrivs i resultatet som en betydande faktor till god 

behandlingseffekt för personer med missbruksproblematik vilket stämmer överens med en 

studie av Dingle et al. (2015) där missbrukare ansåg att tillhörighet och acceptans från andra 

som varit med om liknande händelser underlättade och bidrog till nya sociala kontakter och 

förändrad identitet, vidare beskriver Williams, (2014) att gruppterapi är ett bra forum för att 

lära av varandra och känna samhörighet, vilket kan ytterligare tydliggöra gruppens 

terapeutiska värde som framgår i resultatet. Eklund et al. (2012) menar att gruppterapi som 

behandlingsform har stark anknytning inom arbetsterapi, men att gruppterapi är en ofta 

bortvald behandlingsform hos andra professioner till förmån för individuell terapi. Vad detta 

beror på framkommer inte, men frågan väcker tankar hos författarna om det västerländska 

individualistsamhället har betydelse för val av individuell terapi framför gruppterapi. Utifrån 

resultatet framgår att behandlingen och dess framgång inte hade kunnat ge samma effekt 

genom individuell terapi, och detta framgår även i studien av Dingle et al (2015). 
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Arbetsterapins grundantaganden består bland annat av antaganden om att personer är sociala 

och utför aktiviteter i samspel med andra samt att hälsa kan främjas genom aktivitet och 

delaktighet (FSA, 2012) vilket kan vara förklaring till att arbetsterapeuter vill fortsätta 

använda gruppterapi samt förklara de goda effekter som framkommit gällande gruppens 

terapeutiska värden i resultatet. Då aktiviteter kan ha olika värden enligt ValMO-modellen 

(Eklund et al. 2012), innebär det att gruppaktiviteter kan ha flera värden för dem som deltar i 

gruppterapin, vilket även framkommer i resultatet. Något som både Eklund et al. (2012) och 

Williams (2014) belyser som viktigt för lyckade terapeutiska grupper är gruppledarens 

kunskap och förmåga till att planera och leda gruppen. Detta lyfts inte i resultatet men även 

författarna till detta arbete anser att det är en viktig aspekt när denna typ av verksamhet ska 

planeras och genomföras med framgång. 

Metoddiskussion 

Metoden som användes till arbetet var en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Data 

baserades på kvalitativa och kvantitativa studier hämtade från sex olika databaser. 

Sökresultatet i respektive databas resulterade inte i några svenska studier, och majoriteten av 

studierna var kvalitativa, vilket Britton (2000) anser ger ett lågt samlat bevisvärde. Friberg 

(2012) anser dock att en litteraturöversikt på kandidatnivå innehållande kvantitativa och 

kvalitativa studier kan användas som en grund till empiriska studier på högre akademisk nivå. 

Fördelen med att göra en litteraturöversikt på valt område är att det belyser de kunskapsluckor 

som finns. Författarna anser att metodbeskrivningen av Friberg (2012) har varit till god hjälp 

under arbetets gång och har stärkt arbetets tillförlitlighet i metodens delar, då författarna har 

kunnat ta stöd i metodboken under arbetsprocessen. 

Friberg (2012) menar att val av sökord och filtreringar påverkar vilka artiklar som kommer 

med i träffresultatet vid sökning av data, författarna anser att sökorden som valdes var 

relevanta för ämnet. Olika benämningar på diagnosen användes i sökningarna för att inte gå 

miste om information då missbruk och beroende benämns olika. Författarna valde att inte 

inkludera ordet drug som sökord då den engelska betydelsen syftar till medicin eller 

läkemedel och därmed ger en annan innebörd än vad studien syftar till. Friberg (2012) menar 

att ämnesordlistor som exempelvis Svensk MeSH kan vara användbara för att få en överblick 

över vilka ord som används inom ett visst område, för att sedan kunna använda dessa i 

datasökningarna. Författarna kände till flertalet begrepp sedan tidigare men valde även att 

använde Svensk MeSH som komplement för att söka reda på användbara sökord, dessa 
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resulterade inte i ytterligare träffar, men författarna anser ändå att sökningarna kan ses som 

nödvändiga för att undvika att gå miste om relevant information i förlängningen. Författarna 

anser även att noggrannheten i sökprocessen stärkt arbetets trovärdighet. Vidare menar 

Friberg att valet av databaser påverkar sökresultatet och författarna valde att använda fyra 

ämnesinriktade databaser som ansågs relevanta för ämnet och som fanns tillgängliga via 

Luleå universitetsbibliotek. För att skapa bredd i sökningarna valde författarna även att 

inkludera databaserna Google Scholar och Scopus som är icke ämnesinriktade. Sökningarna i 

de icke ämnesinrikdade databaserna kan i förlängningen ses som onödigt arbete och hade med 

fördel kunnat uteslutits, då dessa inte bidrog till relevant data samt tog tid att gå igenom. 

Sammantaget resulterade sökningarna i många dubbletter vilket visar att forskningen inom 

ämnet är begränsad. 

Som beskrivits i metoddelen valde författarna att göra en snäv avgränsning i a-sökningarna 

genom att förutom avgränsa i årtal också ha filtrering att sökorden skulle finnas med i 

abstrakt, titel och/eller nyckelord för att försäkra att träffresultatet blev relevant. B-

sökningarna resulterade naturligt i fler artiklar, men endast två artiklar som inte redan 

framkommit i a-sökningarna valdes till slutgiltig data, vilka var Boisvert et al. (2008) och 

Ussher et al. (2000). Huruvida dessa två artiklar har haft betydelse för arbetets resultat är svårt 

att avgöra, men det går inte att komma ifrån det faktum att dessa två artiklar skulle missats om 

b-sökningarna inte genomförts. En vanligare sökväg enligt Friberg (2012) är att börja 

sökningen utan de sökkriterier författarna valde för att därefter avgränsa utifrån storlek och 

relevans på träffresultatet. När sökningarna gjordes ansåg dock författarna att avgränsningarna 

var befogade för att få ett så aktuellt träffresultat som möjligt och i förlängningen anser 

författarna att a- och b-sökningarna tillsammans stärker arbetets tillförlitlighet då dessa 

tillsammans minimerar risk för att gå miste om relevanta data. Friberg (2012) menar att 

vetenskapligt material en färskvara, och författarna valde att söka efter artiklar publicerade 

tidigast år 2000, men författarna är medvetna om att även detta tidsspann kan ses som 

gammalt i forskningssammanhang, men valde ändå att sätta den tidsgränsen då ämnet har 

begränsad forskning.  

Studierna bedömdes ha god studiekvalitet utifrån Fribergs beskrivning. Författarna ser dock 

en brist gällande Fribergs beskrivning av kvalitetsgranskning då studierna inte kan bedömas 

utifrån olika grader av kvalitet. Författarna anser att ett poängsystem grundat på 

frågeställningarna om studiekvalitén skulle underlättat bedömningen, säkerställt objektivitet 
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och skapat en mer tillförlitlig kvalitetsgranskning. Den höga andel kvalitativa studier som 

presenteras i resultatet speglar forskningsfrontens fokus och utbud gällande studier om 

arbetsterapi inom missbruksvård i nuläget. De kvalitativa studierna kunde ha så få som tre 

deltagare, vilket enligt Britton (2000) inte kan anses representativt för gruppen. Däremot visar 

studiernas resultat i stor utsträckning på liknande slutsatser, vilket ändå stärker de 

arbetsterapeutiska åtgärdernas betydelse för behandlingen. Behovet av större kvantitativa 

studier inom ämnet för att fastställa evidens för arbetsterapeutiska interventioner inom 

missbruksvård efterfrågas tydligt genom studiernas slutsatser. 

Författarna har varit lika delaktiga i arbetets alla delar. Genom detta har tillvägagångssätt, 

värdering av artiklarnas studiekvalitet och resultatet kunna diskuteras kontinuerligt vilket 

minskat risken för bias och oredlighet och därmed stärkt arbetets tillförlitlighet. Flera forskare 

har medverkat i flera artiklar som arbetets resultat grundas på, vilket Olsson och Sörensen 

(2011) samt Vetenskapsrådet (2011) menar kan vara en risk för bias då objektiviteten kan 

påverka trovärdigheten i resultatet. Samtidigt anser författarna att det kan vara en fördel att 

forskarna är insatta i ämnet och har genomfört flera studier, då ämnet missbruksvård är litet 

inom arbetsterapi är det inte förvånande att samma forskare förekommer i flera studier. 

Utifrån de studier som fanns att tillgå anser inte författarna att den begränsade forskningen 

inom ämnet har varit ett hinder för att ge en beskrivning av hur arbetsterapi kan användas 

inom missbruksvård, däremot gör begränsningen av kvantitativa studier det svårt att 

evidensbasera interventioner och arbetssätt. Att lyfta fram evidensbaserade arbetssätt var dock 

inte syftet med arbetet. Författarna ser att mer kvantitativ forskning behövs för att stärka 

arbetsterapins roll och betydelse inom missbruksvård, forskningen skulle exempelvis kunna 

inriktas mot aktivitetsträningens inverkan på missbrukares utförandekapacitet eller 

användbarheten av fler arbetsterapeutiska instrument för personer med missbruk. Även 

kvalitativ forskning behövs för att öka förståelse för behandling genom arbetsterapeuters och 

missbrukares upplevelser. Författarna anser även att svensk forskning behövs för att klargöra 

hur det arbetsterapeutiska arbetet kan utformas och bli en naturlig del inom den svenska 

kontexten inom missbruksvård. 

SLUTSATS  

Missbruk är en aktivitet och när den tas bort behöver den ersättas med andra aktiviteter för att 

minimera risk för återfall. Aktivitet och aktiviteters betydelse är en central del inom 

arbetsterapi och arbetsterapeuter kan bidra till behandlingen inom missbruksvård med 
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kompetens inom aktiviteters betydelse för ett nyktert liv och för att undvika återfall i 

missbruk. Implementering av arbetsterapi inom svensk missbruksvård kan därmed öka 

förståelsen för aktiviteters betydelse för behandlingen samt öka utförandekapaciteten hos 

missbrukare och minska risken för återfall. Arbetsterapeuter kan stödja personer med 

missbruk i att skapa och utveckla nya aktivitetsområden, roller, intressen och färdigheter som 

behövs för att klara vardagliga aktiviteter och leva ett självständigt liv, samt kartlägga 

missbrukarens utförandekapacitet i olika aktiviteter. Till detta finns arbetsterapeutiska 

instrument såsom Intressechecklistan, Min mening, VQ och AMPS som är användbara för 

klientgruppen. Genom aktivitetsträning kan arbetsterapeuterna stärka missbrukares förmåga 

och kunskap i dagliga aktiviteter som krävs för att leva ett självständigt liv, såsom 

ekonomihantering, hushållssysslor och att utveckla sociala förmågor, och på så sätt även 

utveckla personernas metakognition. Rollspel kan användas i de fall verkliga miljöer och 

situationer inte finns att tillgå. Genom arbetsterapigrupper kan gemenskap stärkas mellan 

missbrukare samtidigt som gruppen ger ett terapeutiskt värde och möjlighet till diskussion och 

reflektion med andra i samma situation. Grupperna utformas med fördel så att 

gruppdeltagarna har samma problematik eller liknande förutsättningar för att stödja varandra 

på bästa sätt. Användning av metaforer i det arbetsterapeutiska arbetet underlättar för 

missbrukare att tala om svåra situationer och bearbeta sitt missbruk. För att etablera 

arbetsterapi inom svensk missbruksvård krävs att beslutsfattare och myndigheter får kunskap 

och förståelse för aktiviteters betydelse för tillfriskningsfasen och för att personerna ska 

kunna leva ett självständigt liv utan substanser och vårdinsatser. Universitet och högskolor 

med arbetsterapeutprogram skulle med fördel kunna involvera missbruksområdet mer i 

utbildningarna för att ge studenterna ökad erfarenhet gällande missbruk som i stora delar av 

samhället fortfarande inte ses som en sjukdom som innebär funktionsnedsättningar. 
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BILAGA 1  
Översikt litteratursökningar 
AMED 

Avgränsningar i a-sökningarna och b-sökningarna: Fulltext, från 2000, Academic Journal, publicerade på engelska. A-sökningarna hade även 

avgränsningen sökord i abstrakt, titel och/eller nyckelord, vilket b-sökningarna inte hade. Sökord: Occupational therap*, substance abuse, 

substance use, substance disorder, addiction care, substance-related disorder. 

 

 

Sökordskombination Träffar Bortfall  Lästa abstrakt Lästa i fulltext Artiklar till data 

“occupational therap*” AND “substance abuse” 

A 

B 

 

4 

4 

 

0 

1 

 

3 

1 

 

2 

0 

 

1 

0 

“occupational therap*” AND “substance use” 

A 

B 

 

3 

7 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

2 

3 

 

0 

1 

“occupational therap*” AND “substance use disorder” 

A 

B 

 

2 

3 

 

0 

0 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND ”addiction” 

A 

B 

 

4 

7 

 

0 

0 

 

2 

4 

 

1 

1 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND “addiction care” 

A 

B 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND “substance-related disorder” 

A 

B 

 

0 

13 

 

0 

0 

 

0 

6 

 

0 

2 

 

0 

1 
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Cinahl 

Avgränsningar i a-sökningarna och b-sökningarna: Fulltext, från 2000, peer-reviewed, publicerade på engelska. A-sökningarna hade även 

avgränsningen sökord i abstrakt, titel och/eller nyckelord, vilket b-sökningarna inte hade. Sökord: Occupational therap*, substance abuse, 

substance use, substance disorder, addiction care, substance-related disorder. 

 

 

Sökordskombination Träffar Bortfall Lästa abstrakt Lästa i fulltext Artiklar till data 

”occupational therap*” AND “substance abuse” 

A 

B 

 

9 

33 

 

1 

3 

 

5 

11 

 

4 

8 

 

2 

6 

”occupational therap*” AND “substance use” 

A 

B 

 

6 

23 

 

2 

4 

 

3 

12 

 

2 

7 

 

0 

3 

“occupational therap*” AND “substance use disorder” 

A 

B 

 

4 

5 

 

1 

1 

 

2 

3 

 

1 

2 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND “addiction” 

A 

B 

 

5 

11 

 

1 

1 

 

4 

8 

 

3 

6 

 

2 

4 

“occupational therap*” AND “addiction care” 

A 

B 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND “substance-related disorder” 

A 

B 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 
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Google Scholar 
Avgränsningar i a-sökningarna och b-sökningarna: Artiklar från 2000, publicerade på engelska. Sökord: Occupational therap*, substance abuse, 

substance use, substance disorder, addiction care, substance-related disorder. 
 

 

Sökordskombination Träffar Bortfall Lästa abstrakt Lästa i fulltext Artiklar till data 

“occupational therap*” AND “substance abuse” 

A 

B 

 

12 

12 

 

2 

2 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND “substance use” 

A 

B 

 

4 

4 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

”occupational therap*” AND “substance use disorder” 

A 

B 

 

1 

1 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND addiction 

A 

B 

 

10 

8 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND “addiction care” 

A 

B 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND “substance-related disorder” 

A 

B 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 
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PsychInfo 

Avgränsningar i a-sökningarna och b-sökningarna: Fulltext, från 2000, peer-reviewed, publicerade på engelska. A-sökningarna hade även 

avgränsningen sökord i abstrakt, titel och/eller nyckelord, vilket b-sökningarna inte hade. Sökord: Occupational therap*, substance abuse, 

substance use, substance disorder, addiction care, substance-related disorder. 

 

 

Sökordskombination Träffar Bortfall Lästa abstrakt Lästa i full text Artiklar till data 

“occupational therap*” AND “substance abuse” 

A 

B 

 

14 

40 

 

1 

3 

 

9 

10 

 

6 

7 

 

4 

3 

“occupational therap* AND “substance use” 

A 

B 

 

5 

21 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

1 

2 

 

0 

0 

“occupational therap* AND “substance use disorder” 

A 

B 

 

1 

6 

 

0 

1 

 

0 

2 

 

0 

2 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND ”addiction” 

A 

B 

 

9 

64 

 

1 

3 

 

4 

10 

 

2 

3 

 

1 

2 

“occupational therap*” AND “addiction care” 

A 

B 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND “substance- related disorder” 

A 

B 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 
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PubMed 

Avgränsningar i a-sökningarna och b-sökningarna: Fulltext, från 2000, publicerade på engelska. A-sökningarna hade även avgränsningen sökord 

i abstrakt, titel och/eller nyckelord, vilket b-sökningarna inte hade. Sökord: Occupational therap*, substance abuse, substance use, substance 

disorder, addiction care, substance-related disorder. 

 

 

Sökordskombination Träffar Bortfall  Lästa abstrakt Lästa i full text Artiklar till data 

“occupational therap*” AND “substance abuse” 

A 

B 

 

17 

33 

 

1 

2 

 

7 

10 

 

5 

5 

 

4 

3 

“occupational therap*” AND “substance use” 

A 

B 

 

6 

21 

 

0 

0 

 

5 

7 

 

5 

5 

 

1 

1 

“occupational therap* AND “substance use disorder” 

A 

B 

 

1 

3 

 

0 

0 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND ”addiction” 

A 

B 

 

11 

24 

 

2 

1 

 

5 

10 

 

4 

6 

 

4 

5 

“occupational therap*” AND “addiction care” 

A 

B 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND “substance- related disorder” 

A 

B 

 

0 

30 

 

0 

4 

 

0 

11 

 

0 

8 

 

0 

5 
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Scopus 

Avgränsningar i a-sökningarna och b-sökningarna: Artiklar i fulltext, från 2000-2016, publicerade på engelska. Inom subject area: Health 

professions, Psychology. A-sökningarna hade även avgränsningen sökord i abstrakt, titel och/eller nyckelord, vilket b-sökningarna inte hade. 

Sökord: Occupational therap*, substance abuse, substance use, substance disorder, addiction care, substance-related disorder. 

 

 

Sökordskombination Träffar Bortfall Lästa abstrakt Lästa i fulltext Artiklar till data 

“occupational therap* AND “substance abuse” 

A 

B 

 

28 

301 

 

6 

0 

 

8 

0 

 

4 

0 

 

3 

0 

“occupational therap*” AND “substance use” 

A 

B 

 

5 

566 

 

2 

0 

 

2 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND “substance use disorder” 

A 

B 

 

3 

108 

 

1 

0 

 

1 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND ”addiction” 

A 

B 

 

19 

295 

 

5 

0 

 

6 

0 

 

3 

0 

 

3 

0 

”occupational therap* “AND ”addiction care” 

A 

B 

 

4 

3 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

“occupational therap*” AND “substance-related disorder” 

A 

B 

 

13 

43 

 

5 

5 

 

5 

13 

 

3 

6 

 

3 

6 
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Sekundärsökningar 
Sekundärsökningarna genomfördes på artiklar som registrerades som bortfall i tabell 1. Då flera artiklar förekom flera gånger blev antalet bortfall 

8 stycken. 

 

 

Sökstrategier Antal Lästa abstrakt Lästa i fulltext Artiklar till data 

Tillgänglig genom sökning på 

tidskrift i databasen Primo. 
2 2 1 0 

Tillgänglig i databasen Cinahl 

sökning på artikels titel. 
2 2 0 0 

Tillgänglig i Google Scholar 

Sökning på artikels titel 
1 1 0 0 

Tillgänglig i databasen PubMed, 

sökte på artikelns namn. 
1 1 1 0 

Ej tillgänglig i skolans databaser  2 0 0 0 
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BILAGA 2  
Artikelöversikt 

 

Artikel Syfte Metod/design Resultat Slutsats/diskussion 

Titel: A Physical Activity 

Intervention in a 

Community Alcohol Service. 

Författare: Ussher, M., 

McCusker, M., Morrow, V & 

Donaghy, M. 

Tidskrift: British Journal of 

Occupational Therapy 

Årtal: 2000 

Undersöka om fysisk aktivitet 

kan minska beroendet hos 

individer med 

missbruksproblem och öka 

engagemanget i 

samhällsbaserade aktiviteter, 

genom att öka medvetenheten 

om fördelarna med motion och 

att uppleva förbättrad 

hälsa. 

Kvalitativ studie. 7 individer 

deltog i ett 6-veckors program 

bestående av 9 sessioner. Varje 

session innehöll 1 fysisk övning 

och rådgivning kring fysisk 

aktivitet. 

Fältstudier utfördes på 5 

deltagare.  

Kombinationen fysisk aktivitet 

och rådgivning hade en positiv 

inverkan i deltagarnas liv. 4 av 5 

deltagare gjorde betydande 

vinster i alla målområden som 

berörde oberoende, integration, 

utbildning och hälsa. 

Arbetsterapeuter kan ha en 

central roll för att främja fysiska 

aktiviteter för individer med 

missbruksproblem. 

Kontrollerade studier behöver 

göras med större prover, längre 

uppföljningstider och jämförelse 

av olika insatser. 

Titel: Assessment of motor and 

process skills in daily life 

activities of treated substance 

addicts. 

Författare: Rojo-Mota, G., 

Pedrero-Pérez, E. J., Ruiz-

Sánchez de León, J. M & 

Miangolarra-Page, J. C. 

Tidskrift: Scandinavian Journal 

of Occupational Therapy 

Årtal: 2014 

Undersöka om 

bedömningsinstrumentet 

AMPS är lämpligt för 

patientgrupper med 

beroendeproblematik. 

Kvantitativ studie. Studien 

utfördes på 101 patienter inom 

öppenvården som en del i 

behandling för 

substansmissbruk. Deltagarna 

fick välja en aktivitet som 

bedömdes med instrumentet 

AMPS. 

Resultatet visar 

försämrad förmåga till 

motoriska och kognitiv 

förmågor utifrån missbrukets 

längd och svårighetsgrad. 

 

AMPS kan vara ett användbart 

instrument för individer med 

beroendeproblematik. Framtida 

studier bör göras i större skala 

för att öka representativitet och 

generaliserbarheten. 

 

 

 

 

 

Titel: Description of a Studien hade 2 syften: 1. Att ge Kvalitativ studie. Programmet Ingen formell bedömning på Teamsamverkan kan gynna 
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Substance Abuse Relapse 

Prevention Programme 

conducted by 

Occupational Therapy and 

Psychology 

Graduate Students in a United 

States 

Women’s Prison. 

Författare: Tayar, S. G. 

Tidskrift: British Journal of 

Occupational Therapy. 

Årtal: 2004 

kvinnliga fångar professionell 

hjälp utifrån arbetsterapi och 

psykologi  

2. Att studenter inom respektive 

område fick erfarenhet av att 

genomföra grupper och arbeta 

med aktuell patientgrupp. 

genomfördes av studenter från 2 

professioner- psykologi och 

arbetsterapi. Studien varade 

mellan 2000-2002. Antalet 

grupper var 2-3/termin baserat 

på antal lämpliga deltagare. 

Maxantalet i varje grupp var 10. 

Grupperna varade i 6-8 veckor 

och den totala tiden var 8-12 

timmar. Fokus var att presentera 

teoretiska modeller, 

informera om 

återfallsprevention och leda 

aktiviteter för att stödja, 

förbättra och tillämpa strategier. 

programmets resultat gjordes 

men utifrån samtal framgick att 

deltagarna var positiva till 

programmet och ansåg att det 

var gynnsamt för deras framtid. 

Även studenterna beskrev 

positiva upplevelser med 

programmet. 

 

studenter i sitt lärande genom 

att förebygga återfall hos 

individer som sitter i fängelse. 

Förhoppningen är att 

arbetsterapeuter 

kan använda dessa idéer 

och/eller söka ytterligare 

resurser för att skapa liknande 

program och erbjuda fler elever 

möjligheten att arbeta med 

andra professioner inom unika 

projekt. 

Titel: Effectiveness of a peer-

support community in addiction 

recovery: participation as 

intervention. 

 

Författare: Boisvert, R. A,, 

Martin, L. M, Grosek, M & 

Clarie, A. J.  

Tidskrift: Occupational therapy 

international 

Årtal: 2008 

Undersöka om ett 

återfallsprogram gynnades av att 

använda kamratstöd och 

gemenskap för att främja ökad 

känsla för samhörighet, 

stödjande beteenden, 

självbestämmande och 

livskvalitet samt minska återfall 

och hemlöshet hos deltagarna 

som var hemlösa 

substansmissbrukare. 

 

Mixad metod och genomfördes 

på 18 deltagare. Före- och efter 

mätningar, observation och 

semistrukturerade intervjuer 

användes i studien. Data från 

tidigare återfallsprogram 

användes för att jämföra antal 

återfall. 

 

Resultatet visar betydande 

minskning av risk för återfall 

hos deltagarna. Studien visar 

upplevda 

förbättringar i gemenskap, 

tillhörighet och stödjande 

beteenden. Denna typ av 

program kan ha en signifikant 

positiv inverkan på 

återhämtning hos individer med 

substansmissbruk och 

hemlöshet.  

De boende hjälpte och stöttade 

varandra vid situationer av 

återfall istället för att utesluta 

varandra. Empowerment och 

delaktighet hjälper individerna 

att ta kontroll över sina liv. Mer 

forskning behövs för att stärka 

resultatet. 

Titel: Feasibility and 

Acceptability of a Pilot Housing 

Transition Program for 

Homeless Adults with Mental 

Illness and Substance Use. 

Författare: Gutman, S. A., 

Undersöka 

om behandlingsprogrammet 

Supporting Many To Achieve 

Residential Transition 

(SMART) kunde vara 

användbart på patientgruppen 

hemlösa med psykisk sjukdom 

Retrospektiv mixad studie. 

Deltagarna bestod av 10 män 

som bodde på ett härbärge. 

SMART är ett program som 

baseras på hushållssysslor. 

Programmet varade i 3 veckor 

och deltagarna fick 

6 av de 10 fullföljde 

programmet och uppnådde 

målen med goda resultat utifrån 

GAS.  Deltagarna kände sig 

delaktiga i sin 

förändringsprocess. 

Interventionen tycks ha hjälpt 

deltagarna med att förbättra och 

öka kunskaper kring 

hushållssysslor och boende 

aktiviteter. Deltagarna önskade 

mer undervisning inom 

hushållsekonomi. 
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Raphael-Greenfield, E. I & 

Simon, P. M. 

Tidskrift: Occupational 

Therapy In Health Care 

Årtal: 2015 

och historia av 

substansmissbruk. 

 

undervisningsmaterial i form 

av DVD-filmer. Praktiska 

färdigheter övades i en 

träningslägenhet. Deltagarna 

satte mål utifrån Goal 

Attainment Scaling (GAS) och 

data samlades även in genom 

enkäter. 

Titel: First-Person Perspectives 

on Dual Diagnosis Anonymous 

(DDA): A Qualitative Study. 

Författare: Roush, S., Monica, 

C., Carpenter- Song, E & Drake, 

R. E.  

Tidskrift: Journal of Dual 

Diagnosis 

Årtal: 2015 

Undersöka om Dual Diagnosis 

Anonymous (DDA), ett 

specialanpassat 

stödgruppsprogram, kan stödja 

individer med missbruk och 

psykisk ohälsa.  

Mixad metod. Studien innehöll 

13 fokusgrupper med 106 DDA 

medlemmar inom 3 områden: 

stödboende, kriminalvård och 

sjukhus. Mötena spelades in och 

transkriberades. Data 

analyserades och teman 

framkom. 

Utifrån studiens resultat 

framkom 4 teman.  

1. Känsla av acceptans från 

andra i gruppen. 

2. förståelse för 

dubbeldiagnoser. 

3. Öppna diskussioner under 

DDA-möten.  

4. Fokus på hopp och 

återhämtning från båda 

diagnoserna. 

DDA är ett bra alternativ för 

individer som inte känner sig 

bekväma på traditionella AA-

möten på grund av psykisk 

ohälsa. 

Titel: Metacognition in persons 

with substance abuse: Findings 

and implications for 

occupational therapists. 

Författare: Wasmuth, S. L., 

Outcalt, J., Buck, K., Leonhardt, 

B. L. Vohs, J & Lysaker, P. H. 

Tidskrift: Canadian Journal of 

Occupational Therapy 

Årtal: 2015 

Undersöka om individer med ett 

missbruk visade specifika 

mönster av 

metakognitiva nedsättningar 

inom självreflektion, att förstå 

andras tankar, social kompetens 

och behärskning.  

Mixad metod. 

Kvalitativ data samlades in 

genom intervjuer. 

Intervjuerna betygsattes sedan 

utifrån en kvantitativ skala, 

(Metakognition Assessment 

Scale - MAS). 

Individer med missbruk hade 

betydande försämringar i 

behärskning men inte andra 

delar av metakognition. 

Aktivitetsbaserade 

interventioner kan ses som 

praktiskt genomförande. 

Individer med missbruk visar 

betydande försämringar i 

behärskningsförmåga, vilket kan 

tolkas som att aktivitetsbaserade 

interventioner kan vara viktigt 

för patientgruppen och det är 

troligt att individerna kan lära 

sig nya färdigheter och 

strategier för att lösa problem i 

livet. 

Titel: Model of Occupational Studien hade två syften: Mixad metod med 3 deltagare. Deltagare 1 och 3 höjde sina Missbrukande mammor står 
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Empowerment and 

Gunnarsson’s Tree Theme: 

Intervention for Mothers in 

Recovery 

Författare: Cardinale, J., 

Malacari, L., Broggi, S., 

Savignano, J & Fisher, G. 

Tidskrift: Occupational 

Therapy in Mental Health 

Årtal: 2014 

 

1. Kan "Tree Theme Method" 

stärka mammor att tillfriskna 

och bibehålla nykterhet, 

reflektera över deras förflutna, 

och uppnå ett mer hälsosamt och 

aktivt liv? 

 

2. Kan Model of Occupational 

Empowerment som återfinns i 

"Tree Theme Method" vara 

lämplig som grund för 

arbetsterapi för mammor i 

tillfriskningsprocessen. 

Under 5 sessioner ritade 

deltagarna träd som motsvarade 

olika delar i deras liv och fick 

samtala om dessa. De fick innan 

och efter studien svara på frågor 

om sin självutveckling.  

svarspoäng, deltagare 2 deltog 

inte i sista sessionen och kunde 

inte följas upp angående 

självutveckling. Deltagarna 

uppskattade 

avslappningsövningarna som 

ingick och kände sig stärkta 

efter majoriteten sessioner. 

inför en mängd utmaningar i 

sina liv när de ska rehabiliteras. 

När självkänslan är förhöjd och 

mål är utsatta kan kvinnor 

övervinna dessa hinder. 

Reflektion på deltagarnas 

tidigare, nuvarande och framtida 

liv via Tree Theme Method 

visade sig vara terapeutiskt och 

positivt för att mammorna ska 

kunna förändra och forma sina 

liv. 

Titel: Mothers in Recovery: An 

Occupational Perspective 

Författare: Martin, L. M., 

Smith, M., Rogers, J., Wallen, T 

& Boisvert, R. 

Tidskrift: Occupational 

Therapy International 

Årtal: 2011 

Undersöka beroendets inverkan 

på aktivitetsutförandet för att 

identifiera faktorer som 

mammor upplevde viktiga i 

behandlingen. 

Kvalitativ studie med ett 

narrativt förhållningssätt genom 

semistrukturerade intervjuer 

med 10 deltagare. 

Förändringar i 

aktivitetsidentitet, 

aktivitetsmönster och 

utförandekapacitet framkom. 

Miljöfaktorer som bidrog till 

missbruk och som var viktiga 

för tillfrisknandet var struktur 

och personer som fanns i den 

sociala miljön. 

 

Att skapa eller återfå hållbara 

aktivitetsidentiteter och 

kompetenser är positivt inom 

missbruksvård, och 

utformning av dessa program 

för specifika grupper som 

exempelvis mammor är viktigt. 

 

Titel: Population- Centered Life 

Skills Groups: Perceptions of 

Satisfaction and Engagement 

Författare: Peloquin, S. M & 

Ciro, C. A. 

Tidskrift: American Journal of 

Occupational Therapy 

Undersöka tillfredsställelsen och 

engagemanget i livsstilsgrupper 

på ett boende för kvinnor med 

substansberoende. 

Retrospektiv kvantitativ 

tvärsnittsanalys av 561 enkäter 

som samlats in under 2006-

2008. Deskriptiv statistik 

användes för att undersöka 

tillfredsställelse i grupperna. 

Skillnader i fokus och 

engagemang i 

aktivitetsprocessen undersöktes 

genom att analysera median för 

Cirka 97 % var nöjda med 

livsstilsgrupperna. Inga 

signifikanta skillnader 

konstaterades för svaren 

gällande innehåll eller 

aktiviteter. 

Livsstilsgrupper verkar vara 

tillfredsställande och 

engagerande för kvinnor i 

tillfriskningsprocessen från ett 

substansberoende. 
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Årtal: 2013 8 livsstilsområden med Kruskal-

Wallis mediantest. 

Titel: Self-Development Groups 

Among Women in Recovery: 

Client Perceptions of 

Satisfaction and Engagement 

Författare: Peloquin, S. M & 

Ciro, C. A. 

Tidskrift: American Journal of 

Occupational Therapy 

Årtal: 2013 

Undersöka engagemang och 

tillfredsställelse med 

arbetsterapeutiska 

självutvecklingsgrupper på ett 

boende för kvinnor med 

substansberoende. 

 

Retrospektiv kvantitativ 

tvärsnittsanalys på enkäter 

gjorda 2006-2010. Deskriptiv 

statistik användes för att 

undersöka tillfredsställelse i 

grupperna. Skillnader i fokus 

och engagemang i 

aktivitetsprocessen undersöktes 

genom att analysera median av 8 

självutvecklingsområden med 

Kruskal-Wallis mediantest. 

Totalt 97 % var nöjda med 

självutvecklingsgruppen. Inga 

signifikanta skillnader 

konstaterades för svaren 

gällande innehåll eller 

aktiviteter. 

Självutvecklande 

aktivitetsgrupper med 

framträdande 

återhämtningstema verkar vara 

en tillfredsställande och 

engagerande intervention för 

kvinnor 

i återhämtning från 

drogmissbruk. 

 

Titel: Self-identified 

occupational competencies, 

limitations and priorities for 

change in the occupational lives 

of people with drug misuse 

problems 

Författare: Davies, R & 

Cameron, J. 

Tidskrift: British Journal of 

Occupational Therapy 

Årtal: 2010 

 

Undersöka självidentifierade 

kompetenser, begränsningar och 

prioriteringar för förändring i 

aktivitetslivet hos individer med 

substansberoende. 

Mixad metod. 30 deltagare fick 

använda 

självbedömningsinstrumentet 

Min mening varav 6 deltagare 

även intervjuades i 

semistrukturerade intervjuer 

som utgick 

från 

färdigheter/aktivitetsutförande, 

vanor och viljekraft. 

Att sköta ekonomin var viktigt 

för 90 %, men också bland det 

svåraste. Ta hand om andra jag 

har ansvar över var viktigaste 

för 41 %. 

 

Intervjuerna visade att 

missbruket påverkade 

deltagarna så de skadade sig och 

misskötte hygien.  

De hade svårt att koncentrera 

sig, sociala relationer var viktigt 

men försummades. 3 av de 

intervjuade sa att drogfrihet var 

grundläggande för att nå sina 

mål.  

Min mening och intervjuerna 

tyder på att deltagarna 

anser att de antingen har förlorat 

eller aldrig fullt 

utvecklat  kompetens och 

förmåga och prioriterar att 

förändra detta. 

Det arbetsterapeuter bör 

fokusera på är att förbättra 

kompetens inom 

hushållsekonomi, 

hushållssysslor och personlig 

vård. 
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Titel: The challenges that 

employees who abuse 

substances experience when 

returning to work after 

completion of employee 

assistance programme (EAP) 

Författare: Soeker, S. 

Tidskrift: WORK: A Journal of 

Prevention, Assessment & 

Rehabilitation 

Årtal: 2014 

Utforska utmaningar som 

anställda med substansmissbruk 

upplever när de återgår till 

arbete efter att ha deltagit i ett 

arbetsinriktat stödprogram. 

Explorativ deskriptiv kvalitativ 

metod. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med tre 

manliga deltagare samt två 

handledare. 

Resultatet beskrivs i 4 teman: 

1. Förlust av rollen och 

identiteten som arbetare. 

2. Negativ respons av 

omgivningen att de klarat 

stödprogrammet. 

3. Stödprogrammet är ett 

verktyg till förändring. 

4. Hälsosamma aktiviteter 

stärker stödprogrammet. 

 

 

Missbruk påverkar rollen som 

arbetare. Det finns hindrande 

och stödjande faktorer vid 

återgång i arbete, och 

aktivitetsbaserade interventioner 

kan användas i stödprogram. 

Baserat resultatet 

rekommenderar forskarna 

aktivitetsbaserade 

interventioner och att se 

individerna på ett holistiskt sätt 

kommer stärka stödprogrammet. 

Titel: The Leisure Participation 

of Clients with a Dual Diagnosis 

Författare: Hodgson, S., Lloyd, 

C & Schmid, T. 

Tidskrift: British Journal of 

Occupational Therapy 

Årtal: 2001 

Beskriva fenomenet 

Deltagande i fritidsaktivitet 

genom subjektiva beskrivningar 

från unika individer och inte 

generalisera utifrån teorier eller 

breda grupper. 

 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade intervjuer 

med 4 deltagare. Intervjuerna 

var ca 1 h och spelades in. 

2 teman framkom: 

1. Fritid som en del av 

återhämtningsprocessen. 

2. Hinder för deltagande i 

fritidsaktiviteter. 

Att fungera socialt är en viktig 

del för att motverka tristess som 

kan leda till återfall, men 

samsjuklighet kan göra det 

svårt. Drogfrihet innebär 

förutom att inte bruka 

substanser att byta livsstil. Detta 

kan leda till att sociala nätverk 

försvinner och ensamheten kan 

leda till tristess. 

 

Arbetsterapeuter kan främja en 

balanserad struktur av 

dagliga rutiner och använda 

fritidsaktiviteter som 

motiverande interventioner. 

Titel: Understanding the Lived 

Experience of Formerly 

Homeless Adults as They 

Transition to Supportive 

Housing 

Öka förståelsen för före detta 

hemlösa substansmissbrukares 

upplevelser av: 

1. Övergång och process av att 

behålla bostaden. 

Explorativ kvalitativ 

fenomenologisk design. 4 

deltagare som hade 

substansmissbruk och 

diagnostiserad psykisk ohälsa 

7 kategorier 

Framkom: 

1. Längtan efter att behålla ett 

hem och kunna sköta 

hushållsekonomi. 

Arbetsterapeuter kan: 

1. Stödja drogfrihet genom att 

bilda nya, hälsosamma rutiner 

och aktiviteter. 

2. Skapa möjligheter för 
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Författare: Raphael-Greenfield, 

E. I. & Gutman, S. A. 

 

Tidskrift: Occupational 

Therapy in Mental Health 

 

Årtal: 2015 

 

2. Aktuella aktivitetsbehov och 

mål. 

3. Faktorer som främjar och 

hämmar behållandet av bostad. 

intervjuades. Deltagarna 

intervjuades 2 gånger i ca 1 h 

under 2 veckor, samt hade 

uppföljning 1 månad senare. 

2. Strävan att hålla sig drogfri 

genom aktivitet. 

3 Att få roller genom boendet. 

4. För tidigt åldrande och 

medvetenhet om döden. 

5. Ständig rädsla och vaksamhet 

i dagliga aktiviteter och i den 

sociala miljön. 

6. Återfå engagemang i 

samhället genom 

aktivitet. 

7. Altruism genom aktiviteter. 

socialisering som gör det 

möjligt för altruism och som 

minskar isolering och främjar 

engagemang.  

3. Behandla PTS-symtom som 

påverkar dagliga aktiviteter 

genom att identifiera aktiviteter 

som utlöser dessa. 

4. Stödja fysiska och kognitiva 

förmågor genom 

energibesparing, 

kompensatoriska strategier och 

hjälpmedel. 
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BILAGA 3 
Frågeställningar till kvalitetsgranskning 
 

Kvalitetsgranskningen utgår från nedanstående frågeställningar som är baserade på Fribergs 

(2012) förslag på frågeställningar vid kvalitetsgranskning av kvalitativa studier respektive 

kvantitativa studier. 

 

Finns tydliga avgränsande problem formulerat? 

Vad är syftet? 

Hur är metoden beskriven? 

Hur är undersökningspersonerna eller situationen beskrivna?/Hur har urvalet gjorts? 

Hur har data analyserats? 

Vad visar resultatet? 

Förs några etiska resonemang? 
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