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Sammanfattning  
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder för personer med depression i 

vuxen ålder. För att besvara studiens syfte valdes en litteraturöversikt för att få en överblick av 

tidigare forskning och sammanställa till en ny helhet. Data insamlades genom sökning i databaser 

som resulterade i 12 artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades med Fishers (2009) 

interventionsmodeller som raster. Analysen visade att arbetsterapeutiska åtgärder kunde placeras 

under tre av interventionsmodellerna och kunde summeras i form av fritidsaktivitet, 

fritidssysselsättning, fysisk träning, skrivterapier, gruppterapier, coopingstrategier, The Tree 

Theme Metod, byte av erfarenheter i grupp och livsberättelser. Resultatet visade vidare på att de 

arbetsterapeutiska åtgärderna är varierande och att det fanns sparsamt vetenskapliga artiklar som 

tar upp arbetsterapeutiska åtgärder för personer med depression i vuxen ålder.  Arbetsterapeutiska 

åtgärder ger positiva resultat när det gäller åtgärder för personer med depression i vuxen ålder. 

The Tree Theme Metod (TTM) är en klientcentrerad metod som var mer framträdande i de 

granskade studierna och författarna kunde summera metoden som betydelsefull åtgärd för 

arbetsterapeuter att använda i arbete med personer med depression, detta speciellt då depression 

är ett växande problem i samhället.  
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Abstract  
The purpose of the study was to describe occupational therapy interventions for people with 

depression in adulthood. In order to answer the aim of the study, a literature review was chosen to 

get an overview of previous research and to compile a new whole. Data was gathered through 

search in databases that resulted in 12 articles which were reviewed and analyzed with Fishers 

(2009) intervention models as a framework. The analysis showed that occupational therapy 

measures could be placed under three of the intervention models and could be summed up in 

terms of leisure activity, leisure employment, physical exercise, writing therapies, group 

therapies, coopering strategies, The Tree Theme Method, changing experiences in group and life 

stories. The result showed that the occupational therapy interventions varied and that there were 

sparsely scientific articles that addressed occupational therapy measures for people with 

depression in adulthood. Occupational therapy measures can offer positive results for people with 

depression in adulthood. The Tree Theme Method (TTM) is a client-centered method that was 

more prominent in the reviewed studies and the authors could summarize the method as 

important measure to use for people with depression in adulthood, especially since depression is a 

growing problem in society.  
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Inledning  
Depression har under de senaste åren ökat runt om i världen och är en ytterst stor källa till lidande 

hos människor. I Sverige lider cirka 15–20% av primärvårds klienter av depression eller liknande 

tillstånd av (Holst., et al, 2017). Det har även visat sig påverka människors vardag, dagliga 

aktiviteter och hälsa allt mer, vilket kan leda till förändringar i en människas liv (Gunnarsson 

2011; Girard, Fisher, Short & Duran, 1999; Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010; 

Kielhofner, 2012). Arbetsterapi har en viktig roll då det gäller att främja hälsa och balans mellan 

en människas dagliga aktiviteter (Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuter arbetar aktivitetsfokuserat 

med största fokus på att få vardagen att fungera för individen och uppnå delaktighet i vardagen. 

Då det gäller arbetsterapi och depression finns det få studier gjorda vilket gör att kunskapen är 

begränsad vad gäller de arbetsterapeutiska åtgärderna. Detta gav oss ett intresse att skriva vårt 

examensarbete om arbetsterapeutiska åtgärder för personer med depression i vuxen ålder. 
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Bakgrund  
Enligt World health organisation [WHO] (2016) är hälsa inte bara en frånvaro av sjukdom utan 

präglas av tre komponenter som fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Psykisk sjukdom 

kan påverka individers livssituation negativt vilket även kan leda till att individens sätt att 

fungera kan förändras både socialt och psykiskt (Blume & Sigling, 2008). Blume och Sigling 

(2008) tar vidare upp att det finns en större risk att drabbas av psykisk sjukdom då en människa 

har brist på socialt stöd. Detta medför en negativ inverkan hos individen och påverkar även 

återhämtningen då den oftast kan ta längre tid utan det sociala nätverket i vardagen. McWha, 

Pachana och Alpass (2003) och WHO (2016) beskriver att människor som upplevt någon form av 

negativa livshändelser är mer benägna att utveckla depression. Detta kan vidare leda till mer 

stress och dysfunktion som i sin tur kan förvärra en människas livssituation samt leda till en 

depressiv sjukdom. 

 

Depression är en vanlig psykisk sjukdom som påverkar hälsan övergripande. Fler studier visar att 

livsstilstillfredsställelsen och självkänslan försämras vid depression. Detta gör att människans 

vardag och dagliga aktiviteter påverkas mer övergripande (Wisenthal & Krupa, 2013; McWha et 

al, 2003). Enligt WHO (2016) går det att beskriva depression som ett komplext samspel mellan 

fysiska, psykiska, sociala och biologiska faktorer där miljöfaktorer har en stor inverkan. Fler 

studier (Wisenthal & Krupa, 2013; McWha et., al, 2003; Wasserman, 2011; Agerberg, 2003) 

lyfter fram hur symtomen för depression kan variera mellan olika individer och några vanligt 

förekommande symptom kan vara att människan känner sig utmattad, får dålig sömn, känslor av 

hopplöshet, sämre aptit, försämrat minne och försämrad koncentrationsförmåga. Depression kan 

även kännetecknas som en stor sorg och människan kan bli tillbakadragen i sociala sammanhang 

där även förluster av fritidsintressen kan förekomma. Enligt WHO (2016) kan symptomen 

beroende på vilket typ och grad av depression människan drabbas av oftast vara likartade. 

Symptomen kan beroende på svårighetsgraden delas in i mild, måttlig eller svår.  

 

Det går vidare dela in depression i två huvudkategorier, egentlig depression och dystymi. Den 

egentliga depressionen påverkar människan att fungera i vardagliga aktiviteter på övergripande 

plan och dystymi är den versionen av depression som är lindrigare. Dystymi gör att människan 

kan fungera och forma sitt liv men har problem med nedstämdhet och brist på energi, vilket oftast 
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leder till att problem uppstår i de vardagliga aktiviteterna (Wasserman, 2003; Agerberg 2011). 

Människor med egentlig depression kan ha svårigheter med att ta beslut och har även en 

försämrad förmåga att koncentrera sig samt har en sämre uppfattningsförmåga jämfört med de 

människor som inte har fått diagnosen egentlig depression (Remmers, Topolinski, Dietrich & 

Michalak, 2015).  

 

Att drabbas av en sjukdom innebär stora förändringar för en människas vardag där mycket blir en 

utmaning och individen kan få mycket svårare att hålla balans mellan olika aktiviteter 

(Erlandsson & Persson, 2014). Då arbetsterapeuter har ett helhetsperspektiv och är 

aktivitetsfokuserade där främsta fokus ligger på att få vardagen att fungera används olika 

arbetssätt för att få en människa att uppnå hälsa och välbefinnande (Kielhofner, 2012; Fisher, 

2009). En viktig del för människor är att analysera sin egen vardag för att försöka förstå vad som 

ger ohälsa samt vad den mår bra av. Detta betyder att arbetsterapeuter har en betydelsefull roll 

när det gäller att främja en bra aktivitetsbalans mellan en människas dagliga aktiviteter 

(Kielhofner, 2012; Erlandsson & Persson, 2014; Eklund., et al 2010; McWha et., al (2003). Målet 

med arbetsterapi är att främja hälsa och människors möjligheter att leva ett värdefullt liv med en 

ökad livskvalité samt förebygga och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga (Kielhofner, 2012; 

Erlandsson & Persson, 2014; Fisher 2009). Arbetsterapeuter har sitt yttersta fokus på att stötta 

människor att förbättra vardagen samt stötta till att strukturera upp och hålla balans mellan de 

dagliga aktiviteterna. Detta genom att använda aktivitet som medel och mål och ett 

klientcentrerat arbetssätt där fokus ligger på att lyssna in till klienten och dennes behov. En 

människas egna unika upplevelse av sin situation är en viktigt grund i arbetsterapi (Kielhofner, 

2012). Occupational therapy intervention process modell (OTIPM) (Fisher, 2009) är en 

processmodell som är klientcentrerad och utgår från klientens behov och situation och är ett top 

down och aktivitetsbaserat synsätt. Genom att använda ett top down perspektiv skaffar sig 

arbetsterapeuten en bred bild vad klienten har för behov och önskningar samt tar hänsyn till vad 

klienten vill kunna utföra på ett tillfredsställande sätt. Fisher (2009) beskriver fyra 

interventionsmodeller som ingår i OTIPM och går att använda vid arbete och interventioner med 

ett terapeutiskt värde för klienterna. Arbetsterapeuter kan använda sig av dessa 

interventionsmodeller för att få kvalité på arbetet med klienten och uppnå ytterst bästa resultat. 
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En människas tankar, känslor och handlingar är vägande för en god rehabilitering där relationen 

mellan klient och arbetsterapeut har en inverkan på hur rehabiliteringen blir och kvaliteten på 

den. Ett arbetssätt som är klientcentrerat och holistiskt där fokus ligger på hela människan ger 

större förutsättningar och skapar en större vikt av en god rehabilitering (Kielhofner, 2012; 

Erlandsson & Persson, 2014; Eklund., et al 2010). Arbetsterapeuter använder olika interventioner 

för att möjliggöra aktivitet och delaktighet. En människas värderingar, intressen och känsla av 

kompetens vägs då in i förändringen av människans vilja, vanebildning och utförandekapacitet 

där objektiva och subjektiva upplevelser tas upp (McWha.,  et al 2003; Kielhofner, 2012).  

 

Depression är vanligt förekommande och som tidigare nämnt påverkar detta problem i 

människors vardag allt mer. Då det gäller arbetsterapi och depression finns det få studier gjorda 

vilket gör att kunskapen är begränsad vad gäller de arbetsterapeutiska åtgärderna för personer 

med depression. Det finns många olika strategier och behandlingssätt för personer med 

depression men det tas oftast lite upp om ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Då det 

framkommit få studier har författarna kunnat se att det finns en kunskapslucka inom området. 

Kunskapen är ytterst begränsad och detta har väckt mer intresse för författarna till att 

sammanställa den forskning som finns inom det aktuella området och skriva om 

arbetsterapeutiska åtgärder för personer med depression i vuxen ålder.  

 

 

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder för personer med depression i 
vuxen ålder.  
 
 
 
METOD  
Design  
Författarna hade i avsikt att få en bred bild av tidigare forskning om hur arbetsterapeuter arbetar 

med människor med depression samt vilka arbetsterapeutiska åtgärder som finns inom det valda 

området. Detta gjorde att författarna valde en litteraturöversikt för att ge en sammanställd 

översikt av området och lyfta fram eventuella kunskapsluckor. Enligt Friberg (2012) är denna typ 

av metod lämplig då det finns ett syfte att skapa en översikt inom ett område som i detta fall var 
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arbetsterapeutiska åtgärder för personer med depression i vuxen ålder.  
 
Litteratursökning 
I denna studie har författarna valt att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder för personer med 

depression i vuxen ålder. Metod är en viktig del i en litteraturöversikt och kan fördelas i olika 

delar för att på bästa sätt kunna följa stegen i rätt ordning (Friberg, 2012).  Inklusionskriterierna 

för studien var att samtliga artiklar skulle vara Peer Reviewed samt avgränsade med årtal från 

1991 fram till 2017. Innehållet i artiklarna skulle avse vuxna människor med depression från 18 

år samt belysa arbetsterapeutiska åtgärder. Samtliga artiklar skulle även vara skrivna på svenska 

eller engelska. Exklusioner gjordes av studier där det under litteratursökningen förekom artiklar 

som fokuserade på depression efter en specifik sjukdom. Inriktningen kunde vara att människor 

drabbas av depression efter olika sjukdomar såsom stroke, demens och multisjuka osv och dessa 

exkluderades då de inte motsvarade studiens syfte.  Författarna har även i sökandet kunnat få tips 

och vägledning av Luleå Tekniska Universitets bibliotekarie. 
 
 
Till litteratursökningen valde författarna att söka vetenskapliga artiklar via Luleås tekniska 

universitetsbiblioteks i databaserna Cinahl, PubMed, AMED samt OtSeeker som är specifikt 

inriktat med systematiska översikter inom arbetsterapi. Författarna valde kvalitativa, kvantitativa, 

litteraturstudier och litteraturöversikter. Friberg (2012) beskriver att redovisa alla steg i metoden 

noggrant är en grund för att läsaren skall kunna bedöma relevansen av de texter som har valts för 

analysen. Författarna valde sökord och sökordsstrategier innan den påbörjade litteratursökningen 

som enligt Friberg (2012) är bra att planera innan. De sökord som valdes ut var; Occupational 

therapy, therapist, depression, intervention, depressive disorder, adults, psychiatric diagnoses. 

Dessa sökorden kombinerades med booleska sökoperationer där AND och OR användes för att 

sedan söka i databasen CINAHL, AMED, PubMed och QT Seeker. Författarna påbörjade 

sökningen i CINAHL med occupational therapy AND depression där 5 artiklar togs med vidare 

till studien. För att få en mer specifik sökning som var relevant för studien syfte (Friberg, 2012) 

valde författarna att kombinera occupational therapy AND depression AND adults där ytterligare 

2 artiklar togs vidare till studien. Vidare kunde författarna göra en ytterligare begränsning där de 

kombinerade occupational therapy intervention AND psychiatric diagnoses för att få en mer 

specifik inriktning som motsvarar studiens syfte, 1 artikel kunde inkluderas med till studien. 



10		

Författarna fortsatte sin artikelsökning med att kombinera occupational therapy intervention 

AND depression OR depressive disorder och tog ytterligare med 1 artikel till studien. Författarna 

utvidgade sökningen sedan i PubMed och AMED för att se om det förekom fler artiklar med 

sökord occupational therapy AND depression. Författarna kunde även här få med ytterligare 3 

artiklar. Författarna fortsatte kombinera sökorden i PubMed och AMED men kunde inte 

inkluderade fler artiklar i studien då det inte motsvarade studiens syfte. Författarna valde att 

vidare kombinera sökord i databasen OtSeeker som är specifikt inriktat med systematiska 

översikter inom arbetsterapi men kunde inte inkludera några artiklar.   

 

Samtliga artiklar valdes utifrån att titel och abstrakt lästes för att sedan mellan författarna 

resonera om dessa var relevanta för studien. Om artikeln visade sig vara relevant granskades den 

noggrant av båda författarna. De artiklar som inte motsvarade studiens syfte valdes bort efter att 

båda analyserat, granskat och tolkat. Sammanlagt granskades 57 artiklar under 

litteratursökningen varav 12 togs med vidare till studien och presenteras i tabell 1.   

  

Tabell 1. Sammanställd tabell över litteratursökning i databaser. 

Databas	 Sökordskombinationer Antal träffar	 Granskade 
artiklar 	

Valda artiklar 
till studien 	

 
Cinahl 	 Occupational therapy AND 

depression	
272	 16	 5 	

 
Cinahl	 Occupational therapy AND 

depression AND adults	
128	 4	 2	

 
Cinahl	 Occupational therapy 

intervention AND psychiatric 
diagnoses	

4	 2	 1	

 
Cinahl	 Occupational therapy AND 

depression OR depressive 
disorder	

35	 5	 1	

 
PubMed	 Occupational therapy AND 

depression	
48	 6	 1	
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PubMed Occupational therapy AND 

depression AND adults 
1089 8 0 

 
AMED	 Occupational therapy AND 

depression 	
119	 5	 2 	

 
AMED 

Occupational therapist AND 
intervention AND depression  14 4 0 

 
AMED Occupational therapy 

intervention AND psychiatric 
diagnosis 

2 1 0 

 
OtSeeker	 Occupational therapy 

intervention AND depression	
24	 2 

	

0	

 
OtSeeker occupational therapist and 

depression and intervention 
5 1 0 

 
OtSeeker occupational therapy AND 

depression 
41 3 0 

 

 
Analys av data  
Författarna valde att använda sig av Fribergs metod där alla artiklar som valdes ut 

kvalitetsgranskades utifrån att syftet stämde överens med författarnas kriterier vid sökningen 

(Friberg, 2012). Författarna gick igenom titel och abstrakt för att få en uppfattning om ifall 

artikeln följde de kriterier som fanns för studien. Vid kvalitetsgranskningen användes Fribergs 

rubriker som stöd för granskning: Artikel/Studie, Titel, Författare, Tidskrift/Årtal, Syfte, Metod, 

Resultat och Slutsats/Diskussion se tabell 3 (bilaga 1). Författarna fortsatte analysen med att 

systematisera resultatet i samtliga 12 artiklar in i Fishers interventionsmodeller som ett raster för 

de arbetsterapeutiska åtgärderna för personer med depression. De fyra interventionsmodeller 

innefattar: Modell för kompensation, modell för aktivitetsträning, modellen för förbättring av 

personliga faktorer och kroppsfunktioner samt pedagogiska modellen (Fisher & Nyman, 2007). 

Då samtliga artiklar sorterades under de fyra interventionsmodellerna kunde författarna bilda en 

tydligare uppfattning av artiklar med likartat innehåll som hörde till respektive 

interventionsmodell. Detta gav författarna en vägledning där det gick och se att tre av 

praxismodellerna enligt Fisher stämde överens med de granskade artiklarna, modell för 
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aktivitetsträning, pedagogiska modellen och modell för förbättring av personliga faktorer och 

kroppsfunktioner (tabell 2). Slutligen analyserade författarna artiklarna individuellt och sedan 

tillsammans för att forma ett sammanhang.  

 

Tabell 2. Analys av artiklar med Occupational therapy intervention process model 

(OTIPM) som raster (Fisher & Nyman, 2007).  

 
4 Interventions-
modeller enligt 
Fisher  
	

 
Ex antal åtgärder            Arbetsterapeutiska åtgärder 	

 
Modell för 
kompensation 
Denna modell används då 
människor behöver någon 
kompensation eller 
anpassade 
utrustningar/tekniska 
hjälpmedel för att 
bibehålla aktiviteter i 
dagliga livet.  
	

 
0                                       - Inga resultat  
	

 
Modell för 
aktivitetsträning 
Denna modell används då 
människor behöver återfå 
eller utveckla sin förmåga 
till dagliga aktiviteter	

 
                                        - Fritidsaktivitet,   
 5                                       Fritidssysselsättning,  
                                          Stillasittande aktiviteter 
                                          Fysisk träning, Skrivterapi                 
                                         (UWaT) Writing som terapi.     
                                         Skrivterapi (CW) ett kreativt                 
                                         skrivande.	

 
Modell för förbättring 
av personliga faktorer 
och kroppsfunktioner  
Denna modell används då 
människor behöver återfå 
eller utveckla personliga 
faktorer och 
kroppsfunktioner. 	

 
3                                      - Livsberättelse, The Tree Theme   
                                          Metod, gruppterapi 	

 
Pedagogiska modellen  
Denna modell används då 

  
 
3                                      - Pedagogiskt stöd DVD,  
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människor behöver 
pedagogiskt stöd för att få 
en vägledning kring deras 
dagliga liv och aktiviteter. 	

                                          Kommunikation i grupp,  
                                          Byte av erfarenheter i grupp,  
                                          Coopingstrategier 	

 
Etiska reflektioner 
Studien är baserad på datainsamling från vetenskapliga artiklar samt metodböcker eftersom 

författarna valde att göra en litteraturöversikt. Detta innebär att det finns en risk att författarna vid 

översättning av de engelska artiklarna översatte fel eller tolkade artikeln efter sitt egna tycke. Det 

finns även en risk att författarna valde artiklar som grundade i deras egna synpunkter, vilket 

Friberg (2012) kallar för ett selektivt urval vid sökning av vetenskapliga artiklar. Vinsten med 

studien var att bidra till kunskap inom det valda området för personer med depression i vuxen 

ålder samt att belysa de arbetsterapeutiska åtgärder som beskrevs för patientgruppen.  

 

 

 
Resultat  
Dataanalysen resulterade i att arbetsterapeutiska åtgärder för personer med depression kunde 

beskrivas i tre av Fishers interventionsmodeller. Modell för aktivitetsträning, pedagogiska 

modellen och modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner men 

kroppsfunktioner utesluts då det inte förekom i artiklarna. Modell för kompensation gav inga 

resultat se tabell 1. Resultatet presenteras med Fishers interventionsmodeller som rubriker och 

beskrivs utförligt nedan.  

 

Aktivitetsträning 

Arbetsterapeutiska åtgärder i form av aktivitetsträning för depression framkom i fem av de 

granskade studierna (Fine 2001; Cole 2010;  Hitch, Taylor & Pepin, 2015; Cooper, 2013).  

 

Fine (2001), Cole (2010) och Hitch,. et al (2015) beskriver åtgärder i form av att engagera sig och 

vara delaktig i aktiviteter där strategier används för att förbättra engagemang. Fine (2001) och 

Cole (2010) lyfter fram fritidsaktiviteter såsom fysisk aktivitet som en åtgärd där någon form av 

aktivitet kan leda till att vara mindre deprimerad. Fine (2001) tar framförallt upp åtgärder i någon 

form av fritidssysselsättning, fysisk träning eller bara stillasittande aktiviteter såsom t.ex. 
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kortspel. En positiv självbild ökar motivationen att delta i fritidsaktiviteter enligt Fine (2001).  

 

Vidare lyfter Cooper (2013) upp en åtgärd i form av skrivterapi som minskar grubblande och 

känslomässiga tankar. Två av de arbetsterapeutiska åtgärderna är i olika former av skrivterapi 

Writing som terapi (UWaT) och ett kreativt skrivande (CW). UWaT är en strukturerad skrivterapi 

medan CW är en ostrukturerad skrivterapi som använder skrivandet som en kreativ konst i 

aktivitet. Dessa två kan klargöra skrift som en form av en känslomässig beskrivning, där även 

skrivterapi kan öka självkänsla och utveckla sättet att hitta sig själv på. I UWaT är syftet att 

stärka människors kognitiva del och under tiden de jobbade med detta visade det på en ökning i 

deras självförtroende. Klienterna tog avstånd från deras egna berättelse vilket gjorde att de kunde 

omorganisera eller spela med deras minnen och erfarenheter vid skrivandet. CW visade på att 

genom att skriva och uttrycka sina känslor kunde klienterna ta avstånd från sina smärtsamma 

känslor samtidigt som de inte behövde diskutera känsloladdade innehåll.  

 

Förbättring av personliga faktorer 

Arbetsterapeutiska åtgärder i form av att förbättra personliga faktorer framkom i fyra studier 

(Sundsteigen, Eklund, & Dahlin-Ivanoff, 2009; Gunnarsson, Jansson, & Eklund, 2006; 

Gunnarsson, & Björklund, 2013; Gunnarsson, Peterson, Leufstadius, Jansson, & Eklund, 2010).  

 

Fler av de granskade artiklarna (Sundsteigen., et al 2009; Gunnarsson., et al 2006; Gunnarsson & 

Björklund, 2013; Gunnarsson., et al 2010) beskriver arbetsterapeutiska åtgärder i form av stöd att 

göra förändringar i dagliga aktiviteter, förbättra välbefinnandet och hantering av sin vardag. 

Gunnarsson., et al (2006) lyfter vidare åtgärder som att finna nya strategier för klienten för att 

kunna ändra sitt dagliga liv. Med hjälp av nya strategier går det att skapa aktiviteter som sedan 

vävs in tillsammans med livsberättelsen i ett aktivitetsperspektiv. Gunnarsson., et al (2006), 

Gunnarsson och Björklund (2013) och Gunnarsson., et al (2010) beskriver att arbetsterapeuten 

tillämpar åtgärder med The Tree Theme Method som är en arbetsterapeutisk åtgärd i psykosocial 

arbetsterapi för att kunna identifiera livsberättelsen tillsammans med klienten i form av att måla 

träd som symboliserar olika perioder i klientens liv. Den inkluderar: nuvarande liv, barndom, 

ungdom, vuxen ålder och sedan framtiden. Avsikten med detta var att klienten ska hitta nya 

strategier för hur man förändrar och hanterar sitt liv och sin vardag. Sundsteigen., et al (2009) 
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beskriver åtgärder i form av gruppterapi som hjälpte klienterna att göra förändring i sina dagliga 

aktiviteter. Studien visade på att deltagarnas personliga överföring av egna erfarenheter och 

kunskaper var av betydelse för framgång i behandlingen.  

 

Pedagogiska åtgärder  

Arbetsterapeutiska åtgärder i form av pedagogiska åtgärder framkom i tre studier (Gunnarsson & 

Björklund, 2013; Sundsteigen, Eklund & Dahlin-Ivanoff, 2009; Lysack, Lichtenberg och 

Schneider (2011).  

 

Lysack., et al (2011) beskriver åtgärder i form av en djupare kommunikation som 

arbetsterapeuter använder som ett pedagogiskt stöd i DVD format. Det kan vara allt från att prata 

om humöret, kognitiva försämringen som skett eller att arbetsterapeuten har fokus på personens 

individuella behov vid insatser och under val av pedagogiskt stöd. Vidare lyfter fler studier 

(Gunnarsson & Björklund, 2013; Sundsteigen., et al 2009) åtgärder i form av att kommunicera i 

grupp tillsammans med arbetsterapeuten om sin livshistoria. Detta leder till att välbefinnandet 

förbättras, där även avsikten är att byta erfarenheter med varandra i grupp som visar sig vara en 

bra åtgärd när det gäller att möta individens dagliga behov.  

 

Fler studier (Custer & Wassink, 1991; Rouleau, Dion & Korner-Bitensky, 2015; Schindler, 2010) 

betonar vikten av att arbetsterapeuten identifierar personens individuella mål som kan föra 

personen mot en bestämd riktning. Custer och Wassink (1991) lyfter vidare en betydelsefull 

arbetsterapeutisk åtgärd genom att använda coopingstrategier för att på ett välorganiserat och 

pedagogiskt sätt förbättra självbild och social interaktionsförmåga. Då coopingstrategier används 

hanterar arbetsterapeuten och klienten kriser som har förföljt klienten och fortsätter arbeta med 

detta tills målen är uppnådda.  

 
 
Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder för personer med depression i 

vuxen ålder. Resultatet visade att de arbetsterapeutiska åtgärderna är varierande och att det fanns 
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sparsamt med vetenskapliga artiklar som tar upp arbetsterapeutiska åtgärder. De åtgärder som 

framkom i studierna var fritidsaktivitet, fritidssysselsättning, stillasittande aktiviteter, fysisk 

träning, skrivterapi (UWaT) Writing som terapi och (CW) ett kreativt skrivande, livsberättelser, 

The Tree Theme Metod, gruppterapi, pedagogiskt stöd i DVD format, kommunikation i grupp, 

byte av erfarenheter i grupp och coopingstrategier (Fine 2001; Cole 2010; Hitch,. et al, 2015; 

Cooper, 2013; Sundsteigen., et al, 2009; Gunnarsson., et al, 2006; Gunnarsson, & Björklund, 

2013; Gunnarsson., et al, 2010; Lysack., et al, 2011; Custer & Wassink, 1991; Rouleau., et al, 

2015; Schindler, 2010).  

 

Enligt Fine (2001), Cole (2010) och Hitch., et al, (2015) kan klienten minska sin depression 

genom att vara aktiv, tex fysisk aktivitet såsom träning, stillasittande aktivitet såsom t.ex. kortspel 

eller någon form av fritidssysselsättning. Dessa strategier kan användas och författarna menar på 

att klienten på detta sätt utvecklar sitt sätt att se på sig själv och utvecklar motivationen att våga 

delta och engagera sig mer, vilket vidare leder till en positiv självbild hos personen. Detta betonar 

även Cole (2010) som även lyfter fram Model of Human Occupation som en viktig modell för 

arbetsterapeuten att konceptualisera komplexiteten i engagemang, t.ex. delta i fysisk aktivitet. 

Kielhofner (2012) tar upp olika strategier som arbetsterapeuten kan använda i sitt arbete för att 

stödja personen i förändringsprocessen, vilket även lyfts fram i resultatet i denna studie där 

författarna lyfter fram hur arbetsterapeuten använder strategier för att motivera personer med 

depression och får dem mer engagerade genom att vara aktiva eller fritidssysselsatta.  

 

Eklund, Gunnarsson och Leufstadius (2010) beskriver i sin bok att skapande aktiviteter kan 

resultera i något användbart genom görandet. Detta stämmer även in med Cooper (2013) som i 

resultatet beskriver upplevelsen av skrivterapi som en skapande aktivitet och åtgärd som minskar 

oönskade och känslomässiga tankar hos en person. Cooper (2013) betonar vidare vikten av 

skrivterapi writing som terapi (UWaT) och ett kreativt skrivande (CW) som framgångsrika 

åtgärder för personer med depression där de har ytterst stor chans att utveckla sitt sätt att hitta sig 

själv på samt öka sin självkänsla. Genom att personen skriver och uttrycker sina känslor på det 

sättet minskar smärtsamma känslor under tiden de skriver.  

 

Sundsteigen., et al (2009), Gunnarsson., et al (2006), Gunnarsson och Björklund, (2013) och 



17		

Gunnarsson., et al (2010) tar också upp att de dagliga aktiviteterna är viktiga för att förbättra och 

vidmakthålla sitt vardagliga liv som går ihop med att skapa aktiviteter och tillsammans med 

livsberättelsen skapa ett aktivitetsperspektiv. Det framkommer även i resultatet i denna 

litteraturöversikt att arbetsterapeuter planerar aktivitet och utifrån personens förmåga ge 

möjlighet att främja balans i det dagliga livet.  Detta stämmer även överens med ett 

klientcentrerat arbetssätt som enligt Kielhofner (2012) och Fisher (2009) är en grundläggande del 

i det arbetsterapeutiska arbetet med klienter. Det klientcentrerade arbetssättet betonas även av 

Gunnarsson (2011) i The Tree Theme Method (TTM) som identifierades i litteraturen som en 

interventionsmodell för förbättring av personliga faktorer. TTM beskrivs som en klientcentrerad 

arbetsterapeutisk metod att användas i det dagliga klientarbetet. Även Terry och Westcott (2012) 

lyfter fram hur arbetsterapeuter måste kunna leverera en helhetsbild av klienten där även de 

biologiska, psykologiska och sociologiska faktorerna spelar en ytterst stor roll för att påverka 

komplexiteten i aktivitet hos klienterna. För att arbetsterapeuten ska kunna identifiera klienters 

aktivitetsbehov lyfter Rouleau., et al (2015) värdet av att använda bedömningsinstrumentet 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) som en viktig del i 

interventionsprocessen. Detta kan vara till hjälp för att identifiera, motivera och engagera klienter 

till vad som är viktigt för dem. Detta stämmer även överens med Schindler (2010) som lyfter 

vikten av att använda bedömningsinstrumentet COPM. Att identifiera en persons meningsfulla 

aktiviteter har en stor betydelse i ett klientcentrerat arbetssätt (Kielhofner, 2012; Fisher, 2009). 

Arbetsterapeuten kan på detta sätt främja klientens identitet och självständighet genom att kunna 

reflektera kring sig själv och sin vardag. Med detta menar Gunnarsson., et al (2006), Gunnarsson 

och Björklund (2013), Gunnarsson (2011) och Gunnarsson., et al (2010) att The Tree Theme 

Method (TTM) är en bra metod att använda där klienten får måla träd som symboliserar olika 

perioder i klienten liv kan spegla till en förändring i framtiden. TTM är förövrigt en metod som 

introducerats för svenska arbetsterapeuter där det går att gå en kurs för att kunna använda den i 

klientarbetet (Gunnarsson, 2011).  

 

Det framkom i resultatet att arbetsterapeuten använder sig av gruppterapi som också har fokus på 

att göra förändringar i vardagen och de dagliga aktiviteterna. Sundsteigen., et al (2009) lyfter 

fram att personers erfarenheter och kunskaper under gruppterapin har en stor betydelse för 

framgång och för hur behandlingen blir. I artikeln beskrivs deltagarnas upplevelse av 
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gruppterapin. Deltagarna i studien uppger att de är nöjda med detta sätt att ha behandlingsformen 

på och att de upplever det som tillfredsställande samt att de lär sig mycket av varandras 

erfarenheter och berättelser.   
   

Lysack., et al (2011) betonar en djupare kommunikationsform som är i DVD format. Där de 

menar på att denna kommunikationsform kan göra att arbetsterapeuter kan prata om allt från 

humöret, det kognitiva försämringar som skett samt att en noggrann arbetsterapeutisk insats kan 

förbättra den psykiska hälsan och minska depressionen. Fler studier (Custer & Wassink, 1991; 

Rouleau., et al 2015; Schindler, 2010) beskriver åtgärder där arbetsterapeuten identifierar mål 

som kan föra en person mot en rätt riktning. För att förbättra självbilden och den sociala 

interaktionsförmågan stämmer väl in då arbetsterapeuten arbetar utifrån ett klientcentrerat 

arbetssätt där de tillsammans med klienten identifierar mål för att uppnå kvalité och resultat i 

behandlingen (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012).  

 
Metoddiskussion  
Metoden som valdes var en litteraturöversikt för att få en övergripande bild över de 

arbetsterapeutiska åtgärderna som i dagsläget finns för personer med depression i vuxen ålder. 

Detta ämne valdes då författarna ansåg att det fanns begränsat med studier gjorda kring de 

arbetsterapeutiska åtgärderna för denna målgrupp. Detta gav författarna ett intresse att skriva 

examensarbetet inom detta område. För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar sökte författarna 

i flera databaser men såg efter en helikoptersökning att Cinahl gav den bredaste sökning med 

inriktning på arbetsterapi. Cinahl och likaså AMED har bra sökmotorer men Cinahl visade på 

bättre möjligheter vid vidare litteratursökning då den gav bäst resultat. Både kvalitativa, 

kvantitativa och litteraturstudier ingick i studien. Författarna var kritiska till valet av relevanta 

studier som hittades och tog endast med de som motsvarade studiens syfte. Artiklar valdes till 

studien till mättnad uppstod, vilket resulterade i 12 artiklar. Författarna hade förväntat sig ett 

bättre utslag i databasen OtSeeker då den är främst inriktad på arbetsterapi, men denna databas 

gav inga resultat som motsvarade studiens syfte. Många artiklar hade som syfte att beskriva 

arbetsterapeutiska åtgärder men hade inte depression i fokus.  

 

Samtliga vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Friberg (2012). Under 

kvalitetsgranskningen kunde författarna gallra bort artiklar som inte motsvarade studiens syfte.  
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Två artiklar (Rouleau., et al 2015; Schindler, 2010) hade även missvisande titel och metod men 

motsvarade fortfarande studiens syfte enligt författarna och innehållet gick att förstå. Författarna 

såg relevans för syftet med studierna och hade kvar dessa då de beskrev arbetsterapeutiska 

bedömningsinstrument som kunde vara till hjälp för att identifiera mål och meningsfulla 

aktiviteter för klienter med psykisk ohälsa.  För att författarna skulle undvika feltolkningar av 

artiklarna diskuterades varje artikels innehåll noggrant under flertal tillfällen, vilket stärker 

reliabiliteten för studien.   

 

En svaghet var att det var svårt för författarna att förhålla sig till de artiklar som skulle vara med i 

studien och avse personer med depression. Ett flertal studier som hittades la mer fokus på psykisk 

ohälsa. Ytterligare en svaghet i metoddelen var att författarna inte använde sig av fler databaser 

där fler studier hade kunnat hittats. Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket var en risk för 

feltolkning under arbetets gång. För att minska risken något så analyserade författarna artiklarna 

var för sig och sedan tillsammans för att få fram en helhet ihop. En ytterligare risk/svaghet var att 

utbudet inte var så stort specifikt inriktat på personer med depression och arbetsterapi. I efterhand 

kunde författarna avgränsat sökningen till senare årtal som 2000 men valde från 1991 då en 

artikel med kvalité hittades och motsvarade studiens syfte korrekt.  

 

Styrkor med metodvalet för uppsatsen var att samtliga artiklar kvalitetsgranskades och följde 

strukturen enligt Friberg (2012). Detta presenteras av tabeller där titel, årtal, tidskrift, syfte, 

problem, metod, resultat och diskussion noggrant gicks igenom. Därefter valdes ännu en tabell 

för att noggrant strukturera upp vilka sökord som användes, antal träffar, antal granskade artiklar 

samt antal artiklar som togs vidare med i studien. Både i skriftlig form och i tabellform. 

Författarna hade även inklusions/exklusionskriterier vilket underlättade att göra ett urval utefter 

syftet. Styrkan kunde författarna även se då de kvalitetsgranskade och använde Fishers 

interventionsmodeller utifrån OTIPM (Fisher & Nyman, 2007) som raster som var till hjälp för 

att identifiera de arbetsterapeutiska åtgärderna. 

 

Författarna kunde under sorteringen av studierna och åtgärderna se att vissa åtgärder går in under 

flera interventionsmodeller. Arbetsterapeutiska åtgärder framkom inte under modellen för 

kompensation men under de andra tre modellerna. Modellen för förbättring av personliga faktorer 
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har även förbättring av kroppsfunktioner men författarna valde att utesluta den då 

arbetsterapeuten inte gjorde någon åtgärd i form av kroppsfunktion. Det framgick endast 

personliga faktorer.  

 

Vidare kunde författarna se en svårighet att placera in åtgärden gruppterapi i de olika 

interventionsmodellerna då den gick att ha under flera modeller. Sundsteigen., et al (2009) tar i 

studien upp gruppterapi tillsammans med arbetsterapeut som kunde gå in under modellen 

förbättring av personliga faktorer men kunde även sorteras under modellen för pedagogiska 

åtgärder. Detsamma diskuterade författarna kring (Gunnarsson., et al 2006; Gunnarsson, & 

Björklund, 2013; Gunnarsson., et al 2010) som sorterades under modellen förbättring av 

personliga faktorer där författarna även valde att sätta Gunnarsson och Björklund (2013) under 

pedagogiska interventionsmodellen då de lyfter gruppterapi specifikt. Detta för att Gunnarsson 

och Björklund (2013) lyfter fram att arbeta i grupp och kommunicera i grupp som terapi och byta 

ut erfarenheter som även Sundsteigen., et al (2009) riktar sig in på.  

 

Slutsats 
Författarnas slutsats är att arbetsterapeuter kan göra stor nytta för personer med depression. Det 

finns olika behandlingsalternativ och den arbetsterapeutiska behandlingen är väldigt begränsad 

och tystlåten just för depression. Arbetsterapeuter finns på olika håll och arbetar inom olika 

verksamheter, men majoriteten av människor idag saknar kunskapen om vad arbetsterapeuter 

faktiskt kan bidra med för personer med depression. Arbetsterapeuter vill få vardagen att fungera 

för människan och förekommer depression går det att ingripa med flera olika åtgärder som 

arbetsterapeut för att minska depression och få personen att klara sin vardag. The Tree Theme 

Method (TTM) är en klientcentrerad metod (Gunnarsson, 2011) som författarna i denna 

litteraturöversikt anser vara betydelsefull att använda för personer med depression då den 

framförallt är lämplig att använda i psykosocial arbetsterapi. Det krävs att man som 

arbetsterapeut går en kurs innan man kan använda den med klienter. Flertal av artiklarna 

påpekade att mer forskning behövs inom området arbetsterapeutiska åtgärder för personer med 

depression då patientgruppen är ett växande problem för samhället världen över (Holst., et al, 

2017; Hitch., et al, 2015). Författarna kunde efter samtlig sammanställning tolka att det finns 

utvecklingspotential för vidare forskning.  
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Bilaga 1   
Tabell 3. Kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012). Översikt över analyserade 
artiklar/studier. 
Artikel/Studie	    Syfte	     Metod 	    Resultat 	 Slutsats/Diskussion 	
Studie 1 
Titel: 
Occupational 
Therapy  
Intervention for 
an adult with 
depression and 
suicidal 
tendencies 
 
Författare: 
Custer och 
Wassink 
 
Tidskrift:  
American  
Journal of  
Occupational 
 Therapy 
 
Årtal: 
1991 

Syftet var att 
beskriva 
arbetsterapeuti
ska åtgärder 
för en man 
med 
depression  

Intervjuer, kliniska 
program, 
arbetsprogram 
Kvalitativ studie 

Minskade 
självmordstankar,  
Förbättringar för 
mannen då coping 
färdigheter användes 
och lärdes ut i 
arbetsterapi  
 

Viktigt att sätta upp mål 
för patienten 

Studie 2  
Titel: 
Occupational                        
therapy with  
people with 
 depression:  
Using nominal  
group technique  
to collate  
clinician  
Opinion.  
 
Författare: 
Hitch, Taylor, 
Pepin. 
 
Tidskrift:  
Scandinavian  
Journal Of  
Occupational  
Therapy 
Årtal: 
2015 

Syftet med 
studien var att 
få en samsyn 
från kliniker 
om 
arbetsterapi 
för människor 
med 
depression. 
 
 

Man ville inhämta 
konsensus från en 
grupp kliniker runt 
bästa praxis för 
arbetsterapi för 
personer med 
depression i 
områden där ingen 
forskning för 
närvarande finns 
som referens.  
Kvalitativ studie 

Det övergripande syftet 
var alltså att ge 
vägledning om 
lämpliga bedömningar 
och intervention 
strategier för 
människor med 
depression, som ville 
förbättra sitt 
engagemang och 
delaktighet i sina 
dagliga aktiviteter. 

De bedömningar och 
praxis som finns stöds inte 
av forskningsresultatet 
direkt.  
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Studie 3 
Titel: 
Assessment 
practices of 
Canadian 
occupational 
therapists 
working with 
adults with 
mental disorders:  
 
Författare: 
Rouleau, Dion &                                                                                                                                                                            
Korner-Bitensky 
 
Tidskrift:  
Canadian Journal 
Of Occupational 
Therapy 
 
Årtal: 
2015 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
bedömningsm
etoder som 
kan användas 
av 
arbetsterapeut
er för klienter 
som upplever 
symptom på 
egentlig 
depression 
eller 
schizofreni. 
 

En nationell 
undersökning av 
metoder för 
bedömning av fall 
hypotetiska kunder 
Kvantitativ studie 

Visade på att COPM 
var det mest använda   
bedömningsinstrument
et av motor - och 
processfärdigheter och 
listades även ut som 
den mest önskade 
utvärderingsverktyget.  

Arbetsterapeuter arbetar 
med vuxna med psykisk 
ohälsa och har funnit det 
svårt att hitta 
standardiserade åtgärder 
för bedömning och att 
dokumentera 
effekten av 
arbetsterapeutiska tjänster. 
Studien visar att det finns 
en standardiserad mätning 
som arbetsterapeuter kan 
använda sig av i arbetet 
med klienter med 
schizofreni eller 
depression. Det går även 
använda sig av icke- 
standardiserade instrument 
som vanligtvis omfattar 
intervjuer och 
observationer.  

Studie 4 
Titel: 
Effect of a DVD 
Intervention on 
Therapists' 
Mental Health 
Practices With 
Older Adults. 
 
Författare: 
Lysack, 
Lichtenberg & 
Schneider 
 
Tidskrift:  
American Journal 
Of Occupational 
Therapy 
 
Årtal: 
2011 

Syftet med 
studien var att 
testa 
pedagogiska 
interventioner 
i DVD format 
för att stärka 
mentalvårdens 
praxis 
arbetsterapeut
er som arbetar 
med äldre 
vuxna.  

Kvalitativ metod. Pedagogiska insatser 
av arbetsterapeuter kan 
förbättra psykiska 
ohälsan bland äldre. 
Depressionen minskar 

Arbetsterapeuter talar 
oftare med sina äldre 
patienter om humör, 
depression, kognitiv 
försämring. 
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Studie 5 
Titel: 
A client-centred, 
occupation-based 
occupational 
therapy 
programme for 
adults with 
psychiatric 
diagnoses. 
 
Författare: 
Schindler 
 
Tidskrift:  
Occupational 
Therapy 
International 
 
Årtal: 
2010 
 

Syftet med 
studien var att 
bedöma 
effekten av ett 
klientcentrerat 
arbetssätt med 
ett 
arbetsterapeuti
skt program 
för personer 
med psykiska 
diagnoser. 

COPM användes 
som en för- och 
efterprov med 38 
deltagare.  
Kvalitativ studie 

Visade att 
klientcentrerad och 
yrkesbaserade 
arbetsterapeutiska 
program ger klienten 
en ökad 
tillfredsställelse och 
kapacitet av 
arbetsprestandan och 
problem som har 
funnits genom COPM. 
Man identifierade mål. 

Grundläggande i detta 
program är de 
klientcentrerade och 
yrkesrelaterade 
komponenterna. 
COPM är ett verktyg för 
att mäta klientcentrering 
och underlätta 
utvecklingen av 
klientcentrerade mål. 
Viktiga delar i processen 
är att aktiviteterna är 
meningsfulla, värdefulla 
och viktiga för klienten. 

Studie 6 
Titel: 
The Tree Theme 
Method in 
psychosocial 
occupational 
therapy: a case 
study 
 
Författare: 
Gunnarsson, 
Jansson & Eklund 
 
Tidskrift:  
Scandinavian 
Journal Of 
Occupational 
Therapy 
 

Årtal: 
2006 
 

Syftet med 
studien var att 
beskriva Tree 
Theme 
Method 
(TTM) som en 
metod för 
ingripande i 
psykosocial 
arbetsterapi. 
Att hjälpa 
klienten att 
hitta nya sätt 
att vara på och 
nya strategier 
för att hantera 
sin vardag 

Intervjuer  
Metoden grundar 
sig på skapande 
aktiviteter som 
används 
tillsammans med 
livsberättelsen i ett 
aktivitetsperspektiv
. Kvalitativ studie 

Efter tre års 
uppföljning kunde 
klienten verifiera att 
denna behandling 
bidragit till att hälsan 
återvunnits 

TTM verkar lämplig för 
intervention i psykosocial 
arbetsterapi. I framtida 
studier bör TTM utsättas 
för utvärderingsforskning 
baserad på flera klienter i 
syfte att utveckla en 
djupare förståelse för 
processen och vilken typ 
av resultat förändringar i 
TTM intervention kan ge i 
större utsträckning.  
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Studie 7 
Titel: 
Patients’ 
experience of 
groups in 
outpatient mental 
health services 
and its 
significance for 
daily occupations  
 
Författare: 
Sundsteigen, 
Eklund & Dahlin-
Ivanoff 
 
Tidskrift:  
Scandinavian 
Journal Of 
Occupational 
Therapy,  
 
Årtal: 
2009 

Syftet med 
denna studie 
var därför att 
undersöka hur 
öppenvård i 
mentalvårdstjä
nster 
erfarenhet 
behandling i 
arbetsterapeuti
ska grupper 
och vilken 
betydelse 
behandlingen 
har för dagliga 
aktiviteter. 

Fokusgruppen 
metod användes. 
Fyra grupper, med 
totalt 14 deltagare, 
bildades och möttes 
vid ett tillfälle. 
Kvalitativ metod. 

Resultaten visar hur en 
traditionell metod i 
arbetsterapi i 
mentalvårdstjänster 
kan användas för att 
möta dagens behov och 
principer. 
Arbetsterapeutiska 
grupper hjälpte 
deltagarna i processen 
att göra förändringar i 
dagliga aktiviteter. 

Deltagarnas aktiv 
användning av behandling 
och överföring av 
erfarenheter och kunskap 
från behandling i det 
dagliga livet var viktiga 
för framgång 

Studie 8 
Titel: 
Writing for 
depression in 
health care. 

Författare: 
Cooper 

Tidskrift:  
British Journal Of 
Occupational 
Therapy 

Årtal: 
2013 

Syftet var att 
se om 
skrivandet i 
två modeller 
kunde visa 
förändringar 
hos patienter 
 

Två modeller som 
används i 
slutenvård för 
psykisk ohälsa. 
UWaT (skriva som 
terapi med en 
terapeut) och CW 
(kreativt skrivande 
utan en terapeut). 
Kvalitativ metod.  
 

Klienter som använde 
UWaT modellen 
visade kognitiva 
förändringar och ökad 
självkännedom. 
Patienter som använde 
CW modellen visade 
dra sig undan och 
skrev känslorna men 
diskuterade ej. 

Båda modellerna har 
fördel i rehabilitering men 
mer forskning behövs.  
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Studie 9 
Titel: 
The effect of 
leisure activity on 
depression in the 
elderly: 
implications for 
the field of 
occupational 
therapy.  
 
Författare: 
Fine 

Tidskrift:  
Occupational 
Therapy In Health 
Care 
 
Årtal: 
2001 
 

Syftet med 
denna var att 
undersöka 
effekten av 
fritidssysselsät
tning på 
depression hos 
äldre.  
 

Undersökningar, 
intervjuer 
Kvalitativ studie 
 

Personer som ägnar sig 
åt fritidsverksamhet, 
om det var fysisk 
träning eller mer 
stillasittande aktivitet 
såsom kortspel, var 
mindre deprimerade än 
personer som inte 
ägnar sig åt 
fritidssysselsättning 

Ytterligare studier skulle 
kunna användas för att 
definiera fritidsaktivitet 
som ett verktyg för 
behandling inom 
arbetsterapi. 
 

Studie 10 
Titel: 
Physical activity 
for its mental 
health benefits: 
conceptualising 
participation, 
within the Model 
of Human 
Occupation. 

Författare: 
Cole 

Tidskrift: 
British Journal Of 
Occupational 
Therapy 

Årtal: 
2010 
 

Syftet var att 
undersöka de 
hinder och 
stöd personer 
med 
depression 
kan ha och / 
eller ångest 
upplevt när de 
försöker att 
delta i fysisk 
aktivitet. 
 

Denna studie 
använde en 
kvalitativ metod för 
att undersöka de 
hinder och stöder 
att personer med 
depression och / 
eller ångest har 
upplevt när du 
försöker att delta i 
fysisk aktivitet. 

Deltagarnas negativa 
själv uppfattningar om 
sin förmåga påverkade 
deras motivation att 
delta i aktiviteter, och 
andra behandlingar, 
såsom 
psykoterapeutisk och 
farmakologisk, 
krävdes. Fysisk 
aktivitet var mer 
sannolikt kommer att 
användas som en 
kompletterande 
behandling till en 
början men när 
psykiska problem 
började lösas.  

Arbetsterapeuter kan 
använda modellen Model 
of Human Occupation för 
att  
konceptualisera 
komplexiteten i 
engagemang. En sådan 
förståelse är viktigt innan 
du fysisk aktivitet mål och 
åtgärdsplaner för personer 
med psykiska problem. 
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Studie 11  
Titel: 
Sustainable 
enhancement in 
clients who 
perceive the Tree 
Theme Method® 
as a positive 
intervention in 
psychosocial 
occupational 
therapy. 
 
Författare: 
Gunnarsson & 
Björklund 
 
Tidskrift: 
Australian 
Occupational 
Therapy Journal 
 
Årtal: 
2013 

 
Syftet var att 
utvärdera om 
förändringar 
observerades 
bland klienter 
om deras 
välbefinnande 
och deras 
dagliga 
aktiviteter.  

Studien hade en 
kvantitativ design. 
Trettioen tidigare 
kunder rekryterades 
till en uppföljning 
tre år efter avslutad 
intervention. 
Självskattnings 
frågeformulär 
användes angående 
psykologiska 
symptom, 
självbehärskning, 
känsla av 
sammanhang, 
aktivitetsnivå, 
aktivitetsutförande 
och tillfredsställelse 
med 
aktivitetsutförande.  
 

Resultaten visade 
positiva signifikanta 
förändringar avseende 
känsla av sammanhang 
och aktivitetsutförande 
och tillfredsställelse 
med 
aktivitetsutförande, 
mätt mellan slutet av 
interventionen och vid 
tiden för tre års 
uppföljning 

 
 

Tree Theme Method 
verkade fungera väl som 
ett ingrepp i psykosocial 
arbetsterapi, där syftet var 
att en kund skulle öka 
deras välbefinnande och 
hantering av sin vardag 
 

Studie 12 
Titel: 
Client perceptions 
of the Tree 
Theme 
Method™: a 
structured 
intervention 
based on 
storytelling and 
creative activities. 
Författare: 
Gunnarsson, 
Peterson, 
Leufstadius, 
Jansson, & 
Eklund 
 
Tidskrift:  
Scandinavian 
Journal Of 
Occupational 
Therapy 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
klienters 
upplevelser av 
att delta i en 
TTM 
ingripande 
och deras 
uppfattningar 
om den 
terapeutiska 
relationen	
 

Tema intervjuer 
genomfördes, en 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Nya perspektiv av 
självbild, vardag och 
relationer formar 
livsberättelse var 
betydelsefullt 
tillsammans med 
arbetsterapeut och 
utvecklingen av den 
terapeutiska relationen.  

Det verkade finnas en nära 
koppling mellan insatsen 
och den terapeutiska 
relationen att starta en 
process för att öppna upp 
nya perspektiv på 
vardagen, 
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Årtal: 
2010	
 

	


