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Sammanfattning 

Syftet med studien var att kartlägga hur mindfulness kan användas inom arbetsterapi. Stress, 

depression, ångest och långvarig smärta är klientgrupper som stadigt ökar. I denna 

litteraturstudie var det av relevans att undersöka hur mindfulness kan användas inom 

arbetsterapi, då det visat ha goda effekter inom bland annat psykiatri och kognitiv 

beteendeterapi. Mindfulness med dess fokus på medveten närvaro, ökad insikt och med ett 

objektivt och accepterande förhållningssätt kan bidra till ökad delaktighet och med ett större 

engagemang för klienten i aktivitet. Dataanalysen utgjordes av åtta vetenskapliga artiklar med 

anknytning till mindfulness och arbetsterapi och mynnade ut i kategorierna Mindfulness som 

intervention, Resultat av mindfulness som intervention och Begräsningar med mindfulness 

som intervention. I resultatet framkom att mindfulness som intervention visade på positiva 

effekter där hantering av svåra situationer blev lättare och symtom för ohälsa inom stress, 

långvarig smärta, depression och ångest upplevdes ha mindre negativ inverkan på hälsan. En 

artikel visade att mindfulness inte hade någon effekt för klienter med depression och ångest. 

Majoriteten av de analyserade artiklarna visade på god effekt både för stressrelaterad ohälsa, 

depression, ångest, långvarig smärta och för föräldrar till barn med Autism Spektrum 

Tillstånd. Sammanfattningsvis skulle mindfulness som intervention kunna ge fördelar inom 

arbetsterapi då ett gemensamt fokus ligger kring delaktighet och engagemang i aktivitet. 

Mindfulness kan utifrån resultatet bidra till ökad livskvalitet där klientens vardag består av 

meningsfulla aktiviteter. Med mindfulness integrerat i de vardagliga aktiviteterna eller som 

meditation kan flertalet klientgrupper gynnas. 

Nyckelord: Mindfulness, occupational therapy, occupational engagement, stress, depression, 

anxiety, chronic pain 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine how mindfulness could be used in occupational 

therapy. Stress, depression, anxiety and chronic pain are common diseases in the Swedish 

population. In this literature review it was of relevance to examine how mindfulness could be 

used in occupational therapy since research in other areas such as psychiatry and cognitive 

behaviour therapy have shown positive effects using mindfulness. Mindfulness is primarily 

focused on awareness, insight, ability to obtain an objective perspective and to hold 

acceptance which for the client can lead to increased participation and a greater engagement 

in occupations. A number of databases were used in order to find articles which responded to 

the purpose of this study. A total amount of eight articles were found and analyzed. The 

articles resulted in the categories Mindfulness as an intervention, Results of mindfulness as an 

intervention and Limits using mindfulness. The results showed positive effects using 

mindfulness as an intervention for clients having stressrelated illness, chronic pain, depression 

and anxiety. Difficult and challenging situations became easier to handle and with less 

negative effect on the clients health. One article showed that mindfulness had no effects for 

clients with depression and anxiety. The majority of the articles which were analyzed showed 

that mindfulness had positive effects for stressrelated illness, depression, anxiety, chronic pain 

and for parents to children with Autism Spectrum Disorder. The conclusion came out in a way 

that occupational therapy could benefit by using mindfulness as an intervention with its 

primarily focus on participation and engagement in occupations. According to the results in 

this study mindfulness could bring a higher quality of life for the client by participating in 

meaningful occupations in their daily lives. With mindfulness integrated in the clients daily 

occupations or to meditate for mindfulness practice, several client groups could benefit from 

this form of intervention.    

 

Keywords: Mindfulness, occupational therapy, occupational engagement, stress, depression, 

anxiety, chronic pain 
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Inledning 

Stress, depression, ångest och långvarig smärta är hälsotillstånd som stadigt ökar i den 

svenska befolkningen. Föräldrar till barn med Autism Spektrum Tillstånd inom arbetsterapi är 

en annan viktig klientgrupp. Det är viktigt att engagera och ge stöd till föräldrarna för att på så 

sätt kunna främja barnets utveckling. Då dessa klientgrupper förekommer inom arbetsterapi 

har det väckt intresse att ta reda på hur mindfulness kan användas som intervention inom 

arbetsterapi (Thompson, 2009; Stroh-Gingrich, 2012; Foster et al., 2013; Zeller & Levin, 

2013). Idag ställs allt högre krav på oss som individer i form av att prestera på arbetet och 

med förmågan att kunna utföra flera saker samtidigt. Utöver arbetslivet behöver klienten 

utföra de vardagliga aktiviteterna i hem och hushåll, och med en önskan att utöva 

fritidsaktiviteter. När kraven och aktiviteterna blir för höga i förhållande till vad den 

individuella kapaciteten kan hantera finns en risk att ohälsa i någon form uppstår (Palmkron 

& Lundblad, 2008). Även utanför arbetslivet kan stress, depression, ångest och långvarig 

smärta under lång tid ge negativ inverkan både på hälsan, välbefinnandet och de sociala 

relationerna. Mindfulness med dess fokus på att vara närvarande i stunden kan ge individen 

en ökad livskvalitet med minskade symtom för ohälsa. Föräldrar som klientgrupp kan ges 

fördelar med att utöva mindfulness, vilket kan bidra till att föräldrarna får en ökad delaktighet 

i barnets aktiviteter (Thompson, 2009; Reid, 2009; Stew, 2011; Rosenberg, 2013). 

Mindfulness är ännu inte en etablerad metod inom arbetsterapi och därav var det av intresse 

att undersöka hur forskningsfronten såg ut inom det specifika området.  

Bakgrund 

Människan ses i grunden vara en aktiv individ där aktivitet är grundläggande för hälsan och 

välbefinnandet. Både aktiviteter inom det fysiska, mentala och sociala området behövs för 

god hälsa och det är individuellt vad som behövs för att uppnå en god balans (Kielhofner, 

2012). Aktivitet definieras enligt Hagedorn (2000) som terapeutisk när den upplevs vara 

meningsfull för individen. Exempelvis kan en fika med en god vän upplevas som en 

meningsfull aktivitet då det berikar den sociala relationen. Vid utförandet av aktiviteter sker 

en fördelning utifrån kategorierna dagliga aktiviteter, arbete, lek och vila vilka beskrivs av 

Kielhofner (2012). En god variation mellan fysiska, mentala, sociala aktiviteter samt 

aktiviteter för vila och återhämtning är centrala begrepp inom aktivitetsbalans. Balansen är 

möjlig att uppnås när individen utför en optimal mängd aktiviteter i förhållande till 

variationen mellan dessa. Vad som upplevs vara en balans mellan de olika aktivitetsområdena 
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definieras som individuellt. Att utföra många timmar på arbete och lite tid för dagliga 

aktiviteter, fritid och vila kan upplevas som en aktivitetsbalans för en individ, medan en jämn 

fördelning mellan arbete, dagliga aktiviteter, fritid och vila behövs för en annan individ. Då 

stressrelaterad ohälsa, depression,  ångest och oro är ett tillstånd som ökar allt mer bland 

människor  kan det medföra att balansen mellan de aktiviteter en individ utför kan hamna i 

obalans (Wagman, Håkansson och Björklund (2012). 

 

Stress 

I en studie genomförd av Wiegner, Hange, Björkelund och Ahlborg (2015) framkom att 

hälften av deltagarna i studien upplevde måttliga eller svåra former av stress. Under år 2014 

uppgav tjugoåtta procent av Sveriges befolkning att de upplevde stress kopplat till arbetslivet. 

Stressen gav påverkan även utanför arbetet vilket visade på dess skadliga inverkan på hälsan 

(Ivarsson, 2014). Stress tar sig ofta i uttryck genom hög arbetsbelastning, för mycket saker 

som ska utföras på kort tid, att få tid till att laga mat och samtidigt hinna med att utöva 

fritidsaktiviteter och umgås med familj och vänner. Stressen leder ofta till att mer energi 

förbrukas än om vi skulle uppleva en balans mellan de olika aktiviteterna (Palmkron & 

Lundblad, 2008). Orsak till stress i arbetslivet kan bero på brist i organisation och struktur på 

arbetsplatsen, parallellt med begränsade tidsramar och begränsad tillgång på resurser i 

verksamheten (Bassett & Lloyd, 2001). Stress beskrivs vidare av Schenström (2007) som en 

upplevelse av brist på kontroll över en situation och framhäver vikten av hur mindfulness kan 

eliminera riskfaktorerna för stress. Mindfulness och dess fokus att vara närvarande i 

ögonblicket kan ge individen en känsla av ökat lugn med minskade stressnivåer och en känsla 

av harmoni.  

Depression och ångest 

Depression är en stor klientgrupp inom hälso och sjukvården. Utifrån beskrivningen av 

Allgulander (2014) finns olika former av depression där nedstämdhet och upplevd tomhet kan 

yttra sig. Inslag av ångest är vanligt förekommande och klienten kan uppleva att det påverkar 

negativt till den grad att depressionen utgör en funktionsnedsättning där exempelvis den 

fysiska och psykiska energin är påverkad. Depressionen kan påverka klienten genom 

minskade upplevelser av glädje och en avsaknad av att utföra meningsfulla aktiviteter. Denna 

klientgrupp är viktig att tillgodose då detta är en klientgrupp som stadigt ökar. Depression 

benämns av WHO att ungefär 350 miljoner människor beräknas vara drabbade världen över 
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och kvinnor drabbas i större utsträckning än män 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/). En studie där mindfulness användes 

som intervention genomfördes med gruppterapi av Sundquist et al. (2015) och resultatet 

visade att mindfulness inte hade någon effekt för klienter med depression. Resultatet i studien 

indikerar att det finns ett behov av framtida forskning inom mindfulness och klientgruppen 

depression. 

Utöver depression är även ångest och oro en vanligt förekommande form av ohälsa. Den kan 

yttra sig i form av separationsångest, panikångest, olika typer av fobier samt en ökad fallenhet 

för ängslan och oro. Det har ännu inte framkommit vetenskapliga studier med förklaring till 

tänkbara orsaker av hälsotillståndet. Allgulander och Nilsson (2003) lyfter fram i sin studie att 

bland 131 svenska allmänläkare kunde ungefär tjugotre procent av patienterna bedömas som 

att de hade någon form av ångestrelaterat tillstånd. Även om ett stort mörkertal föreligger talar 

det för att det är en folkhälsosjukdom som stadigt ökar. Gentemot depression där patienten 

kan fastna i tankemönster över saker som redan inträffat, ligger dilemmat med ångestrelaterad 

ohälsa mer kring saker som skulle kunna tänkas hända. Sjukdomen kan även yttra sig genom 

trötthet, ökad spänning i muskulaturen, sömnsvårigheter samt irritabilitet och rastlöshet. Det 

är likaså vanligt förekommande att ångest kan utlösa depressioner och vice versa. Enligt 

Allgulander och Nilsson (2003) benämns ångest som en av de vanligaste sjukdomar som 

patienter söker sjukvård för. En mindfulnessbaserad intervention genomfördes i gruppterapi 

av Sundquist et al. (2015) där interventionen inte hade någon effekt för stressrelaterad ohälsa, 

ångest och oro. Tvärtom visade en studie av Thompson (2009) att med mindfulness som ett 

verktyg kunde klienterna lättare hantera svåra situationer bland annat mot stress, ångest och 

oro. De beskrev sig uppleva ett ökat lugn och med en stärkt tilltro till den egna förmågan 

vågade klienterna prova på aktiviteter som de tidigare undvikit.  

Långvarig smärta 

Kronisk eller långvarig smärta (Borg, 2006) finns hos en stor del av den svenska 

befolkningen, omkring fyrtio till femtio procent beräknas falla under denna klientgrupp. 

Förekomsten framhålls vara högre bland kvinnor, den ökar vanligen i takt med ökande ålder 

och för att det ska klassas som kronisk eller långvarig smärta ska den ha en duration på minst 

tre månader. Den största delen smärta är kopplad till muskulaturen och den mest frekventa 

smärtproblematiken beskrivs centreras kring nacke, ländrygg, skuldror och smärta 

uppkommen av trafikolyckor såsom whiplashskador. När smärtan blir så påtaglig att 
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vardagliga aktiviteter och arbetsliv påverkas, kan långvarig smärta ses som en 

funktionsnedsättning. Då arbetsterapi har smärtrehabilitering som en av de mest primära 

klientgrupperna, är det av relevans att tillgodose rehabiliteringsbehovet hos denna 

klientgrupp. Stroh-Gingrich (2012) beskriver hur klienter med långvarig smärta kan utvinna 

fördelar med mindfulness utifrån smärtproblematik. Genom att använda olika strategier och 

acceptera smärtan samt att erhålla ett mer objektivt synsätt beskrivs svåra situationer bli 

lättare att hantera. Liknande resultat kan ses i studien av Thompson (2009) där klienter med 

långvarig smärta fann ökad tilltro till sin förmåga samt upplevde att smärtan hade mindre 

negativ inverkan på hälsan då de hade fått en ökad insikt över sitt utförande i aktivitet.  

Föräldrar till barn med Autism Spektrum Tillstånd inom arbetsterapi  

Inom arbetsterapi är det viktigt att arbeta klientcentrerat för att bidra till att klienten kan uppnå 

en god rehabilitering. Utgångspunkten är att arbeta med klienten i centrum men där klienten 

är barn är det även viktigt att engagera föräldrarna i rehabiliteringsprocessen då de utgör 

rollen som ett stöd i barnets utveckling. Föräldrars delaktighet i barnets aktiviteter har visat 

sig ha en stor inverkan på barnets färdigheter i utförandet i aktivitet (Rosenberg, Bart, Ratzon 

& Jarus, 2013).  

En intervention baserad på arbetsterapeutisk coaching (OPC) för föräldrar visade att coaching 

kunde utgöra ett stöd både för föräldern. Interventionen fokuserades till att föräldern skulle 

stärka barnet i de personliga resurserna och i aktivitetsutförandet, och mål upprättades för 

föräldrarna. Resultatet visade att de mål som föräldern hade upprättat med arbetsterapeuten 

hade främjats av OPC och att den personliga kompetensen i att ge support till deras barn i 

aktivitet hade förstärkts. Föräldrarna uppgav även att deras förmåga till problemlösning i 

vardagen hade ökat och de var motiverade till att finna nya sätt att kunna stötta barnen i deras 

aktiviteter (Graham, 2011). Liknande resultat kunde ses i en studie genomförd av Foster et al. 

(2013) där arbetsterapeuten nyttjade OPC som intervention. Med arbetsterapeuten i rollen 

som coach, och med inslag av mindfulness upplevde mödrarna sig ha fått en ökad delaktighet 

med insikt och ökad närvaro i barnets aktiviteter. Även här visades att tilltron till den egna 

förmågan och den personliga kompetensen hade stärkts av OPC som intervention.    
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Mindfulness 

Mindfulness har ett ursprung från den japanska zenbuddhismen och är en form av livsfilosofi 

och meditation. Meditationen gör att människor får en ökad medvetenhet i den nuvarande 

situationen och ger individen träning i koncentration och avslappning. Mindfulness beskrivs 

enligt Schenström (2007) som ett sätt att erhålla en medveten närvaro i det som sker och i de 

aktiviteter som utförs i vardagen. Den ökade medvetenheten gör att mer riktad 

uppmärksamhet kan läggas på det som sker här och nu, utan att bedöma något i det som ses 

och upplevs. Palmkron och Lundblad (2008) definierar mindfulness som en form av 

stresshantering. Med en ökad självkännedom och god observationsförmåga kan vardagen 

hanteras på ett bättre sätt där människor kan göra medvetna val med genomtänkta beslut. 

Genom träning i mindfulness, meditationsövningar och att fokusera på det som sker här och 

nu ges goda förutsättningar för ett ökat lugn och en känsla av harmoni. Det kan ge 

förutsättningar till en ökad balans i vardagen vilket gör att individen lättare kan fokusera och 

engagera sig i olika aktiviteter.  

Det finns även begränsningar som motsäger att mindfulness är relevant som arbetsterapeutisk 

intervention. Olika genomförda studier framställer mindfulness som en intervention med 

varierande duration och därmed blir det svårt att säkerställa effekten av interventionen.  Det 

förekommer varierade typer av interventionsformer med mindfulness och det saknas 

tillräcklig evidensbaserad forskning som tyder på dess tillförlitlighet. Brister i studier där 

avsaknad av kontrollgrupper skett och storlek på urvalsgrupper kan skilja sig markant 

beroende på vilken studie som läses. I flertalet artiklar benämns även bristen på uppföljning, 

något som är av centralt fokus då det ger en bild av interventionens effektivitet. Mindfulness 

kan även ses som en interventionsform vilken inte tilltalar alla klientgrupper, och därav inte 

prioriteras inom arbetsterapi (Reid, 2009; Thompson, 2009; Stew, 2011). 

 

Trots de begränsningar som redan nämnts finns även mycket som talar till interventionens 

fördel. I en studie gjord av Elliot (2011) framkom att utövandet av mindfulness i vardagen 

medförde ett större engagemang i aktivitet vilket gav ett högre mervärde för individen och 

medförde en högre livskvalitet. Vidare beskrivs att mindfulness bör ses som en enhetlig 

livsstil där ett större engagemang kan upplevas i de vardagliga aktiviteterna, vilket ger en 

ökad känsla av meningsfullhet och god hälsa. Medveten närvaro framhålls som liktydig med 

mindfulness och är en livsfilosofi men som ställer krav att individen har god kognitiv förmåga 

och att mindfulness med fördel kan integreras i vardagens alla aktiviteter. Weinstein, Brown 
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och Ryan (2009) framhåller mindfulness som en strategi för anpassning av nya situationer. 

Istället för att fokusera på saker som skett i det förflutna eller oroa sig för vad som kommer 

ske i framtiden, kan människan istället uppleva stunden. I stunden kan den inre styrkan tas 

fram hos individen och användas som ett redskap. Den inre styrkan tillsammans med tankar 

kring hur exempelvis en frukt smakar, hur den luktar, vilka tankar och känslor den 

frambringar. På så sätt kan ett ökat välbefinnande och en förhöjd livskvalitet uppnås. Vidare 

beskrivs hur individer som använder mindfulness i vardagen upplevde en ökad känsla av 

harmoni med mindre negativ påverkan av stress. Fenomenet mindfulness motiverades med att 

olika strategier utvecklades i att hantera stressrelaterade situationer, och med fokus att utöva 

en acceptans i att låta saker vara som de är.  

 

Mindfulness och arbetsterapi 

Inom mindfulness ligger fokus på att vara medveten kring det som sker i den situation som 

äger rum just nu. För ett aktivt utövande av mindfulness krävs att individen är uppmärksam 

samt att denne kan föra ett reflektivt tänkande kring det egna beteendet och upplevelserna, 

tankarna och känslorna. Uppmärksamheten fokuseras även till hur individens bemötande 

påverkar andra människor och hur dessa upplevs av omgivningen (Reid, 2011).  

Reid (2011) lyfter fram arbetsterapins fokus på engagemang i aktivitet. Mindfulness har 

inriktning mot en ökad medveten närvaro, att vara engagerad i den aktivitet som utförs och att 

vara uppmärksam i de situationer en individ är en del utav. Genom utövande av mindfulness 

kunde ett ökat engagemang i aktivitet ske, något som skulle vara till nytta inom arbetsterapi 

där engagemanget i meningsfulla aktiviteter är ett centralt fokus. Vidare framhålls det att 

mindfulness för individen kunde utgöra en ökad medvetenhet kring vilka aktiviteter som 

utfördes, hur och i vilken miljö de utfördes. Ett reflektivt tänkande över livssituationen kunde 

uppnås, och fördjupade insikter kring om klienten önskade förändra något i 

aktivitetsutförandet. Arbetsterapeuterna upplevde även att de fick en mer fördjupad kontakt i 

den terapeutiska relationen med klienterna. Deltagare som intervjuades i studien uppgav att de 

genom mindfulness upplevde ett starkare engagemang i de aktiviteter som utfördes. 

Mindfulness kombinerades bland annat med löpning som arbetsterapeutisk intervention, där 

deltagarna upplevde att de under löprundan kunde glömma bort den problematik som annars 

tog upp mycket energi under dagen. Deltagarna kunde därmed fokusera bättre på aktiviteten 

och de upplevde en ökad känsla av tillfredsställelse över aktivitetsutförandet. Likheter mellan 
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mindfulness och arbetsterapi (Elliot, 2011; Kielhofner, 2012) kan ses i att de har fokus både 

på utförandet i aktivitet och individens engagemang i aktivitet. Ett annat exempel lyfts fram 

av Stew (2011) där ett program, Mindfulness Based Stress Reduction programme (MBSR) 

implementerades under fyra veckor för träning av mindfulness hos en grupp 

arbetsterapistudenter. Syftet med studien var att för studenterna skapa strategier i att hantera 

stress, då stress är vanligt förekommande i samband med studier. Studenterna beskrev att de 

fyra veckorna med MBSR hjälpte studenterna att fokusera bättre på svåra moment i 

utbildningen och att de under praktik kunde lyssna mer aktivt och engagerat på klienterna.  

Genom mindfulness kan individen träna fram en acceptans i situationer och händelser som 

upplevs svåra att hantera. Faktorer som upplevs problematiska och obehagliga 

uppmärksammas men låter de vara som de är. Istället är målet att hitta strategier för att kunna 

förhålla oss till situationen, dra nytta av de personliga resurserna och inte lägga något 

bedömande i det som finns och sker. Det ger på lång sikt mer fokus på det som är 

betydelsefullt, vilket ger en ökad grad av positiv energi samt en minskad risk att låta negativ 

energi ta utrymme (Palmkron & Lundblad, 2008).  

 

Problemformulering 

Då antalet människor med stressrelaterad ohälsa, depression, ångest och långvarig smärta har 

ökat i betydande omfattning är det av betydelse att undersöka hur mindfulness kan användas 

inom arbetsterapi till stöd för dessa klientgrupper. Även klientgruppen föräldrar till barn inom 

arbetsterapi är av relevans, då föräldrar utgör en viktig del i barnens dagliga liv. Då 

mindfulness ännu inte är en etablerad intervention är det av intresse att undersöka hur det kan 

användas inom arbetsterapi. Litteraturgenomgången visade att å ena sidan kunde mindfulness 

utgöra ett stöd för klienter med stress, långvarig smärta och ångest samt föräldrar till barn 

med Autism Spektrum Tillstånd men å andra sidan att mindfulness inte hade någon effekt för 

depression och ångestrelaterad ohälsa. Mindfulness som ett stressreducerande program 

(MBSR) visade ha positiv inverkan för en grupp arbetsterapistudenter. Stress, ångest, 

depression och långvarig smärta med dess negativa inverkan på hälsan har beskrivits. 

Betydelsen av att för individen få vara aktiv och utföra meningsfulla aktiviteter har en viktig 

roll i dess inverkan på hälsan och välbefinnandet. Genom att utöva mindfulness i form av att 

närvara i det som sker just nu kan symtom för ohälsa minskas och individen kan uppleva en 

känsla av harmoni. Vidare har vikten av att använda strategier beskrivits, strategier som är en 

del i mindfulness genom att på så sätt kunna skapa ett bättre förhållningssätt till situationen, 
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och att symtom för ohälsa inte upplevs lika påtagligt för individen. Det som ännu inte finns 

kartlagt är hur mindfulness som intervention kan användas inom arbetsterapi. Då det är en 

interventionsform där forskning bedrivits inom andra områden var det av intresse att 

undersöka hur mindfulness används inom arbetsterapi och vilket behov av framtida forskning 

som kunde finnas. Genom en litteraturöversikt kunde en kartläggning tydliggöra hur 

forskningen inom det specifika området såg ut.  

Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga hur mindfulness kan användas inom arbetsterapi. 

Metod 

Design 

Studiedesignen har valts i form av en litteraturstudie med motiveringen att mindfulness inom 

arbetsterapi är ett relativt outforskat område. Genom en litteraturöversikt kan en grund för 

kritisk granskning i ett väl avgränsat område genomföras och ge en sammanställning över 

tidigare forskningsresultat (Friberg, 2012). 

Urval och datainsamling 

Då mindfulness inte är ett grundat begrepp inom arbetsterapi genomfördes en bred sökning 

för att få ett rikt urval. Följande databaser valdes ut för sökning av vetenskapliga artiklar: 

Amed, Cinahl, PubMed, PsycINFO och ScienceDirect.  

Inklusionskriterierna bestod i att artiklarna skulle vara vetenskapliga, skrivna på engelska, 

vara peer reviewed i full text samt publicerade mellan år 2001-2016. Sökorden för 

inklusionskriterierna utgick ifrån mindfulness med följande sökordskombinationer: 

occupational therapy, stress, occupational balance, occupation, occupational therapy 

intervention, occupational therapist. Exklusionskriterierna innefattade artiklar skrivna på 

annat språk än engelska, artiklar med mindfulness där ingen koppling till arbetsterapi och 

mindfulness fanns och artiklar som inte svarade till litteraturstudiens syfte. En 

sammanställning över artikelsökningen finns i Tabell 1, Bilaga 1. Antalet artiklar för urvalet 

beslutades att sättas till obegränsat då det på förhand var svårt att avgöra hur stort urvalet 

skulle bli.  

Databaserna Amed och Cinahl gav sökresultat med flest relevanta artiklar. Dubletter uppkom 

där olika sökordskombinationer användes samt mellan olika databaser. Artikelsökningen 

resulterade i ett urval av totalt nio artiklar. Titlar och abstrakt lästes för att säkerställa att dessa 
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svarade upp till studiens syfte. Det framkom att endast fem av artiklarna var aktuella för 

analys. Urvalet fortlöpte genom att de fem artiklarna granskades inklusive referenslistan för 

att finna ytterligare artiklar. Med den strategin kunde ytterligare sju artiklar inkluderas. 

Flertalet artiklar belyste området mindfulness men saknade specifik inriktning mot 

arbetsterapi eller det aktivitetsbaserade perspektivet. Därav valdes ytterligare fyra artiklar bort 

vilket resulterade i ett slutligt urval av åtta vetenskapliga artiklar.  

Dataanalys 

Vald modell för dataanalys hade utgångspunkt ifrån Friberg (2012) där litteraturöversikt skett 

i tre steg:  

1. Granska artiklarna och sök efter nyckelbegrepp och fynd i varje enskild studie. 

2. Kartlägg likheter och skillnader gentemot andra artiklar med liknande innehåll. 

Identifiera artiklarna utifrån teman eller kategorier för att få en tydlig översikt.  

3. Beskriv och gör en sammanställning över de teman eller kategorier som uppkommit 

under litteraturgranskningen.  

Genom Fribergs analysmodell (2012) kunde läsaren få en tydlig översiktsbild kring den 

forskning som finns inom det valda forskningsområdet. Även områden där det finns behov av 

vidare forskning kunde kartläggas genom litteraturöversikt.  

Artiklarna analyserades genom att först övergripande läsa igenom titel, syfte och abstrakt. 

Därefter fokuserades på artiklarnas resultat och författaren systematiserade analysen genom 

att dela in artiklar med liknande innehåll utifrån kategorier. För att underlätta arbetsgången 

med dataanalysen upprättades tabeller där olika fynd fördes in. En sammanställning av 

tabellen kan ses i Tabell 2, Bilaga 2. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2011) och kommittén för forskningsetik (God sed i 

forskningen, SOU 1999:4) följdes med avseende att undvika riskerna beträffande 

förvrängning av text, plagiering, felaktig hantering samt missuppfattning av data. Genom ett 

noggrant granskande av artiklarna för datainsamlingen togs ovanstående kriterier i beaktande. 

Nyttan med studien begrundades som god då tidigare forskning av mindfulness inom 

arbetsterapi haft positiv inverkan (Weinstein, 2009; Reid & Naseer, 2012). Nyttan med 

studien har förankrats i att mindfulness inom arbetsterapi är ett område med begränsningar 

inom tidigare forskning. Genom denna studie kunde ny kunskap framhållas och utgöra en 

grund för mindfulness som en framtida tillämpning inom arbetsterapi. Fördelen med en 
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litteraturöversikt motiveras med att de artiklar som valdes ut var av sekundär data, hade 

publicerats och genomgått en etisk granskning. Nyttan med studien har värderats som god 

gentemot riskerna.  

Resultat 

Syftet med studien var att kartlägga utifrån tidigare forskning hur mindfulness kan användas 

inom arbetsterapi. I resultatet framkom att det fanns en överrepresentation av klientgruppen 

stressrelaterad ohälsa. Klientgrupper inom depression, ångest, långvarig smärta och föräldrar 

till barn med Autism Spektrum Tillstånd finns även representerade. En sammanställning över 

de analyserade artiklarna kan ses i Tabell 2, Bilaga 2. 

Mindfulness som intervention visade på effekter av en ökad insikt och närvaro hos klienten, 

med en större medvetenhet där klienten genom observation och ett reflektivt tänkande kunde 

se utförandet i aktivitet ur en mer objektiv synvinkel. Det medförde att klienten fick en större 

acceptans till exempelvis långvarig smärta, och upplevde en ökad livskvalitet där 

svårhanterliga situationer inte hade lika negativ inverkan på hälsan efter interventionen. 

Resultatet visade även att genom mindfulness kunde strategier användas för att exempelvis 

hantera stress och situationer som hade en negativ inverkan på klientens hälsa och välmående. 

Två randomiserade kontrollerade studier (RCT) fanns med bland de analyserade artiklarna där 

den ena studien visade på positiv effekt för klienter med stressrelaterad ohälsa, medan den 

andra studien visade att mindfulness inte hade någon effekt på depression eller ångestrelaterad 

ohälsa. 

Utifrån studiens syfte mynnade resultatet ut i följande tre kategorier: 

 Mindfulness som intervention 

 Resultat av mindfulness som intervention 

 Begränsningar med mindfulness  

Kategorierna beskriver hur mindfulness kan användas som interventions med för och 

nackdelar, vilket resultat och vilken effekt interventionen medförde samt vilka begränsningar 

som kan finnas med att använda mindfulness. Likheter och skillnader med 

interventionsformen i analysen av de olika artiklarna lyfts fram.  
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Mindfulness som intervention 

Mindfulness presenteras som en integrerad del i en intervention (Feicht et al., 2013; Foster, 

Dunn & Lawson, 2013) eller som en separat intervention där fokus enbart centreras till 

mindfulness (Zeller & Levin; Thompson, 2009; Stroh-Gingrich, 2009). Gemensamt beskrivs 

mindfulness vara ett redskap där strategier kan användas för att lättare hantera stress, smärta 

eller att få större insikt i vad som sker vid delaktighet i aktivitet (Freicht et al., 2013; Foster, 

Dunn & Lawson, 2013; Stew, 2011; Zeller & Levin, 2013; Thompson, 2009; Stroh-Gingrich, 

2012). Klienten kan genom meditation, observation och reflektion finna ting i en aktivitet som 

de inte tidigare kunnat se, då ett icke-dömande förhållningssätt ger klienten möjlighet att se 

aktiviteten ur en objektiv synvinkel. Genom att erhålla en accepterande inställning till det som 

sker, kan obekväma situationer upplevas mindre negativt av klienten. Observation, reflektion, 

att vara objektiv och accepterande är faktorer som benämns i flera av artiklarna (Feicht et al., 

2013; Foster et al., 2013; Stew, 2011; Zeller & Levin, 2013; Thompson, 2009; Stroh-Gingrich 

2012). Ett centralt fokus inom mindfulness beskrivs vara ett aktivitetsinriktat perspektiv för 

att på så sätt öka engagemanget i aktivitet (Feicht et al., 2013; Zeller & Levin, 2013). Med 

fokus på aktivitet definieras mindfulness som en interventionsform där målet är att främja en 

förbättrad hälsa med ökad livskvalitet (Stew, 2011; Zeller och Levin, 2013; Reid, 2008; 

Thompson, 2009). För att hälsofrämjande effekter ska kunna ske på lång sikt beskrivs att 

klienten med fördel kan integrera mindfulness som en del i de vardagliga aktiviteterna, och 

genom det kan upprätthålla utövandet av mindfulness (Thompson, 2009; Stew, 2011; Stroh-

Gingrich, 2012).  

Skillnader kan ses i hur olika former av mindfulness används. Formell mindfulness eller 

meditation innebär att klienten sitter bekvämt och fokuserar på upplevelser av smaker, lukter, 

tankar och känslor. Informell mindfulness utövas tankemässigt i de vardagliga aktiviteterna 

med målet att bli mer reflektiv och medveten över vad som sker och hur aktiviteten utförs 

(Stew, 2011). Oavsett form av intervention framhålls mindfulness ge möjlighet till en högre 

grad av medveten närvaro där klienten får insikt i hur ohälsan kan påverkas i aktivitet, hur de 

utför aktiviteten och vilka känslor, tankar och upplevelser som hade uppkommit. En annan 

skiljaktighet kan ses i att intervention genomfördes både i form av gruppterapi, enskild 

individuell intervention eller som en individuell intervention i klientgrupper med större 

urvalsgrupper (Feicht et al., 2013; Sundquist et al., 2015, Reid, 2008; Stew, 2011; Thompson, 

2009; Foster, Dunn & Lawson, 2013; Zeller & Levin, 2013).  
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Vidare beskriver Foster et al. (2013) att mindfulness kan användas som ett stöd i de 

vardagliga aktiviteterna medan Stew (2011) och Stroh-Gingrich (2009) istället använder 

mindfulness som ett verktyg med förhoppning om att minska symtom som bidragit till ohälsa, 

såsom stress och långvarig smärta. Variationer av interventionsformer benämns där både 

längden på interventionen skiljer sig och det skrivs både om interventioner med och utan 

uppföljning efter interventionens slut (Freicht et al., 2013; Foster et al., 2013; Stew, 2011; 

Zeller & Levin, 2013; Thompson, 2009; Stroh-Gingrich 2012). Ytterligare variationer kan ses 

i jämförelse mellan studien skriven av Sundquist et al. (2015) där mindfulness användes i 

gruppterapi. I de övriga artiklarna genomfördes interventionen individuellt eller som en 

individuell intervention för en större urvalsgrupp (Feicht et al., 2013; Reid, 2008; Stew, 2011; 

Zeller & Levin, 2013; Foster et al., 2013; Thompson, 2009).  

Resultat av mindfulness som intervention 

Mindfulness framhålls ha positiv inverkan på hälsotillstånd såsom stress, depression, ångest, 

långvarig smärta och föräldrar till barn med Autism Spektrum Tillstånd. Likheter mellan 

interventionerna kan ses i att symtom för stressrelaterad ohälsa minskade med hjälp av olika 

strategier och stressen upplevdes inte ha lika negativ inverkan efter interventionens slut. En 

förmåga byggdes upp i att uppmärksamma fysiologiska signaler av stress och med 

förebyggande strategier kunde riskfaktorer elimineras (Zeller & Levin, 2013; Stew, 2011). 

Ökad insikt, större medvetenhet och ett mer reflektivt tänkande är faktorer vilket resulterades 

i utövandet av mindfulness, oavsett om det utfördes genom meditation eller som en 

integrering i de vardagliga aktiviteterna. (Feicht et al., 2013; Foster, Dunn & Lawson, 2013; 

Stew, 2011; Zeller & Levin, 2013; Thompson, 2009). Strategier för hantering av exempelvis 

stress, svåra emotionella situationer och smärta framhålls som en nyckel för framgång med 

mindfulness. Skillnad lyfts fram utifrån studien av Stew (2011) där deltagarna uppgav att 

mindfulness integrerat i aktivitet var lättare att utföra gentemot sittande meditation där långa 

sessioner utfördes, något som också beskrivs enligt Thompson (2009) och Zeller och Levin 

(2013). I motsats till de övriga artiklarna där mindfulness och dess fördelar lyfts fram, visade 

studien genomförd av Sundquist et al. (2015) att mindfulness inte hade någon effekt för 

stressrelaterad ohälsa, depression eller ångest. Å andra sidan beskriver Foster et al. (2013) och 

Thompson (2009) hur tilltron till den egna förmågan hade stärkts genom mindfulness, vilket 

även gav klienterna en upplevd känsla av ökad delaktighet i aktivitet. I de artiklarna där 

positiva effekter framkommit finns gemensamt beskrivning till att mindfulness medförde en 

större delaktighet och engagemang i utförandet av aktiviteter (Reid, 2008; Foster et al., 2013; 
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Feicht et al., 2013; Stew, 2011; Zeller & Levin, 2013; Thompson, 2009). Genom att erhålla en 

mer objektiv synvinkel uppgav klienterna att de genom mindfulness vågade prova nya sätt att 

utföra en aktivitet, och där aktiviteter som tidigare undvikits istället kunde uppmärksammas 

(Thompson, 2009; Foster et al., 2013).  

Sammanfattningsvis kan likheter ses i att flertalet av artiklarna mynnade ut i positiva effekter 

med mindfulness som intervention där klienter upplevde en större medvetenhet över sitt 

utförande i aktivitet, och genom en ökad närvaro kunde reflektera och anpassa aktiviteten. 

Effekten av mindfulness gav klienterna en högre grad av närvaro med en större insikt och 

resulterade i ett större engagemang i aktivitet vilket gav en känsla av ökad livskvalitet (Stew, 

2011; Zeller & Levin, 2013; Thompson, 2009; Reid, 2008; Foster et al., 2013).  

Begränsningar med mindfulness  

Mindfulness beskrivs enligt Thompson (2009) som en intervention vilken utförs under kort 

tid. Därmed blir det svårt att säkerställa effekten av interventionen på lång sikt. Då det 

förekommer olika interventionsformer av mindfulness finns begränsningar inom forskningen 

med avseende på tid, interventionsform, storlek av urvalsgrupper och brister i att jämföra 

kontrollgrupper gentemot interventionsgruppen. Studier med låg studiekvalitet och svaga 

bevisvärden vilka indikerar på effekten av mindfulness, medför en svag tillförlitlighet till 

interventionen. Brister med uppföljningar, svårigheter för klienterna i utövandet av 

mindfulness, kan medföra att det ännu inte har etablerats som en beprövad intervention inom 

arbetsterapi (Reid, 2009; Thompson, 2009; Stew, 2011). Exempel på tidigare utförda studier 

beskrivs enligt Foster et al. (2015) där klientgruppen endast bestod av mödrar till barn med 

Autism Spektrum Tillstånd. Hade en blandad urvalsgrupp tagits fram eller med endast fäder 

som deltagare, hade studien kunnat visat annat resultat. Därav blev det svårt att dra slutsatser 

utifrån hur väl tillförlitligt resultatet var. Liknande resultat sågs i studien genomförd av Feicht 

et al. (2013) där merparten av urvalsgruppen bestod av kvinnor. Studien visade även på ett 

ganska högt bortfall, vilket gjorde det svårt att värdera studiekvaliteten utifrån klinisk 

betydelse.  

Inte nog med tillfällig evidensbaserad forskning, även begränsningar i utförandet av 

interventionen beskrivs av Stew (2011). Meditativa sessioner på fyrtiofem minuter och längre 

definieras som en orealistisk tidsram för studenter där studier bedrivs på heltid, då 

tidsutrymmet ofta är kraftigt begränsat. Å ena sidan behöver aspekter med interventionens 

effekter fås fram i större utsträckning genom evidensbaserad forskning, å andra sidan finns 
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aspekten kring ekonomi och kostnadseffektivitet. För att klienterna ska kunna få en 

introduktion till mindfulness behövs tillgång till en utbildad mindfulness-instruktör. 

Alternativt om den arbetsterapeutiska verksamheten värderar mindfulness som en viktig 

resurs inom verksamheten och låter arbetsterapeuten genomgå utbildning i ämnet. Är 

arbetsterapeuten den som ska stå för färdigheterna inom mindfulness med att vägleda och 

instruera klienten krävs även förutsättningar sett ur ett tidsmässigt perspektiv (Stew, 2011; 

Reid, 2009). Då budgeten inom verksamheterna är ofta begränsad och brist med tidsutrymme 

i arbetsterapeutens schema, kan det tala för interventionens nackdel i att implementera 

mindfulness inom arbetsterapi (Zeller & Levin, 2013).  

 Diskussion 

Resultatdiskussion 

Med arbetsterapins fokus på aktivitet och mindfulness inriktning på närvaro och engagemang 

i aktivitet skulle mindfulness kunna integreras som en del i de vardagliga aktiviteterna, 

exempelvis att tillreda frukost eller läsa en tidning. Med stöd av mindfulness kan 

arbetsterapeuten i samråd med klienten identifiera vilka aktiviteter som är meningsfulla och 

som de önskar kunna utföra med större delaktighet än tidigare (Håkansson et al., 2006; Nhat 

Hanh, 2011). Då det inom arbetsterapi är viktigt att erhålla ett klientcentrerat arbetssätt kan 

aktiviteten och mindfulness anpassas utifrån den specifika klienten och dennes livssituation. 

En anpassad aktivitet inom arbetsterapi skulle kunna ske utifrån de praxismodeller vilka 

beskrivs av Fisher & Nyman (2007). Kielhofner (2012) beskriver hur tilltron till den egna 

förmågan styrs av klientens motivation till utförandet i aktivitet. Ett vanligt scenario för 

klienter med långvarig smärta är att de undviker aktiviteter som kan medföra ökad smärta 

eller att utförandet på något sätt får en negativ påverkan (Stroh-Gingrich, 2012; Thompson, 

2009). Sett ur ett annat perspektiv kan istället en ökad tilltro till den egna förmågan medföra 

att klienten upplever sig duglig och erhåller ett mer effektivt utförande i aktivitet (Kielhofner, 

2012).  

Vid smärta kan vanebildning medföra att klienten fastnar i ett aktivitetsutförande som utförs 

på samma sätt varje gång. Rastlöshet, stress, oro samt  beskrivs vara ett tecken på att 

mindfulness inte äger rum hos klienten. Om smärta uppstår finns risken att en aktivitet utförs 

på samma sätt dag efter dag och en frustration över utförandet i aktivitet kan uppstå där 

klienten låter smärtan styra valet av aktivitet (Stroh-Gingrich, 2012; McVeigh, 2015). När 

smärtan tar överhand i klientens utförande kan mindfulness användas till att hjälpa klienten 
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reflektera över hur de utför aktiviteten och hur det skulle kunna ske på ett effektivare sätt 

(Gunaratana, 2002; Stroh-Gingrich, 2012; Reid, 2009). Mindfulness presenteras även som en 

alternativ metod till stressreducering på arbetsplatsen gentemot traditionell rehabilitering som 

kan utgöra stora kostnader för den verksamhetsansvarige. Mindfulness skulle kunna medföra 

en liten kostnad då personalen på egen hand kan utföra mindfulness som meditation eller som 

en integrerad del i de aktiviteter som utförs på arbetsplatsen (Zeller & Levin, 2013).  

Varför mindfulness behövs inom arbetsterapi 

Mindfulness utgörs enligt Reid (2008) av två huvudsakliga områden: närvaro och 

engagemang i aktivitet vilka skapar förutsättningar för god hälsa och välmående. 

Engagemang i aktivitet lyfts fram som ett centralt begrepp inom arbetsterapi (Kielhofner, 

2012) och en förening tillsammans med mindfulness skulle kunna medföra ett ökat 

engagemang i aktivitet för klienten i de aktiviteter som anses viktiga och meningsfulla. En 

ökad tilltro till den egna förmågan kunde ses hos klienter med stöd av mindfulness utifrån 

studien genomförd av Foster et al. (2013) och i likhet med definitionen av den egna förmågan 

angiven av Kielhofner (2012), går det i hand i hand med arbetsterapi.  

Stressrelaterad ohälsa kan ses som ett tillstånd där hög arbetsbelastning, en vardag fylld med 

många aktiviteter samt avsaknad av strategier kan leda till en minskad grad av medveten 

närvaro, där istället uppgiften prioriteras högre än upplevelsen av att utföra en meningsfull 

aktivitet. Med mindfulness kan uppmärksamheten riktas till att vara här och nu istället för att 

fokusera på utförandet av en uppgift (Reid, 2008). Inom arbetsterapi råder bristande alternativ 

av interventionsformer för bland annat stressrelaterad ohälsa och därmed skulle mindfulness 

kunna ses som ett alternativ då det påvisats goda effekter för den klientgruppen (Zeller & 

Levin, 2013; Stew, 2011).  

Fördelar kan även ses i att mindfulness inte ställer krav på prestation vilket gör att flertalet 

klientgrupper kan få positiva hälsoeffekter. Interventionsformen kräver ingen ekonomisk 

resurs för den enskilda klienten gentemot andra alternativ såsom massage eller akupunktur där 

en avgift behöver erläggas (Plews-Ogan, Owens, Goodman, Wolfe & Schorling, 2005). Om 

mindfulness istället utövas som en integrerad del i aktivitet är det klienten som styr hur väl 

mindfulness vävs in och hur stort engagemang klienten har i aktiviteten. McVeigh (2015) 

lyfter fram att arbetsterapeuten bör ha en vägledande roll gentemot klienten. På så sätt kan en 

integrering av mindfulness i de dagliga aktiviteterna ske med fokus på klientens motivation 

och vilken form av mindfulness som är den mest optimala. Det framhålls även vara viktigt att 
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arbetsterapeuten identifierar vad som skulle motivera klienten till att utöva mindfulness. 

Enligt Duhigg (2012) behöver människor se potentiella fördelar med att bilda nya vanor. Det 

vill säga, i det här sammanhanget behöver klienten känna att mindfulness tillför något i deras 

vardag för att på så sätt kunna upprätthålla görandet. Inom arbetsterapi utgörs en stor 

klientgrupp av psykisk ohälsa. Om mindfulness kunde användas som intervention skulle det 

kunna ge fördelar likt en ökad aktivitetsbalans där klienten utövar de aktiviteter de behöver 

och som önskas (Håkansson et al., 2006). Då psykisk ohälsa kan upplevas svår att hantera, 

kan en ökad insikt över livssituationen medföra att klienten kan prioritera och får utföra 

meningsfulla aktiviteter, vilka kan bidra till en ökad livskvalitet (Reid, 2008).  

Begränsningar 

Trots tidigare forskning inom  mindfulness som intervention där positiva effekter lyfts fram 

finns begränsningar. Mindfulness kan utgöras som en del i en multimodal intervention där 

exempelvis massage, yoga och avslappning ingår (Sundquist et al., 2015; Plews-Ogan et al., 

2005; Schuver, 2016). I ett sammanhang där interventioner med inslag av andra 

hälsofrämjande behandlingsmetoder genomförts blir det svårt att värdera mindfulness utifrån 

dess validitet. Brister i genomförande, urvalsgrupper, avsaknad av uppföljningar och brister i 

mätvärden gällande interventionens effekt gör att mindfulness ifrågasätts som en tillförlitlig 

interventionsform. Inom tidigare forskning har mindfulness som intervention genomförts 

under korta tidsperioder vilket gör det svårt att säkerställa effekten på lång sikt. Avsaknad av 

tillräcklig evidensbaserad forskning skulle kunna förklara varför majoriteten arbetsterapeuter 

inte värderar mindfulness som en potential interventionsform. Det kan även vara så att 

arbetsterapeutens intresse för mindfulness kan styra valet av interventionsform (Reid, 2009; 

Thompson, 2009; Stew, 2011; Feicht et al., 2013).  

Även den ekonomiska aspekten kan göra att mindfulness inte prioriteras som ett alternativ 

inom arbetsterapi. Interventionsformen kräver både ekonomiska resurser, arbetsterapeuten 

behöver ha möjlighet till att avsätta tid för utbildning i mindfulness då klienterna kan behöva 

inledning och vägledning under interventions genomförande. Sett ur ett kostnadseffektivt 

perspektiv kan begränsning ses i att om effekten hos klienten varit i låg utsträckning eller 

obefintlig kan interventionsformen ses som icke försvarbar inom arbetsterapeutisk 

verksamhet. Ytterligare en frågeställning berör för vilka klientgrupper mindfulness skulle bli 

aktuell. Då det är fokus på att klienten ska erhålla en acceptans, insikt och medvetenhet i en 

aktivitet, förutsätts att god kognitiv förmåga finns hos klienten. Ett ifrågasättande kan i och 

med det uppkomma då interventionen inte är den optimala för alla klientgrupper. Vilja och 
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motivation hos klienten krävs samt god kognitiv förmåga för att fördelar med interventionen 

ska kunna nyttjas. Även arbetsterapeutens vägledning kan påverka hur väl klienten utövar 

mindfulness över tid, och inte endast under interventionens genomförande. Att finna rätt form 

av mindfulness kan ses som en utmaning för arbetsterapeuten och likaså att anpassa 

aktiviteterna med målet att resultera i ett större engagemang och en ökad delaktighet i 

aktivitet hos klienten (McVeigh, 2015; Reid, 2009; Zeller & Levin, 2013).  

Behov av ytterligare forskning 

Emellertid finns uppenbara brister inom forskningen med att använda mindfulness som 

intervention inom arbetsterapi. Dock belyses aspekten att behov av vidare forskning behövs 

för att påvisa nyttan med interventionsformen.  

Enligt Franca och Milbourn (2015) behöver fler RCT-studier genomföras för klienter med 

depression och ångestrelaterad ohälsa då detta är en underrepresenterad klientgrupp inom 

mindfulness. Motivering grundas i att studier med större urvalsgrupper skulle ge en högre 

tillförlitlighet vad gäller interventionens effekt på klientens hälsa. En högre tillförlitlighet 

skulle även kunna ge inspiration till att fler arbetsterapeuter skulle se mindfulness som en 

säker och lämplig arbetsterapeutisk intervention (Reid, 2009; Thompson, 2009; Stew, 2011). 

Ett huvudsakligt moment inom arbetsterapi är uppföljning av en intervention (Fischer, 2009; 

Kielhofner, 2012), något som i tidigare interventionsstudier beskrivits i låg utsträckning, både 

under interventionens genomförande och uppföljning efter interventions slut (Feicht et al., 

2013; Stew, 2011; Thompson, 2009).  

Generellt sett finns ett behov av ytterligare forskning där effekterna behöver mäts i tydligare 

omfattning, både under och efter interventionen, faktorer som tidsaspekten och större 

urvalsgrupper där både mindfulness som indivudell och gruppbaserad intervention behöver 

ses över (Thompson, 2009; Reid, 2009; Stew, 2011). Vidare skulle tillförlitligheten för 

interventionen stärkas av att forskning kunde bedrivas inom både formell, sittande meditation 

och informell mindfulness som utgörs av en integrering i de vardagliga aktiviteterna. Därav 

skulle ett resultat kunna visa vilken form av mindfulness som skulle gynna arbetsterapi mest. 

Då den här litteraturstudien visat resultat inom klientgrupperna stress, psykisk ohälsa och 

långvarig smärta (Feicht et al., 2013; Stroh-Gingrich, 2012; Stew, 2011; Zeller & Levin, 

2013; Reid, 2008) bör studier genomföras som kan indikera till vilka klientgrupper som skulle 

vinna fördelar i att utöva mindfulness i en intervention. Möjligheten kan finnas att fler 

klientgrupper än de som nämnts skulle gynnas av denna interventionsform. Slutligen 
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framkom det i resultatet att endast en svensk studie (Sundquist et al., 2015) hade genomförts, 

medan de övriga var utländska artiklar. Då det verkar råda brist på evidensbaserad forskning 

med mindfulness inom arbetsterapi är den svenska forskningsfronten ett område där det finns 

behov av ytterligare forskning.   

Metoddiskussion 

 

Då en litteraturstudie blev den valda studiedesignen har även andra alternativ övervägts. En 

valmöjlighet kunde varit en kvalitativ studie där exempelvis en arbetsterapeut hade intervjuats 

och med en intervju som utgångspunkt kunde fokus lagts till exempelvis innehållsanalys. 

Även att genomföra en kvantitativ studie har övervägts där förslagsvis en grupp klienter 

kunde medverkat i en enkätstudie där mindfulness som intervention hade genomförts. Men då 

det förekommer mindfulness i begränsad utsträckning värderade författaren att en 

litteraturstudie kunde ge en mer översiktlig bild av hur forskningsfonten inom arbetsterapi ser 

ut. Utifrån studiens syfte gjordes en artikelsökning där slutligen åtta vetenskapliga artiklar 

valdes ut. Artikelsökningen resulterade i ett smalt urval vilket medförde att ytterligare 

sökningar fick göras. Utifrån de kunskaper som författaren fått i urvalet till datainsamlingen, 

hade andra artiklar kunnat sökas fram om det hade genomförts ytterligare en gång. Bland de 

artiklar som i datainsamlingen valdes bort fanns en metaanalys och två litteraturöversikter. Då 

de inte utgör originalkällor blev de exkluderade. Översikterna granskades och författaren fann 

att de hade god tillförlitlighet och sparades till en eventuell resultatdiskussion. Det framkom 

även att två artiklar i översikternas referenslista kunde läggas till i urvalet för dataanalysen.  

 

Både kvalitativa, kvantitativa och RCT-studier behandlades med syftet att få större bredd och 

höja studiens tillförlitlighet. Hade inklusionskriterierna bestått i att endast innehålla 

exempelvis kvantitativa artiklar hade det kunnat spegla ett annat resultat. Färdigheter i att 

söka artiklar, granska och analysera har avancerats under studiens gång. Att genomföra en 

litteraturstudie har författaren funnit innehålla både för och nackdelar. Fördelar i att kunna få 

en mer översiktlig bild av hur forskningsfronten ser ut. Nackdelen har sin grund i bristen på 

tillgänglig forskning och därmed försvårat tillförlitligheten av mindfulness som intervention. 

Då litteraturstudier enligt Friberg (2012) baseras utifrån tidigare forskning utgjorde det smala 

urvalet ett tidskrävande moment i skrivprocessen. Att granska artiklar har emellertid ställt 

höga krav på författaren då det kräver färdigheter både i att kunna se fördelar och 

begränsningar med interventionen, vilket behov av ytterligare forskning som finns och vilka 

vinster som skulle kunna medföras av att implementera mindfulness inom arbetsterapi.  
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Friberg (2012) beskriver hur dataanalysen bör utgå ifrån likheter och skillnader i artiklarna 

samt gemensamma fynd vilka bedömdes vara av relevans för den här litteraturstudien. Dessa 

rekommendationer har utgjort strukturen i dataanalysen. Liknande analysmodell framhålls av 

Evans (2002) och därav valde författaren att angripa Fribergs analysmodell och genom det 

kunde en tillförlitlighet ses i studien då den varit vetenskapligt beprövad. 

 

Konklusion 

Utifrån syftet med den här litteraturstudien har mindfulness som intervention visat på positiva 

effekter i form av ökad insikt och större medvetenhet, bättre uppmärksamhet och med en 

högre grad av närvaro i aktivitet. En högre närvaro främjade delaktighet i aktivitet vilket 

kunde stärka tilltron till den egna förmågan och bidrog till ett ökat engagemang i aktivitet. Då 

mindfulness med en medveten närvaro kan bidra till ett större engagemang i aktivitet hos 

klienten kan det nyttjas inom arbetsterapi där fokus ligger i att skapa en balanserad vardag 

med meningsfulla aktiviteter. Mindfulness beskrivs kunna användas som ett verktyg för 

exempelvis stress och långvarig smärta. Därmed kan svåra situationer lättare hanteras och kan 

resultera i en mindre negativ inverkan på hälsan. Oavsett om klienten väljer att utföra 

mindfulness som meditation eller som en integrerad del i de vardagliga aktiviteterna är det en 

intervention som kan tilltala ett flertal klientgrupper inom arbetsterapi. Brister i utförandet av 

de granskade artiklarna lyfts fram i form av små urvalsgrupper, skillnader i tidslängd och med 

varierande kvalitet vad gäller uppföljning och mätvärden av interventionens effekt. Därmed 

finns ett behov av framtida forskning med större urvalsgrupper, med tydligare mätvärden 

gällande effekt av interventionen samt RCT-studier där en interventionsgrupp kan jämföras 

avseende resultatet gentemot en kontrollgrupp. Behov av mer evidensbaserad forskning finns 

då det skulle kunna medföra att fler arbetsterapeuter skulle se mindfulness som en potential 

interventionsform. Då främst utländska artiklar granskats finns behov av ytterligare forskning 

inom svensk arbetsterapi. Sammanfattningsvis skulle mindfulness som intervention bidra till 

en ökad livskvalitet där klienten utför de aktiviteter de behöver och önskar utföra, vilket kan 

skapa en mer balanserad vardag. Med insikt och medveten närvaro kan klienten fokusera på 

de aktiviteter som upplevs viktiga och meningsfulla.  
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Författare/Titel Årtal Studietyp Syfte Resultat Klientgrupp 

 

Stew, G. 

 

Mindfulness training for 

occupational therapy 

students. 

 

2011 

 

Kvalitativ 

 

Hur ett mindfulnessbaserat 

program (MBSR) upplevs av 

arbetsterapistudenter 

 

Informell mindfulness (mindfulness 

integrerat i aktiviteter) var lättast att 

utöva. Mindfulness som 

intervention medförde att 

studenterna lättare kunde fokusera 

på studierna, de kunde lättare 

slappna av, fördjupade relationer 

med klienter upprättades, 

effektivare yrkesutövande 

genomfördes under praktik 

 

Stressrelaterad 

ohälsa 

 

Stroh-Gingrich, B. 

 

Occupational therapy and 

mindfulness meditation: An 

intervention for persistent 

pain. 

 

2012 

 

Kvalitativ 

 

Beskrivning till fördelar med att 

använda mindfulness i 

meditationsform (MM) som 

intervention för klienter med 

långvarig smärta 

 

Klienten kan genom mindfulness 

erhålla en acceptans för 

smärtproblematiken, på ett icke-

dömande förhållningssätt. 

Mindfulness som intervention 

utövas i form av sittande meditation 

eller som ett verktyg att använda i 

vardagens alla aktiviteter 

 

Långvarig 

smärta 

Tabell 2. Resultat vetenskapliga artiklar dataanalys 

 BILAGA 2 
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Författare/Titel Årtal Studietyp Syfte Resultat Klientgrupp 

 

Zeller, J. M. & Levin, P. F. 

 

Mindfulness Interventions 

to Reduce Stress Among 

Nursing Personnel. 

 

2013 

 

Kvalitativ 

 

Hur mindfulness som intervention 

sett ur ett aktivitetsinriktat 

perspektiv kan ge sjuksköterskor 

verktyg till att bättre kunna 

hantera stressfyllda situationer på 

arbetsplatsen 

 

Med hjälp av mindfulness kunde 

sjuksköterskorna använda olika 

strategier för att återfå fokus, en 

ökad uppmärksamhet, berikade 

kontakter med patienter, kollegor 

och personalchefer. Negativa 

känslor kopplat till stress och svåra 

emotionella moment kunde lättare 

hanteras.  

 

Stressrelaterad 

ohälsa 

 

Reid, D.  

 

Exploring the relationship 

between occupational 

presence, occupational 

engagement, and people's 

well-being. 

 

2008 

 

Kvalitativ 

 

Mindfulness användes som 

intervention med målet att 

möjliggöra större delaktighet i 

aktivitet  

 

En intervention med 

akvarellmålning som aktivitet 

genomfördes för en klient med 

psykisk ohälsa. Mindfulness 

utgjordes av ett som stöd för 

klienten. Efter interventionen 

upplevde klienten större delaktighet 

i akvarellmålningen samt att hon 

hade börjat delta i fler vardagliga 

aktiviteter i hemmet.  

 

Psykisk ohälsa 

Tabell 2. Resultat vetenskapliga artiklar dataanalys 

 BILAGA 2 
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Författare/Titel Årtal Studietyp Syfte Resultat Klientgrupp 

 

Foster, L., Dunn, W., & 

Lawson, L. M. 

 

Coaching Mothers of 

Children with Autism: A 

Qualitative Study for 

Occupational Therapy 

Practice. 

 

2013 

 

Kvalitativ 

 

Få en ökad förståelse för mödrar 

till barn med Autism Spektrum 

Tillstånd (AST) och deras 

upplevelser av Arbetsterapeutisk 

Coaching (eng. OPC) 

 

 

 

Coaching används som en 

intervention där mindfulness utgörs 

av en del. Genom mindfulness och i 

samråd med arbetsterapeuten kunde 

strategier användas. Klienterna  

kunde med hjälp av observation, 

analys och reflektion få en ökad 

insikt över bemötandet gentemot 

sitt barn i olika aktiviteter. 

Coaching av en arbetsterapeut 

medförde en ökad insikt, en högre 

grad av acceptans och en större 

medvetenhet där klienterna var 

delaktiga i barnets aktiviteter.  

 

Mödrar till barn 

med AST 

 

 

 

Feicht et al.  

 

Evaluation of a seven-week 

web-based happiness 

training to improve 

psychological well-being, 

reduce stress, and enhance 

mindfulness and 

flourishing: a randomized 

controlled occupational 

health study. 

 

2013 

 

Kvantitativ 

RCT-studie 

 

Kan ett onlinebaserat 

interventionsprogram öka graden 

av tillfredsställelse och lycka för 

klienter med stressrelaterad 

ohälsa? 

 

Ett onlinebaserat 

interventionsprogram för 147 

klienter med fokus på ökad 

tillfredställelse och lycka. 

Mindfulness ingick som en del där 

olika övningar utövades av 

klienterna. Resultatet visade på 

positiv inverkan på klienternas 

hälsa och beskrev en ökad 

uppmärksamhet till det som sker 

här och nu 

  

 

Stressrelaterad 

ohälsa 

Tabell 2. Resultat vetenskapliga artiklar dataanalys 

 BILAGA 2 
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Författare/Titel Årtal Studietyp Syfte Resultat Klientgrupp 

 

Sundquist et al.  

 

Mindfulness group therapy 

in primary care patients 

with depression, anxiety 

and stress and adjustment 

disorders: Randomized 

controlled trial. 

 

2015 

 

Kvantitativ 

RCT-studie 

 

Jämföra effekten av mindfulness 

som intervention gentemot 

traditionell kognitiv 

beteendeterapi  

 

 

Gruppbaserad intervention under 

åtta veckor med 215 klienter. 

Resultatet visade att mindfulness 

som intervention inte hade någon 

effekt för stressrelaterad ohälsa, 

depression eller ångest.  

 

Depression, 

ångest/oro, 

stressrelaterad 

ohälsa 

 

 

 

Thompson, B.  

 

Mindfulness-based stress 

reduction for people with 

chronic conditions. 

 

2009 

 

Kvalitativ 

 

Integrera mindfulness i de 

vardagliga aktiviteterna för att 

uppnå bättre hälsa.   

 

Mindfulness som ett 

stressreducerande program (MBSR) 

för tretton klienter. Målet var att 

klienterna efter interventionens slut 

hade vävt in mindfulness som en 

naturlig del i de vardagliga 

aktiviteterna. 

 

Stress och svåra situationer blev 

lättare att hantera, en högre tolerans 

mot smärta och motgångar 

upplevdes, tilltron till den egna 

förmågan hade stärkts och 

klienterna upplevde ett ökat lugn. 

Interventionen medförde även att 

klienterna värderade de personliga 

resurserna högre och upplevde en 

ökad tillfredsställelse med tillvaron. 

 

Långvarig 

smärta, 

stressrelaterad 

ohälsa och 

ångest/oro 

Tabell 2. Vetenskapliga artiklar dataanalys 

 BILAGA 2
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