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Sammanfattning:  

Bakgrund: Depression är en psykisk sjukdom som leder till passivitet, ensamhet och 

försämrad självkänsla. Ett av arbetsterapeutens uppdrag är att hjälpa patienter att förbättra 

aktivitetsförmågan med avsikt att återskapa struktur och rutiner i deras liv. Arbetsterapeuten 

har också en roll i att motivera till social delaktighet genom till exempel social träning. Syfte: 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder och dess resultat för personer 

(18 och äldre) med depression. Metod: För att besvara studiens syfte genomfördes en 

litteraturstudie. Databassökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. 

Databassökningarna resulterade i sammanlagt tio artiklar som tog upp olika former av 

arbetsterapeutiska åtgärder vid depression. Dessa artiklar analyserades med induktiv 

innehållsanalys. Resultat: Överlag visade åtgärderna som beskrivs i artiklarna positiva 

resultat. Med hjälp av aktivitetsträning kunde arbetsterapeuten på olika sätt hjälpa patienten 

tillbaka till sysselsättning. Kreativa aktiviteter gav också positiva resultat för personer med 

depression. Symptomen lindrades under tiden aktiviteten utfördes och kan även bidra till 

bättre självkänsla. Kreativa aktiviteter ökade också möjligheten och förmågan att uttrycka 

tankar och känslor. Gruppbaserad arbetsterapi används också av arbetsterapeuter. Patienterna 

som tillsammans i grupp diskuterade sina aktivitetsproblem kände social tillhörighet och 

involvering. Patienternas aktivitetsutförande förbättrades med hjälp av olika strategier som 

diskuterades. Även självhjälp visade goda resultat. Slutsats: Arbetsterapi för patienter med 

depression visade positiva resultat. Det tyder på att det som framkommit i resultatet har god 

klinisk användbarhet. 

 

Sökord: Arbetsterapi, depression, aktivitetsträning, meningsfulla aktiviteter, kreativa 

aktiviteter, gruppbaserad arbetsterapi  
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Inledning 
Depression är idag en av världens vanligaste sjukdomar. I Sverige drabbas nästan varannan 

kvinna och var fjärde man någon gång i livet av denna diagnos. Det är dessutom ett tillstånd 

som fortfarande ökar både i Sverige och i resten av världen (1). Varje år dör ungefär 2000 

svenskar på grund av självmord och det är mer än dubbelt så många i förhållande till hur 

många som dör i trafikolyckor varje år. Den största orsaken till självmord är depression (2). 

Efter att ha drabbats av depression en gång är risken att få av en ny senare i livet dessutom 

mycket större. Sannolikheten att någon gång under livet drabbas av ett återfall är 80% stor 

(3).  

 

Med tanke på hur vanligt det är med depression ville vi undersöka vad som finns skrivet i 

vetenskapliga artiklar angående arbetsterapeutiska åtgärder i samband med depression och 

vilka resultat de ger.  

 

Bakgrund 
 

Depression 

Alla människor känner sig ledsna och nedstämda ibland. Det är en normal reaktion på 

negativa händelser i livet (4). Denna form av ”vardaglig deppighet” förväxlar många 

människor med det som är en psykisk sjukdom. Det är inte ovanligt att folk i vardagligt tal 

säger att de känner sig deprimerade när favoritlaget förlorar en fotbollsmatch eller när 

någonting tragiskt visas på TV. Denna okunskap kan leda till att människor som lider av 

depression inte får samma förståelse från omgivningen som personer med andra sjukdomar 

får. De kan få välvilliga kommentarer som ”alla har vi våra dagar” eller ”det går snart över” 

vilket kan upplevas som ett hån från någon som har fått diagnosen depression (2). Smärtan 

som upplevs vid det som kallas för egentlig depression beskrivs på ett gripande sätt av 

journalisten och författaren Andrew Solomon som tidigare lidit av diagnosen. 

 
Hopkurad i ena hörnet av min säng, pinad och plågad av detta som ingen annan tycktes kunna se, bad 

jag till gud som jag aldrig helt hade trott på och bad om befrielse. Jag skulle med glädje ha dött den mest 

smärtsamma död, även om jag var allt för kraftlös för att ens komma på tanken på självmord. Varje 

sekund av liv var en plåga (5). 

 

Diagnosen depression delas in i två olika huvudkategorier där den ena kallas för egentlig 

depression och den andra dystymi (4, 6). En egentlig depression kan vara av lätt och svår 

karaktär (4). Det är en psykisk sjukdom som påverkar personens tankar, humör, känslor, 

beteende och även den fysiska hälsan. Den drabbade har stora svårigheter att fungera i 

vardagliga aktiviteter. Depression bryter oftast ut i 15-30 årsåldern men kan uppkomma i alla 

åldrar, inklusive barndomen (6). För att kunna diagnostiseras med egentlig depression ska fyra 

till fem av nedanstående symptom uppfyllas under minst två veckors tid. Dessutom måste ett 

av de två förstnämnda huvudkriterierna nedan, dvs. nedstämdhet eller bristande motivation, 

uppfyllas (1, 6). 

  

• Nedstämdhet 
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• Bristande motivation för de flesta aktiviteter, och det innebär även intressen. 
• Aptiten försämras vilket kan leda till viktförändring 

• Sömnsvårigheter 

• Rastlöshet 

• Trötthet och nedsatt energi 

• En känsla av att vara värdelös och känna skuldkänslor 

• Koncentrationssvårigheter och obeslutsamhet 

• Tankar på döden och självmord 

 (1, 6).  

 

Dystymi kan beskrivas som en lindrig version av depression där symptomen är desamma som 

vid egentlig depression fast av mildare grad och dessutom är den ofta kronisk (2). Denna 

diagnos hindrar inte människor från att utbilda sig, skaffa familj och leva ett så kallat normalt 

liv men nedstämdhet, trötthet och brist på energi leder till problem med dagliga aktiviteter 

som arbete och hushållssysslor. Många som lider av dystymi söker inte hjälp eftersom de i 

många fall tror att denna nedstämdhet är en naturlig del av livet och att det därför bara är att 

bita ihop (2). För att diagnosen dystymi ska kunna ställas måste symptomen ha funnits i minst 

två år. Människor med dystymi löper större risk att drabbas av egentlig depression (2, 6).  

 

Att inte få behandling för sin depression drabbar inte bara individen själv utan också 

samhället i stort. Personer med depression blir ofta oförmögna att utföra sina arbetsuppgifter 

och allt fler sjukskrivningar sker till följd av depression (1).  Depression är också en riskfaktor 

för att senare i livet drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (1, 3). 

    

Orsaker till depression 

Det finns ingen enskild orsak till att människor drabbas av depression. Stressfyllda liv kan 

leda till depression men sjukdomen kan uppstå även utan en klar orsak (6). 

 

Tidigare trodde forskarna att depression uppstod antingen på grund av yttre faktorer som 

negativa händelser i livet eller att sjukdomen orsakades inifrån, dvs. från personens egna 

tankar och känslor (2). Idag menar de att det handlar om ett samspel mellan dessa yttre 

omständligheter och vår biologiska sårbarhet. Människor som har låg genetisk sårbarhet är 

mindre känsliga vilket innebär att det krävs starkare yttre stressfaktorer för att drabbas av en 

depression än vad det gör för människor med hög genetisk sårbarhet (2). 

 

Risken att drabbas av en depression är större bland vissa personlighetstyper (4). Människor 

med en så kallad astenisk personlighet är en grupp som löper större risk att drabbas. Dessa 

människor är blyga, osäkra, spända och blir lätt uttröttade vilket leder till att de också har 

svårt med sociala relationer. Personer med pessimistisk läggning, däribland dystemiker, som 

alltid tolkar livets skeenden negativt är en annan grupp som riskerar att drabbas av depression. 

Det är inte heller bra i det här avseendet att ha ett stort bekräftelsebehov. Detta med anledning 

av att kritik, utebliven befordran eller skilsmässor för att ta ett par exempel kan upplevas som 

väldigt kränkande för dessa människor och leda till depression (4). Om människor med dessa 

personlighetsdrag utvecklar en depression eller inte beror på samspelet mellan arv och miljö, 
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dvs. mellan de yttre omständigheterna och vår biologiska sårbarhet som tidigare beskrivits (2, 
4). Det är också en större risk att drabbas av depression för människor som dricker mycket 

alkohol eller missbrukar andra droger (6).  

 

En mer övergripande orsak till att depression har blivit en vanlig folksjukdom är på det sätt 

samhället utvecklats socialt och kulturellt. Samhället moderniseras och teknologin går framåt. 

Detta har bland annat lett till att tunga arbetssysslor i stor utsträckning har övergått till mer 

psykiskt krävande jobb. Till skillnad från förr beror idag större delen av alla sjukskrivningar i 

Sverige på psykiska besvär som depression men även stress, trötthet, oro, ångest och 

utbrändhet (1).    

 

Hur depression påverkar aktivitetsförmågan  
Depression är en psykisk sjukdom (4). Det betyder att det inte finns några fysiska 

funktionshinder som påverkar aktivitetsförmågan utan det handlar istället om kognitiva 

nedsättningar som rädsla, brist på motivation och dåligt självkänsla (7). En person med 

depression har dålig självkänsla och känner sig inte kapabel att utföra aktiviteter (7, 8). 

Depression leder också till att personen tappar intresset för aktiviteter som tidigare lett till 

glädje och tillfredställelse (1, 7). Detta får konsekvenser i form av att dagliga rutiner och 

vanor blir obefintliga och den struktur som tidigare funnits i vardagslivet gällande 

tidsanvändning och aktiviteter försvinner (7, 8).  

 

Även sociala relationer kan försämras till följd av depression. Risken finns att en deprimerad 

person undviker kontakt med sina vänner eftersom de skäms för sin sjukdom och sitt behov 

av behandling. De pratar oftast inte med någon om hur de mår eftersom de tror att vänner och 

familj är trötta på att höra om sjukdomen (8). Okunskap bland människor i allmänhet gör att 

en deprimerad människa kan betraktas som lat, nonchalant och oföretagsam istället för få 

medkänslor och empati (9). Socialt stöd är viktigt för personer med all form av psykisk ohälsa 

(7). Ensamhet försämrar tillståndet vid depression ytterligare och det är då risken för 

självmordstankar är som störst (4).  

 

Arbetsterapi 

En grundläggande princip inom arbetsterapi är att aktivitet är bra för hälsan (10). 

Arbetsterapeuter definierar hälsa som ett tillstånd där människor klarar av att utföra sina 

dagliga aktiviteter på ett tillfredställande och effektivt sätt (8). Människan har av naturen ett 

stort behov att vara aktiv och aktivitet har alltid varit en viktig del av det mänskliga livet (8). 

De aktiviteter som vi utför skapar mening i våra liv och leder till bättre hälsa och 

välbefinnande. Vad vi gör formar också en stor del av vår personliga och sociala identitet samt 

bidrar till social utveckling (8). Att sakna denna identitet, och att sakna de sociala roller som 

människan får genom aktivitet gör att livet kan kännas meningslöst och kan då leda till att 

dagarna passerar utan struktur och rutiner (11). Människor med psykisk sjukdom har ofta ett 

aktivitetsmönster som saknar struktur och leder till obalans mellan vila, sömn och aktiviteter 

(12). 
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Inom psykiatrin kan arbetsterapeutiska åtgärder variera mycket (13). I arbetsterapeutens 
yrkesroll ingår att motivera och möjliggöra för patienter att komma igång med aktiviteter som 

de själva tycker är meningsfulla och som skapar en möjlighet för de att återfå struktur och 

rutiner i vardagslivet (10, 12, 14). Med hjälp av kognitiva hjälpmedel som arbetsterapeuten 

kan förskriva får patienten också hjälp med att strukturera upp sin dag (12). Arbetsterapeuten 

har också en central roll i att främja en bra aktivitetsbalans mellan olika typer av aktiviteter 

för att uppnå hälsa (10). Kielhofner delar in aktiviteter i kategorierna produktivitet, fritid och 

egenvård (8, 11). Det är bra för hälsan och välbefinnandet att spendera tid inom alla olika 

aktivitetskategorier under dygnet (10). Människor som av olika anledningar inte har möjlighet 

att utföra tillräckligt många aktiviteter kan spendera mycket tid utan någonting meningsfullt 

att göra vilket inte är en hälsosam aktivitetsbalans. Att spendera all sin tid på arbetet och 

exkludera fritid leder också till obalans och tvärtom (8).  

 

I Eklunds bok om psykosocial rehabilitering beskrivs att arbetsterapeuter hjälper patienter att 

förbättra sitt aktivitetsutförande genom att träna eller kompensera aktivitetsnedsättningarna 

(10). Inom psykiatrin handlar dessa aktivitetsnedsättningar om psykiska funktionshinder som 

rädsla nedsatt självkänsla, bristande motivation (7). Med hjälp av något som kallas för direkt 

arbetsterapi kan patienter träna på precis den aktivitet som han eller hon behöver träna på.  

Om patienten inte kan laga mat, så lagar hon mat i syfte att bli bättre på just matlagning. Men 

det är också möjligt att använda aktivitet till att träna andra förmågor än just aktiviteten i sig. 

Genom att laga mat i grupp kan deltagarna till exempel träna på sociala färdigheter som 

förmågan att samarbeta med andra, vänta på sin tur och dela redskap (12, 13). Detta kallas för 

indirekt arbetsterapi (13) och är ett bra sätt att genomföra social träning på (12). I psykosocial 

arbetsterapi ingår det i arbetsuppgifterna att motivera sin patient till social delaktighet (6, 10). 

Rollspel och charader används ibland som redskap för den sociala träningen också (12). 

Genom social träning kan patienten träna på situationer som de inte är kapabla att utföra (12).  

 

Inom arbetsterapi utgår rehabiliteringen från ett klientcentrerat och holistiskt förhållningssätt 

(11). Det innebär att varje patient ses som en egen individ med unika erfarenheter, problem 

och förmågor. Rehabiliteringen baseras på det som patienten själv ser som mest problematiskt 

i livet och därför är det viktigt med ett samarbetande förhållningssätt mellan arbetsterapeut 

och patient (10, 11, 15). För att det ska vara möjligt att arbeta klientcentrerat krävs det en god 

terapeutisk relation där arbetsterapeuten visar empatisk förmåga och respekterar patientens 

vilja, värderingar, roller, vanor, utförandekapacitet och personliga miljö (11, 15). Det är också 

viktigt för arbetsterapeuten att skapa motivation och ge positiv feedback vad gäller aktivitet 

(10). Genom ett uppmuntrande förhållningssätt kan arbetsterapeuten ingjuta hopp och 

självförtroende hos patienten (15). En god terapeutisk relation mellan arbetsterapeut och 

patient kan i sig skapa möjlighet till bättre behandlingsresultat (15). 

 

Problemformulering 

Sammanfattningsvis framgår det i ovanstående litteraturgenomgång att personer som lider av 

depression har problem när det gäller att utföra dagliga aktiviteter. Många finner inte sina 

tidigare intressen roliga längre och de sociala relationer som funnits går ofta förlorade. Brist 
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på självförtroende och motivation gör också att de inte känner sig kapabla att utföra aktivitet. 
Allt detta leder till passivitet och de dagliga rutiner och vanor som tidigare funnits i vardagen 

försvinner. I litteraturgenomgången framgår också att det är dessa problem som 

arbetsterapeuter arbetar med i sin verksamhet. Det är viktigt att arbetsterapeuter använder 

åtgärder som visar positiva resultat för personer med depression. Den samlade vetenskapliga 

dokumentation gällande just arbetsterapeutiska åtgärder vid depression är dock begränsad 

(16). Av den anledningen vill författarna till denna uppsats göra en litteraturstudie för att 

samla den vetenskapliga dokumentationen som i nuläget finns gällande arbetsterapi och 

depression. Med hjälp av denna kartläggning är det också möjligt att belysa de 

kunskapsbrister som finns idag. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder och dess resultat för vuxna 

personer (18 år och äldre) med depression. 

 

Metod 
 

Design  
En allmän litteraturstudie genomfördes för att sammanställa den forskning som finns gällande 

depression och arbetsterapeutiska åtgärder. Denna metod valdes för att beskriva hur 

kunskapsläget ser ut för arbetsterapi vid depression (17). En allmän litteraturstudie svarar 

också bra på uppsatsens syfte då den möjliggör en sammanställning av information från 

tidigare publicerat material och kan därmed resultera i ny kunskap och belysa eventuella 

kunskapsluckor som finns (17). Denna kunskap kan arbetsterapeuter sedan använda sig av vid 

val av åtgärder för personer med depression. 

 

Datainsamling  

För att hitta relevanta artiklar som kunde svara på uppsatsens syfte har sökningar gjorts i 

databaserna Cinahl och PubMed. Författarna har använt sig av sökorden ”Occupational 

Therapy”, ”Depression”, ”Psychiatric”, ”Strategies”, “Mental Health” och “Clinical 

Effectiveness” som finns som MESH-termer och subject headings i databaserna. 

Begränsningar i sökningarna har varit mellan åren 2004 – 2014, att artiklarna är peer-

reviewed och att huvudämnet för artiklarna är arbetsterapi. För att få till ett större urval av 

artiklar kompletterande författarna sökning fyra med två år, dvs. 2002 – 2014 (Bilaga 1) (17).  

 

Urvalsprocess  

De inklusionskriterier som använts i samband med artikelsökningen är att deltagarna i 

artiklarna skulle ha diagnosen depression och dessutom vara i vuxen ålder. Författarnas 

definition av ”vuxen” i denna studie är 18 år och äldre. Artiklarna ska även innehålla 

arbetsterapeutiska åtgärder vid depression och/eller en utvärdering av de resultat som 

framkommer. Genom att göra flerordssökningar (Bilaga 1) fick författarna ett överskådligt 

material och bättre träffresultat av artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna. Först 

granskades enbart titlar. På det sättet kunde författarna snabbt välja bort de artiklar som inte 

kunde uppfylla inklusionskriterierna (Bilaga 1, urval 1). Därefter valdes ytterligare artiklar 
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bort utifrån läsandet av artiklarnas abstrakt (Bilaga 1, urval 2) och detta resulterade i 25 
artiklar som författarna ansåg skulle kunna uppfylla inklusionskriterierna. Tio av dessa 

artiklar var inte tillgängliga i fulltext. Författarna läste de återstående 15 artiklarna i sin 

helhet. Utifrån dessa 15 artiklar valdes ytterligare fem artiklar bort eftersom de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. De tio artiklar som sedan återstod uppfyllde inklusionskriterierna och 

valdes ut för att ingå i uppsatsen (Bilaga 1, urval 3) (17).  

 

Dataanalys  

För att besvara studiens syfte valde författarna att göra en induktiv innehållsanalys (17) av 

artiklarna. Artiklarna lästes igenom i sin helhet och granskades av båda författarna var för sig. 

Sedan gjordes en sammanfattning av varje artikel utifrån de åtgärder som använts i studien 

och dess resultat. Sammanfattningen gjordes av bägge författarna tillsammans. De textavsnitt 

och meningar som innehöll beskrivningar av de åtgärder som arbetsterapeuterna använde och 

resultatet av de insatta åtgärderna markerades i texten. Därefter gjordes en kategorisering 

utifrån åtgärder som liknade varandra. Analysen resulterade i fyra huvudteman som beskrev 

åtgärder som arbetsterapeuten använt sig av till personer med depression.  Därefter 

markerades resultatet av de insatta åtgärderna. I de fall åtgärderna ledde till olika resultat 

bildades underteman som beskriver samma åtgärd men olika resultat. Under arbetets gång 

fördes regelbundna diskussioner mellan författarna för att nå en överensstämmelse när det 

gäller innehållet under varje huvudtema och undertema (17)  

 

Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utgick från Polits och Becks (18) riktlinjer för 

kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar. Artiklarnas titlar varierade i tydlighet när det 

gällde vilket innehåll artiklarna hade och beskrivning av undersökningsgrupp men abstraktet i 

artiklarna utgjorde en tydlig redogörelse för innehållet och gav en god överblick. Samtliga 

artiklar hade en bred bas av bakgrundskällor där både litteraturbaserad- och artikelbaserad-

information fanns som avsåg att undersöka en kunskapslucka. Detta ledde till att varje artikel 

identifierade ett problem som ledde till det syfte som avsågs att undersöka.  

 

I sju av de tio artiklarna studerades deltagare som led av psykisk ohälsa och inte enbart 

depression. Men i alla tio artiklar framkommer det att de olika undersökningsgrupperna 

inkluderade personer med depression som deltagare. I fem artiklar var personer med 

depression majoritet bland deltagarna. I tre artiklar var det endast deltagare med depression 

som ingick. I två artiklar framkom inte antalet deltagare, i den ena artikeln nämns det att 

personer med depression är en stor andel av deltagarna vilket syns eftersom depression är ett 

nyckelord för just den artikeln. I den andra artikeln är depression en av de sjukdomar som 

finns bland deltagarna. 

 

Fem artiklar nämner den etiska aspekten gällande deras undersökning där de sökt ett 

godkännande och fått det från en etisk nämnd. Det har lett till ett informerande medgivande 

som har getts muntligt och skriftligt till deltagarna i undersökningarna. Övriga fem artiklar 

nämner inte någon etisk aspekt. I samtliga artiklar redovisas resultatet av utvärderingen över 

åtgärderna och svarar bra mot syftet för artiklarna. Resultatet i artiklarna presenteras 
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genomgående på ett bra sätt med relevanta tabeller, diagram och figurer med några få 
undantag. Alla artiklar är relevanta ur ett globalt perspektiv. Resultatet i de flesta artiklar är 

presenterat på ett sådant sätt att det ska kunna vara tillgängligt att applicera till den 

verksamhet där yrkeskunniga med hjälp av studiens innehåll ska kunna använda sig av 

kunskapen (18). Baserat på detta anser författarna till denna uppsats att de tio artiklar som 

valts ut har god kvalitet att besvara uppsatsens syfte och därmed har ingen valts bort.  

 

Se även bilaga 3 för mer överskådlig sammanfattning av kvalitetsgranskningen. 

 

Resultat 
Resultatet är baserat på tio artiklar varav sju artiklar hade en kvalitativ design och tre en 

kvantitativ design. Datainsamlingen i de olika artiklarna har skett med hjälp av intervjuer, 

observationer, enkäter samt olika mätinstrument. Studierna är genomförda i följande länder: 

Sverige, Thailand, Storbritannien, Kanada, Japan och USA mellan åren 2002-2013. Resultatet 

kommer att presenteras utifrån de fyra huvudteman som framkom i analysen: 

”Aktivitetsträning”, ”Engagemang i meningsfulla aktiviteter”, ”Kreativa aktiviteter”, 

”Gruppbaserad arbetsterapi och självhjälp”. I två huvudteman ”Aktivitetsträning” och 

”Kreativa aktiviteter” framkom att åtgärderna ledde fram till olika resultat som lett till 

underteman. Från huvudtemat ”Aktivitetsträning” bildades följande underteman: ”Att 

återvända till sysselsättning” och ”Förbättrat utförande av egenvård och fritidsintressen”. Från 

huvudtemat ”Kreativa aktiviteter” bildades ”Minskning av symptom” och ”Hjälp att uttrycka 

sig”. Mer information gällande artiklarna finns i artikelmatrisen som finns i slutet av denna 

uppsats (bilaga 1).   

 

Aktivitetsträning 

Aktivitetsträning var en åtgärd som utvärderades i fem artiklar (19-23). Aktivitetsträning 

beskrivs primärt som träning i de aktiviteter som patienten har problem med och sekundärt 

tränas olika förmågor, t ex kognition, som krävs för att utföra en aktivitet eller ett arbete (19, 

22). Aktivitetsträning beskrevs också innehålla miljöanpassningar som underlättade 

aktivitetsutförandet (20). Aktivitetsträningen visade sig i samtliga artiklar ge goda resultat 

som beskrivs i nedanstående underteman ”Att återvända till sysselsättning”, ”Förbättrat 

utförande av egenvård och fritidsintressen”.  

 

Att återvända till sysselsättning  

Resultatet visar att arbetsterapi kan hjälpa patienter att komma tillbaka till tidigare 

sysselsättning med hjälp av anpassad aktivitetsträning, kognitiv träning och ”Individuell 

placement and support” (IPS). Dessa metoder har visat sig vara effektiva i att få personer med 

depression att återgå till sysselsättning(19-21). 

 

Kognitiv träning handlar om att utveckla de kognitiva färdigheter som krävs för att utföra sitt 

arbete. De färdigheter som behandlas i artikeln (19) är koncentrationsförmåga, minne, att göra 

flera saker samtidigt samt patienternas förmåga att kunna planera och organisera via 

aktivitetsträning. Arbetsterapeuten och patienten tränar på att hantera svårigheter som kan 

uppstå på jobbet för att göra den deprimerade mer självsäker, öka uthålligheten, toleransnivån 
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och adresserar problemområden som gör den deprimerade patienten nervös. 
Aktivitetsträningen förbättrar utförandet och tränar på den kognitiva förmågan hos patienten. 

De åtgärder som beskrivs är allt ifrån att identifiera problemen, bryta ned problemen i mindre 

lättlösliga delar för att sedan träna på aktivitetsutförandet i olika steg för att slutligen bli 

självsäker och klara av uppgiften. Denna form av aktivitetsträning tillsammans med en 

arbetsterapeut har visat goda resultat enligt studien och har lett till att fler personer med 

depression har uppnått målet att komma tillbaka till arbetslivet (19).  

 

Att använda IPS som metod för att återgå till sysselsättning har också visat goda resultat 

avseende personer med depression (20). IPS är en aktivitetsträning som fokuserar på att 

förbättra arbetsmiljön och aktivitetsutförandet. Arbetsterapeuten bryter ned aktiviteter som 

kan uppstå under sysselsättningen i olika steg, och fokuserar sedan på att förbättra utförandet 

genom träning. Denna metod leder till fysisk förbättring i form av ett bättre utförande och 

psykisk förbättring där patienten blir mer självsäker i utförandet av liknande situationer, mer 

lugn och får ett ökat självförtroende. I studien deltog 65 personer som ville återgå till 

sysselsättning. Enligt studien så var 25 % av deltagarna anställda och jobbade regelbundet vid 

uppföljningen 1 år senare, samma siffra för studerande var 14%. Många patienter gick från att 

vara sysslolösa till att bli aktiva genom att aktivitetsträna med hjälp av IPS. Totalt var det bara 

4 stycken - 6% av deltagare av studiens 65 deltagare som inte hade haft sysselsättning på ett 

helt år med hjälp av IPS (20). 

 

Resultatet av en randomiserad klinisk prövning (21) med syfte att följa upp och utvärdera 

anpassad aktivitetsbaserad träning jämfört med standardträning visade att anpassad 

aktivitetsbaserad träning upplevdes ge bättre stöd och därmed ökad tillfredsställelse för 

personer med depression. Det visade sig också att den anpassade aktivitetsbaserade träningen 

gav patienterna en upplevelse av att få bättre feedback i jämförelse med standardträningen. 

Detta ansåg författarna till studien vara viktigt för patienterna i deras hantering av 

depressionen (21). 

 

Förbättrat utförande av egenvård och fritidsintressen 

Aktivitetsbaserad träning har också visat ett positivt resultat när det gäller patientens egenvård 

och fritid (22, 23). Genom att använda självskattningsinstrumentet Canadian Occupational 

Performance Measure (COPM) har forskarna kunnat analysera resultatet av de 

arbetsterapeutiska åtgärderna (22, 23). Instrumentet ger möjlighet för patienterna att skatta sin 

aktivitetsförmåga i de olika kategorierna produktivitet, fritid och egenvård. Resultatet av 

studierna visade att deltagarna skattat både sitt aktivitetsutförande och graden av 

tillfredsställelse högre efter aktivitetsbaserad träning tillsammans med arbetsterapeuten 

genomförts (22, 23). COPM gav patienten möjlighet att själv identifiera de delar av sina liv 

som skapar mest bekymmer vilket gjorde att de också kände sig mer delaktiga (23).  

 

I en studie undersöktes effekten av klientcentrerad och aktivitetsbaserad arbetsterapi (22). I 

denna studie fick 38 deltagare som led av någon form av mental ohälsa, inklusive depression, 

arbeta tillsammans med studenter från en arbetsterapeututbildning. Varje deltagare blev 

hopparad med en student och dessa arbetade sedan ihop under en, två, tre eller fyra terminer. I 
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början av varje termin fick deltagarna fylla i självskattningsinstrumentet COPM för att 
bedöma sig själva och kartlägga vilka problem de hade i vardagen. Därefter fick de prioritera 

vilka aktiviteter som de helst ville träna på. I slutet av varje termin fick deltagarna återigen 

sätta sig och fylla i självskattningsinstrumentet. Resultatet visade en tydlig förbättring i både 

aktivitetsförmåga och tillfredsställelse (22). 

 

För att förtydliga hur detta gick till genomfördes en fallstudie (22). En man som var 

deprimerad, bodde ensam och var arbetslös fyllde i självskattningsinstrumentet precis som 

alla andra. Där identifierade och prioriterade han problem i form av dåliga matvanor, 

arbetslöshet, brist på dagliga rutiner och brist på meningsfulla fritidsaktiviteter. Han tyckte att 

det viktigaste var att förbättra matvanorna och matinköpen. Mannen handlade bara en 

gång/månad och dessutom använde han sig inte av någon inköpslista vilket ledde till många 

impulsiva köp. Detta ledde ofta till att det blev onödigt dyrt. Studenten och deltagaren satte 

tillsammans upp målet att i slutet av terminen skulle en bättre och mer välfungerande 

inhandlingsrutin ha uppnåtts. Mannen berättade att han kände sig obekväm att handla mat när 

det var mycket folk i affären och därför diskuterades olika tider under dagen där det inte var 

så mycket människor i affären. På så sätt skulle mannen kunna planera in sina besök i 

mataffären baserat på dessa tider. Mannen sa också att han kände sig obekväm i stora butiker 

och därför frågade arbetsterapeuten om det inte fanns en mindre butik i närområdet att handla 

sin mat i. Genom att på liknande sätt diskutera strategier för att klara av denna aktivitet 

fortsatte de att arbeta för att uppnå målet, och i slutet fyllde sedan mannen i 

självskattningsinstrumentet igen. Resultatet gällande aktivitetsförmågan blev positivt precis 

som för övriga deltagare (22).  

 

Liknande resultat redovisades i en studie (23) gällande kvaliteten av COPM som 

mätinstrument vid mental ohälsa, inklusive depression. Sextio deltagare fick med hjälp av 

detta instrument prioritera sina fem största aktivitetsproblem som de tillsammans med 

arbetsterapeuten sedan skulle jobba med. Varje patient fick ett personligt behandlingsprogram 

som innehöll både individuella aktiviteter och aktiviteter i grupp. Arbetsterapeuten och 

patienten kom tillsammans överens om när en utvärdering skulle ske och den kunde 

genomföras mellan sex veckor och tre månader efter den första bedömningen. I denna 

utvärdering framkom att patienterna kände sig mer nöjda med både tillfredsställelse och 

utförande efter arbetsterapin i förhållande till hur de kände innan (23). Deltagarna kände sig 

också mer delaktiga i sin rehabilitering tack vare att de med hjälp av COPM själva fick 

prioritera de aktiviteter som skapade mest bekymmer i vardagen (23).  

 

Engagemang i meningsfulla aktiviteter 

En arbetsterapeutisk enkätstudie (24) där deltagarna led av olika former av psykisk ohälsa, 

inklusive depression, visade betydelsen av att hjälpa patienter att fylla sitt liv med 

meningsfulla aktiviteter. Att utföra meningsfulla aktiviteter gav positiva resultat för den 

mentala hälsan. Beroende på vilken typ av aktivitet som genomförs upplever människor olika 

positiva känslor. Meningsfulla aktiviteter kan till exempel leda till social delaktighet, till att 

personer upplever en större tillfredsställelse i vardagen och kan dessutom bidra till att vi 
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känner oss mer nöjda med oss själva. Resultatet blev dock inte lika positivt för personer med 
depression eftersom den diagnosen i sig är förknippat med dålig livskvalitet (24). 

 

I studien deltog 32 personer som led av mental ohälsa, inklusive depression. Studien 

genomfördes för att undersöka sambandet mellan meningsfulla aktiviteter och livskvalitet 

(24). Deltagarna ombads att fylla i ett mätinstrument som kallas för ”engagement in 

meaningful activities survey” (EMAS) där de fick fylla i en skala från 1-5 hur väl aktiviteter 

hjälpte dem i vardagen på olika sätt. Deltagarna tyckte att meningsfulla aktiviteter hjälpte till 

med förmågan att ta hand om sig själv och bidrog också till att de upplevde njutning och 

tillfredsställelse i större utsträckning. Andra delar som deltagarna fick mäta var till vilken grad 

aktiviteter skapar möjlighet att ”uttrycka kreativitet”, ”bli uppskattad av andra människor” 

och ”bidra till kompetens”. De fick svara på tolv liknande påståenden och medelvärdet på 

merparten av alla dessa låg över tre (24). Deltagarna fick också svara på vilka aktiviteter som 

fick de ”att känna sig nöjd med sig själv”. Den typ av aktivitet som fick majoriteten av svaren 

var kreativa aktiviteter följt av att socialisera sig med familj och vänner (24). Sambandet 

mellan meningsfulla aktiviteter och livskvalitet hade en klar positiv korrelation. En grupp som 

skapade problem i detta positiva samband var personer med depression. Depression visade 

nämligen i sig ett negativt samband med livskvalitet (24). Denna studie undersökte betydelsen 

av alla typer av meningsfulla aktiviteter (24). Enligt ett par andra studier (25, 26), som enbart 

behandlade kreativa aktiviteter, kunde positiva behandlingsresultat visas även för personer 

med depression. 

 

Kreativa aktiviteter 

I studien ovan (24) svarade deltagarna att kreativa aktiviteter var den typ av aktivitet som fick 

de att känna sig mest nöjda med sig själva. Två artiklar har behandlat kreativa aktiviteter som 

åtgärd och resultatet i den ena artikeln visade att symptomen förbättrades för personer med 

depression (25). Resultatet i den andra artikeln visade att denna åtgärd också kan bidra till 

bättre en självkänsla (26). Genom kreativa aktiviteter fick patienterna också en bra möjlighet 

att uttrycka sig och formulera sina tankar och känslor. Detta skapade i sin tur en större 

möjlighet för arbetsterapeuten att ge förslag på olika strategier som kunde vara till hjälp i 

patientens vardag (26). Kreativa aktiviteter som åtgärd har alltså visat positivt resultat på två 

olika sätt. Det beskrivs i nedanstående i underteman ”minskning av symptom” och ”hjälp att 

uttrycka sig”. 

 

Minskning av symptom  

I en studie (25) undersöktes om psykiatrisk arbetsterapi kunde förbättra symptomen på kort 

respektive lång sikt. I studien deltog 152 slutenvårdspatienter och 63 öppenvårdspatienter 

med olika psykiatriska diagnoser, inklusive depression. De fick genomföra 25 

arbetsterapeutiska behandlingar i form av kreativa aktiviteter där bildterapi, konsthantverk, 

keramik, sport, kalligrafi, trädgårdsodling, matlagning och musikterapi ingick. VAS-skalan 

användes både före och efter varje enskilt behandlingstillfälle för att mäta symptomen. 
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Studiens resultat visade tydligt att symptomen var lindrigare direkt efter arbetsterapin än vad 
de var precis före, vilket författarna till studien ansåg visade på att det fanns en kortsiktig 

effekt på symptomen. Det upptäcktes dock ingen långsiktig förbättring efter 25 behandlingar 

(25). 

 

Hjälp att uttrycka sig  

I resultatet framkom att arbetsterapeuter kan använda kreativa aktiviteter även som ett medel 

för att uttrycka sina tankar och känslor. I en fallstudie (26) fick en patient med depression och 

ångest rita träd för att beskriva olika delar av sitt liv. Vid det första mötet med 

arbetsterapeuten ritade hon ett träd som symboliserade nutiden. Löven var bruna och rötterna 

låg synliga ovanpå marken eftersom hon mådde dåligt och för att hon inte kände sig mentalt 

stark i dagsläget. Det enda positiva hon kunde tänka på var en promenad hon tog ett par dagar 

tidigare. Arbetsterapeuten föreslog då att ta fler promenader. Sedan följde ett möte i veckan 

där hon i tur och ordning ritade ett träd för barndomen, ett för ungdomen och slutligen ett träd 

för hur hon tror att hennes framtid skulle se ut (26). Patienten tyckte att det var mycket lättare 

att uttrycka sina känslor och tankar när hon fick rita träd som symboliserade hennes liv. 

Genom att på detta sätt få reda på patientens styrkor och begränsningar kunde 

arbetsterapeuten tillsammans med patienten reflektera över den nuvarande livssituationen och 

därefter diskutera olika strategier för att klara av det dagliga livet bättre i framtiden. Till 

exempel berättade patienten att hon alltid trodde att det värsta skulle hända och då föreslog 

arbetsterapeuten en strategi som hon kallade för ”STOP” (stopp, tänk, orientera och planera). 

På så sätt skulle hon tänka och agera annorlunda. När hon var färdig med dessa fyra tillfällen 

kände sig patienten mer självsäker och hon tyckte det blivit mycket lättare att prata om sig 

själv (26). 

 

 

Gruppbaserad arbetsterapi och självhjälp 
Gruppbaserad arbetsterapi och självhjälp är två åtgärder som utvärderats i varsin artikel (27, 

28). Artikeln om gruppbaserad arbetsterapi (27) innehåller deltagare med depression som 

diskuterat de arbetsterapeutiska åtgärderna med personer i liknande situationer. Självhjälp 

(28) innebär att arbetsterapeuten förser patienten med litteratur som innehåller hjälpsam 

information. Resultatet av artiklarna (27, 28) visade att personer med depression som fick 

hjälp med antingen gruppbaserad arbetsterapi eller självhjälp fick mer självinsikt och bättre 

förståelse i sitt sjukdomsförlopp.    

 

Med hjälp av gruppbaserad arbetsterapi fick deltagarna diskutera de olika arbetsterapeutiska 

åtgärderna (27). Patienterna med depression fick diskutera positiva förändringar i dagliga 

aktiviteter. Bland annat förbättrades planeringsförmågan, känslan av tillhörighet, involvering, 

hantering av utmaningar, utförandet av meningsfulla aktiviteter och förståelse om sin 

sjukdom. De största skillnaderna i dagliga aktiviteter var förmågan att våga mer och bli mer 

aktiv. Genom att diskutera arbetsterapeutiska åtgärder i gruppbaserad arbetsterapi förbättrades 

även individens förmåga med hjälp av tips och strategier. Dessa kom från både arbetsterapeut 

och andra deltagare i gruppen och gjorde att deltagarna i studien vågade mer och fick bättre 

självförtroende i vardagen (27).  
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En annan artikel (28) tog upp att patienter också har ett eget ansvar i sitt tillfrisknande – där 

viljan att bli frisk är ett steg till att bli aktiv. En randomiserad kontrollstudie gjordes (28) för 

att undersöka effekten av självhjälpslitteratur som arbetsterapeuten försåg patienterna med - 

som avsåg att lindra depression. En uppföljning genomfördes en månad efter startad 

behandling och resultatet visade att interventionsgruppen minskade sina symtom medan 

kontrollgruppen förvärrade sina. I interventionsgruppen minskades symtomen för depression 

och förbättrade patientens förståelse, tankar och beteenden. Detta för att de kunde identifiera 

negativa tankar och ersätta de med mer rimliga tankar och tolkningar (28). 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att arbetsterapeutiska åtgärder i form av aktivitetsbaserad 

träning, meningsfulla aktiviteter samt åtgärder i syfte att förbättra patientens förståelse och 

självinsikt kan förbättra symptomen vid depression (19-28). Arbetsterapeuten kan ge tips om 

strategier för hur aktiviteter ska klaras av på ett mer tillfredsställande sätt (22, 26, 27). 

Arbetsterapeutiska åtgärder skapar också möjlighet till att uttrycka sig själv på ett bättre sätt 

och kan också ge patienten bättre självkänsla (26). Feedback och support från 

arbetsterapeuten har visat sig vara en viktig del i processen mot välmående (21). 

Gruppbaserad arbetsterapi bidrar till att patienten får en känsla av tillhörighet och involvering 

(27). 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
För att hitta relevanta artiklar till uppsatsen sökte författarna i databaserna Cinahl och 

PubMed. Under arbetets gång koncentrerades senare artikelsökningar till Cinahl eftersom den 

databasen hade en bättre sökmotor enligt författarna. Cinahl hade bättre möjligheter till 

begränsningar och ett sökresultat som lättare avgränsades med hjälp av sökorden. Detta 

gjorde att författarna hittade fler relevanta artiklar i Cinahl än i PubMed. En potentiell svaghet 

i samband med detta kan vara att det kan ha funnits goda artiklar från PubMeds databas som 

inte hittats – då man fann 10 artiklar genom Cinahl. Vid en eftersökning i PubMeds databas 

fann dock författarna flera dubbletter av artiklar som redan valts ut från Cinahls databas till 

uppsatsen vilket ändå tyder på viss mättnad i sökningen (17). Ytterligare en svaghet med 

databaserna är att vi inte sökt i PsychInfos databas där ytterligare artiklar kunde ha hittats.   

 

En annan svaghet i studien var att det fanns svårigheter att hitta tio artiklar som endast avsåg 

att behandla personer med depression. Flera av de valda artiklarna behandlade istället psykisk 

ohälsa. Psykisk ohälsa innefattade dock deltagare med depression i varje artikel. Där 

majoriteten av deltagarna i nio av tio artiklar innefattade depression och den tionde artikeln 

inte avslöjade antalet deltagare men angav att depression var centralt för artikeln då 

depression var ett keyword. Efter diskussioner författarna emellan togs beslutet att de 

åtgärder, och resultat av åtgärder, som artiklarna beskrev under psykisk ohälsa även rörde 

personer med depression som majoritet och därmed kunde besvara uppsatsens syfte.  
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För att få till ett större urval av artiklar kompletterande författarna sökning fyra med två år, 
dvs. 2002 – 2014. För mer information om databaser och urval se artikelmatris och sökmatris 

i bilagorna 1 och 2. 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes enligt Polit och Becks (18) formulär för 

kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen visade att samtliga artiklar som valts ut till arbetet 

är av god kvalité. Ett par artiklar hade lite missvisande titlar vilket kunde ha varit en svaghet 

men efter att ha läst abstraktet så gick det att förstå innehållet i artiklarna och därmed dess 

relevans för uppsatsens syfte. 

 

Fem av de artiklar som ingår i uppsatsen har fått tillstånd av en etisk kommitté och ett 

godkännande att genomföra sin undersökning. Övriga artiklar nämner inte någon etisk 

kommitté men författarna till denna uppsats har fått den uppfattningen att etiska 

överväganden har beaktats gentemot deltagarna i studierna även om inte någon etisk 

kommitté har behövt godkänna studien. Vidare har författarna till denna uppsats inte uteslutit 

något resultat från artiklarna som visar på negativt resultat i samband med åtgärder och 

därmed inte heller agerat oetiskt i förhållande till de artiklar som finns med i uppsatsen. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att studera arbetsterapeutiska åtgärder och dess resultat för personer 

med depression. Litteraturstudien visade i huvudsak positiva resultat när det gäller detta. 

Aktivitetsbaserad träning i form användning av kognitiv träning (19), IPS (20) och strategier 

(22) för att hjälpa patienter att klara av sitt aktivitetsutförande visade positiva resultat. Det går 

även att dra positiva slutsatser om kreativa aktiviteter (25, 26) gruppbaserad arbetsterapi (27) 

och att förse patienten med självhjälpslitteratur (28). I en studie framkom också att det 

klientcentrerade förhållningssätt som arbetsterapeuter använder var uppskattat på så sätt att 

patienterna kände sig mer delaktiga i behandlingen (23). 

 

Aktivitetsträning 

Vi anser att litteraturstudien tydligt visar hur arbetsterapi handlar om att ta tag i de problem 

som patienten faktiskt har i vardagen (19-28). Depression är en psykisk sjukdom (4) vilket 

innebär kognitiva aktivitetsnedsättningar som rädsla, brist på motivation och låg självkänsla 

(7). Denna bristande självkänsla gör att en person med depression inte känner sig kapabel att 

utföra aktiviteter (7, 8). Men med hjälp av till exempel kognitiv träning kan arbetsterapeuten 

bryta ner aktiviteter i mindre delar för att adressera problemområden som gör den 

deprimerade personen illa till mods och sedan hjälpa till med det. Detta kan kopplas det som 

står i bakgrunden om indirekt arbetsterapi där aktiviteten i sig inte är fokus för 

rehabiliteringen. Aktiviteter som patienten utför bryts ner i mindre komponenter som utgör en 

viktig funktion i att klara av att utföra en aktivitet. Exempel på en sådan komponent är 

koncentrationsförmåga (13) och bristande koncentrationsförmåga är ett symptom vid 

depression (1, 6). 

 

Resultatet visade också att arbetsterapeuter kan använda sig av strategier för att hjälpa 

patienterna att kringgå sina rädslor gällande aktiviteter (22, 26). Om en patient exempelvis är 
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obekväm i mataffärer där mycket människor befinner sig så åtgärdar arbetsterapeuten det 
(22). Detta är ett exempel på direkt arbetsterapi eftersom aktiviteten i sig är fokus för 

arbetsterapin (13). Med hjälp av dessa metoder hjälper arbetsterapeuten till att förhindra den 

passivitet som personer med depression ofta drabbas av (7, 8, 22). Vi tycker att dessa olika 

arbetsterapeutiska åtgärder är ett väldigt konkret och praktiskt sätt att hjälpa människor med 

depression. Aktivitet är det som ger mening i våra liv (8) och arbetsterapeuten hjälper alltså 

till att förbättra aktivitetsutförandet för de människor som behöver det. 

 

 

Kreativa aktiviteter och gruppbaserad arbetsterapi 
Att använda kreativa aktiviteter som behandlingsåtgärd gav positiva resultat (25, 26). En 

förklaring till det kan vara att personer som utför en lagom utmanande aktivitet, som är bra 

anpassat för den egna utförandekapaciteten, kan bli så uppslukade av aktiviteten att de tappar 

uppfattningen av tid och rum (10). Detta är ett tillstånd som kallas för flow (10) och leder till 

att negativa tankar distraheras (29). Det framgick i resultatet att detta positiva resultat enbart 

är kortsiktigt (25). Å andra sidan finns möjligheten att patienten tycker att den kreativa 

aktiviteten är såpass rolig och får de att må så bra att de faktiskt börjar utföra aktiviteten även 

på fritiden (29). En ny aktivitet kan leda till att patienten får en känsla av personlig identitet 

(8) och dessutom komma igång med en uppskattad fritidsaktivitet igen efter en tid utan 

motivation för detta (1). Detta anser vi skulle kunna vara början på vägen ut ur en depression. 

Med hjälp av kreativa aktiviteter kan personer med depression dessutom få hjälp att uttrycka 

sina tankar och känslor på ett bättre sätt (26), vilket är en annan detalj som personer med 

denna diagnos ofta har svårt att göra (8). Baserat på vad som framgår i bakgrund och 

resultatet av denna litteraturstudie är det därför ett bra förslag för yrkesverksamma 

arbetsterapeuter att arbeta med kreativa aktiviteter. En studie som undersökte i vilket 

utsträckning arbetsterapeuter arbetar med kreativa aktiviteter visade att denna åtgärd används 

3-5 gånger i veckan inom psykiatrin (30).  

 

Enligt det resultat som framkom är en behandlingsmetod som används inom arbetsterapi att i 

grupp diskutera varandras problem och att på så sätt hitta lösningar (27). Dessa möten gjorde 

att patienterna kände social tillhörighet och involvering (27). Depression kan leda till social 

isolering (8) och ensamhet förvärrar symptomen vid depression (4). Därför tycker vi att 

gruppbaserad arbetsterapi är en mycket bra behandlingsmetod. Genom att som arbetsterapeut 

låta patienter med depression genomföra kreativa aktiviteter i grupp tror vi därför, utifrån vad 

som framkom i resultatet (25-27), att många av symptomen som upplevs vid sjukdomen kan 

behandlas. Arbetsterapi tar itu med problemen som upplevs vid depression såsom passivitet 

(10, 14), dålig självkänsla (15, 26) och ensamhet (10, 27). Kreativa aktiviteter i grupp kan 

kopplas till det som står i bakgrunden om indirekt arbetsterapi. Där står det att med hjälp av 

till exempel matlagning i grupp kan patienter träna olika sociala förmågor (12, 13).  

 

Meningsfulla aktiviteter 

Att hjälpa patienter att komma igång med meningsfulla aktiviteter är en viktig del inom 

arbetsterapi (10, 14). Den studie i resultatet (24) som behandlar sambandet mellan 

meningsfulla aktiviteter och livskvalitet är inte beskrivet som en arbetsterapeutisk åtgärd, men 
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den visar hur viktigt det är med meningsfulla aktiviteter för människor med psykisk ohälsa. 
Ett positivt samband visades mellan meningsfulla aktiviteter och livskvalitet, men det är var 

en grupp som försämrade detta samband och det var de deltagare som led av depression. 

Symptomen vid depression visade nämligen i sig ett negativt samband med livskvalitet (24). 

Ett av symptomen vid denna diagnos är just tappat intresse för all form av aktivitet, inklusive 

tidigare intressen och fritidsaktiviteter (1). Om man därför bortser från kreativa aktiviteter, 

som visade positiva resultat när det gäller patienter som lider av depression (25, 26), kan det 

vara svårt får arbetsterapeuter att hjälpa sina patienter att komma igång med meningsfulla 

aktiviteter. Men genom att använda en metod som kallas för beteendeaktivering kan 

arbetsterapeuten göra patienten uppmärksam på de aktiviteter som tidigare har bidragit till 

glädje och tillfredsställelse. Arbetsterapeuten försöker sedan få patienten att återuppta dessa 

aktiviteter (10). Återigen är det värt att betona att det är aktivitet som skapar mening i livet 

och det är genom aktivitet som vi får en personlig och social identitet (8). Om en patient som 

lider av depression kan ta till sig denna arbetsterapeutiska åtgärd anser vi att det kan vara en 

väg ut ur depressionen. Dock fann vi inga studier om beteendeaktivering, varför det behövs 

forskning om metoden. 

 

Klientcentrerat förhållningssätt 

I resultatet framkom att det inte bara var åtgärderna i sig som visar positiva 

behandlingsresultat. Ett klientcentrerat arbetssätt uppskattades av patienterna (23). Vikten av 

klientcentrerat arbetssätt är också något som ofta beskrivs i arbetsterapilitteratur (10, 11). 

Detta innebär bland annat att patienten bestämmer själv vad denne vill förbättra gällande sitt 

aktivitetsutförande. I resultatet framgår att patienterna kände sig mer delaktiga när de använde 

självskattningsinstrumentet COPM där de fick välja vilka aktiviteter som de behövde träna på 

(23). Detta är viktigt för personer med depression eftersom de ofta känner sig maktlösa att 

förändra sin situation och därför kan det vara positivt att ges möjligheten att ta ansvar för sig 

själv (8). 

 

Sammanfattningsvis anser vi att den viktigaste som framkommit i denna litteraturstudie är att 

olika former av aktivitetsträning, kreativa aktiviteter och gruppbaserad arbetsterapi gav 

positiva resultat och kan användas ute i verksamheten. 

 

Tillförlitlighet och överförbarhet 
Forskningsresultat ska vara så trovärdiga som möjligt och varje studie måste bli utvärderad 

utifrån hur författarna kom fram till resultatet (31). En del av detta handlar om hur väl den 

insamlade informationen och analysprocessen svarar på syftet (31). I denna studie har tio 

artiklar används och alla svarar på syftet (19-28). Flera av studiens artiklar behandlar dock 

psykisk ohälsa i stort och är alltså inte enbart fokuserat på depression. Detta kan vara en 

svaghet. I kvalitetsgranskningen framgår dock att artiklarna i sig håller god kvalitet (se bilaga 

3).  

 

För att uppnå hög trovärdighet är det också viktigt att använda den mest lämpliga 

insamlingsmetoden som bäst kan besvara studiens syfte (31). Författarna har i detta fall valt 

att genomföra en litteraturstudie. I början stod valet mellan just en litteraturstudie och att 
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intervjua yrkesverksamma arbetsterapeuter inom psykiatrin. Det går att diskutera i efterhand 
om intervjuer av erfarna arbetsterapeuter på ett bättre sätt hade kunnat fokusera resultatet på 

enbart personer med depression. Författarna hade kunnat anpassa sina frågor efter vad som 

var intressant att veta och hade kunnat få svar baserat på arbetsterapeuternas erfarenhet. Vi 

anser dock att en litteraturstudie kan ge bättre information eftersom arbetsterapeuterna skulle 

basera sina svar på sin egen erfarenhet medan artiklar är baserade på vetenskapliga studier. 

Dessutom ville vi beskriva vilken kunskap som finns dokumenterat gällande 

arbetsterapeutiska åtgärder och dess resultat för personer med depression. 

 

Om resultatet har en god överförbarhet, dvs. att det kan användas för flera olika grupper och 

kontexter, ökar också trovärdigheten (31). Som författarna har skrivit i kvalitetsgranskningen 

är resultatet möjligt att använda i verksamheten över hela världen och inte bara här i Sverige. 

Eftersom flera artiklar också behandlar psykisk ohälsa, visar det att de nämnda 

arbetsterapeutiska åtgärderna kan användas på fler grupper än för personer med depression. 

Aktivitet är ett grundläggande mänskligt behov (8) och det bör gälla oavsett vilken del av 

världen vi är uppvuxna i eller vilken diagnos som ställer till problem i livet. 

 

Slutsats och klinisk användbarhet 
Sammanfattningsvis visar resultatet av denna litteraturstudie att arbetsterapeutiska åtgärder 

vid depression överlag visar positiva resultat. Depression skapar aktivitetsnedsättningar som 

visar sig i form av passivitet, bristande självkänsla och ensamhet. Beroende på vilken åtgärd 

som används kan aktivitetsutförandet förbättras, symptomen lindras, och självkänslan öka. 

Patienten får också hjälp med att uttrycka känslor och tankar som personer med depression 

annars har svårt för. Arbetsterapeutiska åtgärder kan också få patienter att känna social 

delaktighet och involvering när rehabiliteringen sker i grupp. Allt detta tyder på att det som 

framkommit i denna studie kan användas ute verksamheten och att åtgärderna har en god 

klinisk användbarhet.  

 

En svårighet i denna litteraturstudie var att finna artiklar som enbart berörde personer med 

depression och arbetsterapi vilket visar att det råder brist på forskning när det gäller 

arbetsterapi för personer med depression. Författarna anser därför att vidare forskning inom 

detta område behövs. 

 

Arbetsterapeuter jobbar med aktivitet och aktivitetsutförande. Litteraturgenomgången visade 

att aktivitet ger mening i livet och bidrar till utvecklingen av en personlig och social identitet. 

Detta tror författarna är en grundläggande förklaring till det positiva resultat som 

arbetsterapeutiska åtgärder ger för personer med depression enligt denna litteraturstudie. 
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Bilaga 1 - Sökmatris: 

 

Sökord 

(datum):  

131203 

Databas 

(träffar): 

CINAHL 

Databas (träffar): 

PubMed 

Urval 1 

(relevanta 

artiklar utifrån 

titlar):  

Urval 2 

(relevanta 

artiklar efter 

läsning av 

abstrakt): 

Urval 3 (artiklar 

som lästs i fulltext 

och valts ut till 

uppsats):  

1. 

“Occupational 

Therapy “And 

“Depression” 

Antal träffar: 

311 

Antal träffar: 104 205 11 4 

2. 

“Occupational 

Therapy” And 

“Psychiatric” 

Antal träffar: 

270 

Antal träffar: 136 124 9 4 

3. 

“Occupational 

Therapy” And 

“Depression” 

And 

“Strategies” 

Antal träffar: 32 Antal träffar: 7 12 3 1 

4. 

“Occupational 

Therapy” And 

“Mental 

Health” And 

“Clinical 

Effectiveness” 

(år 2002-2014) 

Antal träffar 36  Antal träffar: 2 10 2 1 

* = Artiklar som kunnat hämtas i fulltext med hjälp via Örebro universitets bibliotek. Övriga artiklar från steg 2 

till steg 3 har blivit exkluderade.   
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Bilaga 2 - Artikelmatris 

Författare, år, 

källa, land 

Titel Studiens syfte Deltagare + 

plats 

Datainsamling Resultat/utvärdering 

Krupa T, 

Wisenthal A 

(2013),  (19), 

Kanada 

Cognitive 

work 

hardening: A 

return-to-work 

intervention 

for people with 

depression 

Att ge en 

överblick över 

hur kognitiv 

träning i 

samband med 

aktivitetsbaserad 

arbetsterapi ska 

kunna få 

personer med 

depression att 

återgå till sitt 

jobb 

N = X (uppges 

ej) 

 

Åtgärdern 

utfördes i  

liknande miljöer 

eller på själva 

arbetsplatsen 

 

 

Observation, 

Intervju 

Studien har visat att 

kognitiv träning i samband 

med aktivitetsbaserad 

arbetsterapi som åtgärd har 

visat sig hjälpa personer 

med depression att 

återvända till arbete 

Hansson L, 

Markström 

U, Nygren U, 

Sandlund M, 

Svensson B, 

(2011), (20), 

Sverige 

Individual 

placement and 

support – a 

model to get 

employed 

for people with 

mental illness 

– the first 

Swedish report 

of 

outcomes 

Att få personer 

med hjälp av 

Individuall 

placement and 

support (IPS) att 

bli anställda 

trots psykisk 

ohälsa 

N = 65 – varav 

21 med 

depression 

 

Åtgärdern 

utfördes i 

samband med 

liknande 

situationer som 

kan uppstå på 

arbetsplatsen i 

förberedande 

syfte 

Observation, 

Intervju 

Studien visade att endast 

6% (4 st) inte hade haft 

någon hjälp av IPS. 

 

Totalt hade 39 st (60%) 

haft regelbunden 

sysselsättning i from av 

arbete eller studier vid 1 års 

uppföljning med hjälp av 

IPS.   

Eklund M, 

Ekström 

Christina, 

Jansson B, 

Kjellin L, 

Örnsberg L,  

(2008), (21), 

Sverige 

Outcomes of 

activity-based 

assessment 

(BIA) 

compared with 

standard 

assessment 

(SA) in 

occupational 

therapy 

Att jämföra hur 

aktivitetsanpassa

dåtgärder står 

sig i jämförelse 

med 

standardiserade 

åtgärder i 

samband med 

arbetsterapi 

N = 62 – varav 

42 med 

depression 

 

De olika 

åtgärderna 

jämfördes med 

varandra i 

vardagliga 

aktiviteter 

Intervju BIA visade sig vara mer 

tillfredsställande, gav bättre 

feedback och var bättre 

anpassningsbart än SA. 

Vilket resulterade i nöjdare 

deltagare som ansåg sig få 

bättre hjälp i hanteringen 

av sin sjukdom/depression 

Schindler VP 

(2010), (22), 

USA  

A Client-

Centred, 

Occupation-

Based 

Occupational 

Therapy 

Programme for 

Adults with 

Psychiatric 

Diagnoses 

Att ta reda på 

hur effektivt ett 

klientcentrerat 

arbetsterapi 

program är för 

vuxna med 

psykiatriska 

sjukdomar   

N = 38 – varav 

9 med 

depression 

 

Bedömningsinst

rumentet 

användes i 

samband med 

observation och 

intervju  

Observation 

och intervju - 

COPM 

Resultatet visade att genom 

att använda sig av det  

klientcentrerade 

bedömningsinstrumentet 

Canadian Occupational 

Performance Meassure 

(COPM) i åtgärdsprocessen 

så blev det en tydlig 

förbättring i både 

utförandekapacitet och 
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 tillfredsställelse för 

deltagarna i studien 

Chesworth 

C, Duffy R, 

Hodnett J, 

Knight A 

(2002), (23), 

Storbritannie

n* 

Measuring 

Clinical 

Effectiveness 

in Mental 

Health: is the 

Canadian 

Occupational 

Performance 

an appropriate 

Measure? 

Att ta reda på 

om Canadian 

Occupational 

Performance 

Meassure 

(COPM) är ett 

lämpligt 

bedömningsinstr

ument. 

N = 60 – varav 

35 med 

depression 

 

Bedömningsinst

rumentet 

användes i 

samband med 

observation och 

intervju  

Observation 

och intervju - 

COPM 

Resultatet visade att genom 

att använda sig av COPM i 

åtgärdsprocessen så fick 

patienterna mer 

tillfredsställelse och bättre 

upplevelse av 

utförandekapaciteten. 

Vilket hjälpte deltagarna att 

hantera sitt 

sjukdomsförlopp och bli 

mer delaktiga i 

rehabiliteringen av sin 

sjukdom/depression 

Brintell ES, 

Goldberg B, 

Goldberg J 

(2002), (24), 

Kanada 

The 

Relationship 

Between 

Engagement in 

Meaningful 

Activities and 

Quality of Life 

in Persons 

Disabled by 

Mental Illness 

Att ta reda på 

förhållandet 

mellan 

meningsfulla 

aktiviteter och 

livskvalite i 

samband med 

psykisk ohälsa 

med hjälp av 

bedömningsinstr

umentet 

engagement in 

meaningful 

activities survey 

(EMAS) 

 

N = 32 – varav 

5 med 

depression 

 

Bedömningsinst

rumentet 

användes för att 

bedöma 

meningsfulla 

aktiviteter i 

vardagen 

Enkät Med hjälp av instrumentet 

EMAS fick man fram ett 

samband mellan 

meningsfulla aktiviteter 

och livskvalitet, som visade 

sig ha en positiv 

korrelation. Depression 

visade sig dock ha ett 

negativt samband med 

livskvaliteten.  

 

 

Mizokami Y, 

Terao T, 

Yamashita H 

(2010), (25),  

Japan 

The Effects of 

Single and 

Repeated 

Psychiatric 

Occupational 

Therapy on 

Psychiatric 

Symptoms: 

Assessment 

Using a Visual 

Analogue 

Scale 

 

Att  undersöka 

om psykiatrisk 

arbetsterapi kan 

förbättra 

symptomen från 

depression på 

kort respektive 

lång sikt. 

N = 215 – varav 

66 med 

depression 

 

Användes i 

samband med 

25 behandlingar 

där deltagarna 

behandlades av 

team 

VAS-skala Studiens resultat visade att 

symptomen minskades i 

samband efter arbetsterapin 

än vad de var precis före, 

vilket författarna till 

studien ansåg visade på att 

det fanns en kortsiktig 

effekt på symptomen. Det 

upptäcktes  ingen 

långsiktig förbättring efter 

25 behandlingar. 

Eklund M, 

Gunnarsson 

B, Jansson J-

Å 

The Tree 

Theme Method 

in 

Psychosocial 

Occupational 

Therapy: 

A Case Study 

Att förklara The 

Tree Theme 

Method (TTM) 

N = 1 med 

depression 

 

TTM användes 

för att få 

patienten att 

kunna uttrycka 

Intervju Patienten tyckte att det var 

mycket lättare att uttrycka 

sina känslor och tankar när 

hon fick rita träd som 

symboliserade hennes liv. 

Genom att på detta sätt få 

reda på patientens styrkor 
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(2006), (26), 

Sverige 

sig lättare och begränsningar kunde 

arbetsterapeuten 

tillsammans med patienten 

reflektera över den 

nuvarande livssituationen 

och därefter diskutera olika 

strategier för att klara av 

det dagliga livet bättre i 

framtiden. 

 

Dahlin-

Ivanoff S, 

Eklund K, 

Sundsteigen 

B 

(2009), (27), 

Sverige 

Patients’ 

experience of 

groups in 

outpatient 

mental health 

services and 

its significance 

for daily 

occupations 

Att se om 

gruppbaserad 

arbetsterapi där 

patienter med 

depression 

tillsammans 

med 

arbetsterapeut  

kunde diskutera 

arbetsterapeutisk

a åtgärder och se 

betydelsen av 

den i sina 

dagliga 

aktiviteter 

N = 14 med 

majoritet av 

personer med  

depression 

 

Gruppbaserad 

arbetsterapin 

skedde 

tillsammans 

med 

arbetsterapeut i 

lugna miljöer 

där 3-4 patienter 

/grupp fick 

uttrycka sig 

Fokus grupp Med hjälp av fokus grupper 

där man diskuterade 

arbetsterapeutiska åtgärder 

fick patienter med 

depression positiva 

förändringar i dagliga 

aktiviteter. Bland annat 

förbättrades 

planeringsförmågan, 

känslan av tillhörighet, 

involvering, hantering av 

utmaningar, utförandet av 

meningsfulla aktiviteter 

och förståelse om sin 

sjukdom/depression. 

 

 

 

McCann T.V, 

Songprakun 

W, (2012),  

(28), 

Thailand * 

Evaluation of a 

cognitive 

behavioural 

self-help 

manual 

for reducing 

depression: a 

randomized 

controlled trial 

Att utvärdera 

självhjälpslittera

tur för patienter 

med depression 

N = 56 

Interventionsgru

pp: 27 st 

Kontrollgrupp: 

29 st 

 

Självhjälpslitter

aturen gavs till 

ena gruppen av 

deltagarna som 

använde sig av 

den vid behov 

CES-D skalan 

 
(Center for 

Epidemiologic 
Studies 

Depression 

Scale) 

En uppföljning 

genomfördes en månad 

efter startad behandling och 

resultatet visade att 

interventionsgruppen 

minskade sina symptom 

medan kontrollgruppen 

förvärrade sina utan någon 

hjälp. Främst förbättrades  

patientens förståelse, tankar 

och beteenden. 
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BILAGA 3 Kvalitetsgranskning:                                                                         

 

Relevant titel: 

 

 

Vissa artiklar kan ha en otydlig titel men abstraktet i 

artiklarna gör att man förstår innehållet och ger en god 

överblick vad syftet för varje studie är. 

Bred bas av tidigare kunskap: Samtliga artiklar har en bred bas av tidigare kunskap 

där både litteraturbaserad- och artikelbaserad-

information finns i form av referenser. 

Identifiering av problemområde: Identifiering av ett problem finns i varje artikel som 

leder till ett relevant syfte som ska undersökas. 

Relevanta deltagare i artikeln i förhållande till artikelns 

syfte: 

Merparten av deltagarna som finns med i samtliga 

artiklar är relevanta utifrån artiklarnas syfte där 

depression är ett genomgående fokus för alla artiklar – 

med viss observation för psykisk ohälsa som innefattar 

depression. 

Presenteras ett relevant resultat i förhållande till syftet: Resultatmässigt bevisas många åtgärder ha positiv 

inverkan för personer i samband med någon form av 

arbetsterapi, där olika artiklar tar upp hur pass effektivt 

den arbetsterapeutiska insatsen är. Förekommer också 

ett mer oklart resultat från någon enstaka åtgärd. 

Resultatet i artiklarna presenteras genomgående på ett 

bra sätt med relevanta tabeller, diagram och figurer 

med några få undantag.  

Är artiklarna relevanta ur ett globalt perspektiv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Alla artiklar är relevanta ur ett globalt perspektiv. 

Resultatet i dem flesta artiklar är presenterat på ett 

sådant sätt att det är tillgängligt att applicera till den 

verksamhet där yrkeskunniga med hjälp av studiens 

innehåll ska kunna använda sig av kunskapen 

 

 

 

 

 


