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Sammanfattning  
Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter använder sig av kreativa aktiviteter som medel 
samt förändringen i användandet över tid för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Metod, 
för att besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie där artiklar granskades för att få en fördjupad 
kunskap och förståelse för valt forskningsområde. Data samlades in genom sökningar i databaser och 
genom manuella sökningar utifrån referenslistor till de artiklar som framkom i databaserna. Sökningen 
resulterade i ett urval på nio vetenskapliga artiklar varav sju var originalartiklar och två var teoretiska 
artiklar.  Artiklarna analyserades utifrån frågeställningar.  
Resultatet av analysen visar att kreativa aktiviteter förknippas med välmående och utgör kärnan i 
arbetsterapi. Kreativa aktiviteter används traditionell av arbetsterapeuter som medel för patienter 
med psykiska funktionsnedsättningar. Det är av betydelse att aktivitetsutförandet av kreativa 
aktiviteter sker i en säker miljö, att aktivitetens svårighetsgrad är anpassad och att patienten upplever 
aktiviteten som meningsfull. Några exempel på kreativa aktiviteter som beskrevs var att måla, sticka, 
sy och brodera. Genom att utföra kreativa aktiviteter får patienterna ta del av andras erfarenheter, 
lära sig nya saker samt får förbättrad självuppfattning, självkänsla, självförtroende och självinsikt. 
Kreativa aktiviteter används ofta som en gruppaktivitet men analysen visar att aktivitetsutförandet 
har blivit mer individanpassat och patientcentrerat på senare år.  
Slutsatsen som framkom av denna studie var att aktivitetsutförandet bör ske i en säker miljö där 
patienten känner sig trygg, aktivitetens svårighetsgrad är anpassad efter patienten och patienten 
upplever aktiviteten som meningsfull. Kreativa aktiviteter kan användas som medel vid bedömningar 
eller som en aktivitet för välmående både individuellt och i grupp. Fortsatt forskning behövs kring hur 
patienterna upplever kreativa aktiviteter som medel och hur det används som en del av 
rehabiliteringen. 
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1. Inledning   
Kreativa aktiviteter som medel inom arbetsterapi är en metod eller ett behandlingsmedel för att 
uppnå mål inom rehabilitering för olika patientgrupper. Enligt Kielhofner är aktivitet kärnan i 
arbetsterapi. Referensramar så som the Model Of Human Occupation (MoHO) beskriver faktorer som 
är av betydelse vid tillämpning av aktivitet som terapeutiskt medel (1). Att aktiviteten är 
patientcentrerad är en sådan faktor, detta innebär att arbetsterapeuten förstår, respekterar och 
stöttar patienten i aktivitetsutförandet utifrån vad patienten upplever meningsfullt (1). Kreativa 
aktiviteter är aktiviteter som patienten utför av intresse, aktiviteter som medför glädje och 
tillfredsställelse. Kreativa aktiviteter som medel inom arbetsterapi kan fylla livet med mening och 
energi för patienten.  

Hur kreativa aktiviteter som medel används inom arbetsterapi är något som vi upplever har 
förändrats. För att kreativa aktiviteter ska bli ett mer allmänt accepterat medel inom arbetsterapi för 
patienter med psykiska funktionsnedsättningar krävs en större kunskapsbas för hur det används och 
evidens för metoden. Kreativa aktiviteter är ett område inom arbetsterapi som vi är intresserade av. 
Vi tycker själva det är roligt att utföra kreativa aktiviteter såsom att sticka, måla, ta kort och har på så 
vis upplevt det välmående som det medför att vara sysselsatt med något kreativt och meningsfullt. 
Detta är grunden till syftet med denna studie, att beskriva användningen av kreativa aktiviteter inom 
arbetsterapi och dess förändring över tid. 

2. Bakgrund 
2.1 Arbetsterapi och kreativa aktiviteter som medel  
Arbetsterapeuter stöttar patienter i utförandet av dagliga aktiviteter, förhindrar ohälsa samt främjar 
aktivitet och välmående (2). En arbetsterapeut främsta uppgift är att hjälpa patienter att få ett 
fungerande vardagsliv (3). Det innebär bland annat att göra utredningar och planera för en 
patientcentrerad behandling (3,4). 
 
The Moral Treatment Preparadigm står som grund för arbetsterapins utveckling på 1700-, 1800-talet. 
Detta var ett synsätt som utgick från att praktiska och meningsfulla aktiviteter var användbara för 
rehabilitering (5). Att använda sig av aktiviteter som upplevs meningsfulla av patienten ökade 
motivationen till aktivitetsutförande vilket framhävde effekten av aktivitet som ett terapeutiskt 
medel. Exempel på meningsfulla aktiviteter är kreativa aktiviteter såsom hantverk, dans och musik (5). 
Kreativa aktiviteter har därför används av arbetsterapeuter som ett medel för aktivitet och 
välmående, framförallt för patienter med psykiska funktionsnedsättningar (6). 
 
Thompson sammanfattar användningen av kreativa aktiviteter som medel för patienter med psykiska 
funktionsnedsättningar enligt följande: Kreativa aktiviteter har ett betydelsefullt värde inom 
arbetsterapi, genom intressanta och stimulerande aktiviteter kan patienten själv optimera 
möjligheterna och upplevelsen av aktiviteten (7). Även Ottosson beskriver att kreativa aktiviteter och 
skapande kan hjälpa en patient att förändra sin livssituation (3). Kreativa aktiviteter är aktiviteter som 
kräver att patienten är uppfinningsrik, fantasifull och kan lösa problem (5,8). Det är betydelsefullt för 
utfallet att patienten upplever aktiviteterna som meningsfulla och att det finns ett samarbete mellan 
arbetsterapeut och patient (3). Upplevelsen av meningsfullhet är individuell och förändras över tid 
beroende på livssituation (4). Leufstadius menar att meningsfullhet kan tillexempel innebära social 
delaktighet, att vara produktiv och kreativ eller ha roligt (4). Det blir arbetsterapeuten uppgift att 
motivera patienten till engagemang i olika aktiviteter, vilket även innebär att demonstrera olika sätt 
att utföra aktiviteten på (4). Kreativa aktiviteter kan användas för att träna social kompetens, även för 
att ge patienten möjligheten att reflektera över sig själv, sin situation och den egna identiteten (4,8). 
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Leufstadius beskriver att kreativa aktiviteter har flera användningsområden inom arbetsterapi och kan 
indirekt hjälpa patienten att kommunicera samt generera ett nytt sätt att uppleva verkligheten och 
omgivningen (4). Målet är att patienten ska få en möjlighet att uttrycka sina känslor och erfarenheter, 
lära känna sig själv och andra i liknande situationer (4). Genom kreativa aktiviteter kan patienten 
uppleva Flow (9). Flow är ett sinnestillstånd där aktivitetsutförandet upptar hela patientens fokus, det 
tillåter patienten att glömma verkligheten för en stund och ta del av en njutbar upplevelse (9). 
 
Användningen av kreativa aktiviteter som medel inom arbetsterapin har varierat över tid vilket 
sammanfattas av Lloyd och Papas (10). Historiskt sätt har kreativa aktiviteter använts för att göra 
bedömningar och planera behandling (10). Lloyd och Papas redovisar att senare har kreativa 
aktiviteter använts för att bygga en terapeutisk relation, skapa självinsikt och kommunicera (10). 
Müllerdorf och Ivarsson beskriver att användandet av kreativa aktiviteter som medel har minskat (6). 
Att utföra andra bedömningar av såväl funktion som miljö har blivit en stor del av arbetsterapeutens 
yrkesuppgifter (6). Arbetsterapeuter använder dock fortfarande kreativa aktiviteter som medel för 
patienter med psykiska funktionsnedsättningar (6). 

 

2.2. Psykiska funktionsnedsättningar   
Psykiska funktionsnedsättningar medför en omfattande funktionsnedsättning och behöver goda 
insatser från hälso- och sjukvård för att hindra, kompensera och begränsa det svårigheter som 
funktionsnedsättningen innebär (3,11,12). Färdigheter som att planera och utföra en aktivitet 
påverkas, tillexempel processfärdigheter (att planera, genomföra och anpassa aktivitetsutförandet) 
och sociala färdigheter (12). Vilket i sin tur innebär att de kan ha svårt att klara det dagliga livet, 
vardagliga aktiviteter såsom att städa, laga mat och sköta sin personliga hygien påverkas (3,11,12).  
 
För att klassificera och diagnostisera psykiska funktionsnedsättningar används internationella 
riktlinjer (ICD-10). Vård och behandling bestäms utifrån diagnos men kompletteras även med ett 
individanpassat tillvägagångssätt utifrån varje enskild patients somatiska, psykologiska och sociala 
förutsättningar (3). Några exempel på diagnoser inom psykiska funktionsnedsättningar är: Psykos, 
Autism och Asperger syndrom, ADHD och bipolär sjukdom(13). Dessa diagnoser innebär en störning i 
verklighetsuppfattningen, svårigheter att kommunicera, hålla kvar uppmärksamheten och minskat 
sömnbehov (13). Psykiska funktionsnedsättningar är ett tillstånd som även kan innebära ökade känslor 
såsom nedstämdhet, ångest och trötthet (3). 
 
Vården av patienter med psykiska funktionsnedsättningar är indelad i tre nivåer; primärvård, 
specialistsjukvård och socialpsykiatri (12). Arbetsterapeuter arbetar inom alla nivåer men framför allt 
inom specialpsykiatrin. Specialpsykiatrin behandlar patienter med tyngre, svårbehandlade eller 
kroniska psykiska diagnoser (12). Genom att använda sig av kreativa aktiviteter som patienten 
upplever som meningsfulla kan arbetsterapeuten bidra till öka patientens välbefinnande och 
aktivitetsförmåga (3,11). Insatserna är individanpassade och skiftar beroende på patientens behov, 
önskemål och förutsättningar (12). Målet är att ge stöd för hälsa, aktivitet och delaktighet (3). 

 

2.3. Problemområde  
Kreativa aktiviteter som medel för hälsa och välmående har genom tiderna använts av 
arbetsterapeuter (2,5,7). Det har använts för att göra bedömningar, planera behandling, skapa en 
terapeutisk relation, skapa självinsikt och kommunicera (10). Även om användandet av kreativa 
aktiviteter som medel har minskat, är det framförallt patienter med psykiska funktionsnedsättningar 
som utför kreativa aktiviteter som en del av rehabiliteringen för ett fungerande vardagsliv (3,6). Detta 
är en patientgrupp som kan ha svårt att klara det dagliga livet på grund av bristande förmågor såsom 
att planera, genomföra och anpassa aktiviteter samt bemöta sin omgivning (3,11). Genom kreativa 
aktiviteter som medel inom arbetsterapi kan patienten uttrycka sina känslor, lära känna sig själv och 
andra i liknande situationer samt ta del av deras erfarenheter (8). 
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Kunskapsbasen och evidensen för kreativa aktiviteter som medel inom arbetsterapi är begränsad. En 
sammanställning av den kunskap som finns kan bidra till en fördjupad kunskap inom området. Även 
inspirera arbetsterapeuter till att börja använda kreativa aktiviteter som medel i en större 
utsträckning. 

3. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter använder sig av kreativa aktiviteter som medel 
samt förändringen i användandet över tid för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

 

4. Metod 
För att besvara syftet med studien valdes en litteraturstudie  som metod för att sammanställa relevant 
kunskap (14). 

 

4.1. Litteratursökning 
Litteratursökningen genomfördes i de tre databaserna Cinahl, Medline och PsykINFO. Genom flera 
pilotsökningar i varje databas identifierades ämnesord (occupatinal therapy, creativity, mental 
disorders) och synonymer för ämnesorden för att skapa en sökstrategi (14). Sökstrategin gick ut på en 
så kallad blocksökning, ämnesorden kombinerades för att få fram heltäckande, hanterbar och likvärdig 
data från samtliga databaser (14,15). Alla synonymer till ämnesorden blev ett block med OR emellan 
därefter användes AND mellan alla block för att få ett specifikt resultat (14). 
 
Ingen tidsavgränsning eller begränsning till peer reviewed gjordes vid sökning i databaserna. Peer 
reviewed är en begränsningsåtgärd som innebär att databaserna endast visar granskade artiklar. 
Denna begränsning valdes bort då pilotsökningarna visat ett begränsat antal originalartiklar, därför 
inkluderades såväl originalartiklar (empiriska studier) som teoretiska artiklar i denna litteraturstudie. 
En originalartikel är en artikel där författaren redogör resultatet från ett forskningsarbete (16). 
Teoretiska artiklar undersöker existerade forskning och utvecklar nya teorier (16). 

 

Antal träffar för varje databas samt valda avgränsningar såsom engelska redovisas i sökmatriser se 
tabell 1, 2 och 3. Sex artiklar framkom i den systematiska sökningen och tre artiklar identifierades 
utifrån manuella sökningar, dessa redovisas inte i sökmatriserna. Inklusionskriterierna var följande: 
Kreativa aktiviteter som medel inom arbetsterapi, vara inom psykiatri och för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Exklusionskriterierna var följande: Artiklar om barn, riktlinjer för hur man 
analyserar kreativa aktiviteter, The Tree Theme Method, litteraturstudier eller artiklar som inte fanns 
tillgängliga att beställa i fulltext via universitetsbiblioteket eller som fjärrlån. 

 

4.2 Urval  
Utifrån 56 sökresultat i Cinahl, 21 sökresultat i Medline och 17 sökresultat i PsykINFO, rangordnades 
artiklarna efter publicerat datum, äldst först. Därefter granskades artiklarnas titel och abstract. 
Tretton artiklar granskades i fulltext utifrån inklusionskriterierna (14). Artiklar som inte svarade emot 
inkluionskriterierna exkluderades. 
 
Av de åtta artiklarna som redovisas i sökmatriserna framkom två artiklar i båda databaserna Cinahl 
och PsykINFO. Det resulterade i sex valda artiklar från sökningarna i databaserna som svarade mot 
syftet och inklusionskriterierna. Urvalet från fulltext i Cinahl redovisar en teoretisk artikel och tre 
originalartiklar, i Medline var båda artiklarna originalartiklar. Eftersom urvalet från databaserna var 
begränsat gjordes en bedömning att det fanns ett behov att söka fler artiklar. Därför granskades 
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referenslistorna i de valda artiklarna från databaserna. Genom manuella sökningar tillkom två 
originalartiklar och en teoretisk artikel. Även dessa artiklar granskades utifrån titel, abstract och 
inklusionskriterierna. Slutgiltiga urvalet resulterade i sju originalartiklar och två teoretiska artiklar.  
 
Urvalet redovisas enligt Axelssons metod (15): 
Cinahl: Blocksökningen gav 57 sökresultat, avgränsningen till engelska gav 56 sökresultat. Utifrån titel 
valdes tio artiklar och utifrån abstract sex. Från dessa sex valdes fyra artiklar ut i fulltext (tabell 1). 
 
Medline: Blocksökningen gav 33 sökresultat, avgränsningen till engelska gav 21 sökresultat. Utifrån 
titel valdes sju artiklar ut och utifrån abstract fyra. Från dessa fyra valdes två artiklar ut i fulltext (tabell 
2). 
 
PsykINFO: Blocksökning gav 18 sökresultat, avgränsningen till engelska gav 17 sökresultat. Utifrån titel 
valdes fem artiklar ut och utifrån abstract tre. Från dessa tre valdes två artiklar ut i fulltext (tabell 3). 
Dessa två artiklar fanns även med som urval i Cinahl. 
 
Tabell 1: Sökmatriser, Cinahl Sökningsdatum: 13 november 2015 

Nr Sökord Antal träffar 
Cinahl 

Urval 1 
Titel 

Urval 2 
Abstract 

Urval 4 
Fulltext 

1 MH Creativeness  3,409    

2 MH Art Therapy  2,168    

3 MH Color Therapy  82    

4 MH Performing Arts 1,383    

5 MH Art+ 10,669    

6 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5  16,727    

7 MH Mental Disorders+ 379,858    

8 MH Mental Health 18,644    

9 S7 OR S8 392,117    

10 MH Occupational Therapy+ 18,704    

11 S6 AND S9 AND S10 57    

12 Limits 
English language  

 
56 

 
10 

 
6 

 
4 
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Tabell 2: Sökmatris Medline, Sökningsdatum: 13 november 2015 

Nr Sökord Antal träffar 
Medline 

Urval 1 
Titel 

Urval 2 
Abstract 

Urval 4 
Fulltext 

1 MH Art Therapy 1,155    

2 MH Color Therapy 67    

3 MH Dance Therapy 227    

4 MH Creativity 5,962    

5 S1 OR S2 OR S3 OR S4  7,246    

6 MH Mental Disorders+ 990,691    

7 MH Mental Health 23,658    

8 S6 OR S7 1,006,940    

9 MH Occupational Therapy 10,695    

10 S5 AND S8 AND S9 33    

11 Limits 
English 

 
21 

 
7 

 
4 

 
2 

 
 
Tabell 3: Sökmatris PsykINFO, Sökningsdatum: 13 november 2015 

Nr Sökord Antal träffar 
PsykInfo 

Urval 1 
Titel 

Urval 2 
Abstract 

Urval 4 
Fulltext 

1 DE Creative Arts Therapy+ 9,341    

2 DE Art+ 11,792    

3 DE Creativity 19,706    

4 S1 OR S2 OR S3  38,891    

5 DE Mental disorders+ 207,567    

6 DE Depression (Emotion) 22,516    

7 DE Panic disorders 7,038    

8 DE Mental health+ 47,688    
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9 S5 OR S6 OR S6 OR S8 273,364    

10 DE Occupational Therapy 4,954    

11 S4 AND S9 AND S10 18    

 Limits 
English 

 
17 

 
5 

 
3 

 
2 

 
 

 
4.3 Analys  
De sju originalartiklarna granskades för att göra en bedömning av deras trovärdighet och validitet (14). 
Granskningen gjordes enligt Polit och Becks beskrivning av trovärdighet och validitet (17). Kvalitén 
granskades även utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengströms (2008) 
protokoll (bilaga 1 och 2). Enligt Bilaga 1 bedömdes kvalitén på de kvalitativa studierna och enligt 
bilaga 2 kvalitén på de kvantitativa studierna. Varje artikel tilldelades poäng och rangordnades på en 
femgradig skala för trovärdighet/validitet, vilket redovisas i bilaga 3. De teoretiska artiklarnas kvalité 
bedömdes utifrån relevans för syftet. 
 
Originalartiklarna redovisas utifrån syfte, metod och urval i en artikelmatris (bilaga 3) (15,17). Vilket 
ligger som grund för att kontrollera studiernas vetenskapliga kvalité och om de är relevanta för denna 
studie. I artikelmatrisen redovisas även om artiklarna var etisk granskade och vad det fanns för 
kunskapslucka. Att artiklarna är etiskt granskade innebär att författarna till artiklarna redovisat etiska 
aspekter såsom att samtycke från deltagarna i studien inhämtats, att inte beroendeförhållande 
föreligger samt att deltagarna är informerade om sina rättigheter. De två teoretiska artiklarna 
redovisas i en separat artikelmatris (bilaga 4).  
 
För att analysera artiklarnas innehåll utarbetades frågeställningar utifrån syftet:  

 Hur definieras kreativa aktiviteter?  

 Vilka kreativa aktiviteter utfördes? 

 Hur användes kreativa aktiviteter? 

 Vilken var effekten av användningen av kreativa aktiviteter?  

 Har det skett en förändring över tid och i så fall vilken avseende vilka kreativa aktiviteter som 
använts som terapeutiskt medel, hur det använts och vilken effekt av användande som 
framkommit? 

 

För att få en logisk struktur för analysen användes en analysmatris (bilaga 5). Sista frågeställningen 
om förändring över tid redovisas inte i analysmatrisen då en jämförelse mellan de tidiga och senare 
artiklarna (utifrån publiceringsdatum) gjordes. Vid analysen lästes artiklarna flera gånger och 
färgmarkering gjordes utifrån varje frågeställning. Alla artiklar analyserades utifrån frågeställningarna 
och samtliga delar (introduktion, resultat och diskussion) i artiklarna granskades. Utöver analys utifrån 
frågeställningar gjordes en övergripande analys för att identifiera likheter och skillnader mellan 
artiklarna. Detta för att ge en sammanfattande beskrivning för hur kreativa aktiviteter som medel 
används inom arbetsterapi. 
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4.4 Etiska aspekter 
Studiens etiska aspekter bygger på att materialet behandlas objektivt (14). Det är forskarens roll och 
ansvar att resultatet presenteras så att textens innebörd inte går förlorad (14). Även artiklarnas etiska 
ställningstagande observerades.   

5. Resultat 
Resultatet grundades på de nio artiklarna som redovisas i urvalet. Sju av artiklarna i denna studie är 
originalartiklar och två är teoretiska. Originalartiklarna redovisar ett gemensamt syfte att 
beskriva/utforska betydelsen eller effekten av kreativa aktiviteter som medel inom arbetsterapi för 
patienter med psykiska funktionsnedsättningar (18-24). Artiklarna beskriver en kunskapslucka där 
framför allt forskning angående betydelsen av kreativa aktiviteter för professionen saknas, även 
betydelsen för olika patientgrupper samt hur det används i praktiken (8-21,23,24). Fyra av sju 
originalartiklar redovisar att de är etisk granskade, dessa artiklar har använt en kvalitativ metod där 
det skett en eller flera intervjuer med arbetsterapeuter för att besvara forskningsfrågan (19,21,23,24). 
Den vetenskapliga kvalitén i artiklarna beskrivs utifrån val av lämplig metod och urvalsprocess för 
besvarar deras syfte. Granskningen av den vetenskapliga kvalitén visar att artiklarna hade en 
kvalitétsgradering mellan två och fem enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 
Wengströms (2008) femgradiga skala (bilaga 1 och 2).  
 
Fem artiklar använde sig av en kvalitativ metod (18,19,21,23,24) och två av artiklarna använde en 
kvantitativ metod (20,22). De två teoretiska artiklarna redovisar nya teorier utvecklade från tidigare 
forskning. (25,26).  
 
Artiklarna delades in i fem års intervaller vid analysen för att visa när kreativa aktiviteter som medel 
inom arbetsterapi har varit ett ämne för forskning (tabell 4). De två teoretiska artiklarna redovisas i 
intervallet 2001-2005, dessa två artiklar beskriver hur kreativa aktiviteter som medel har minskat 
vilket författarna är kritiska mot (25,26). Från analysen framkom att det skett en ökning av forskning 
kring ämnet, framför allt mellan 2006-2010. De senaste 5 åren (2011-2015) fanns ingen artikel som 
kunde inkluderas i denna sammanställning. 
 
Tabell 4: Artiklarnas fördelning över tid  

Årtal 1976-
1980 

1981-
1985 

1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

Antal 
artiklar 

1 0 1 0 0 3 4 0 

 
 

5.1 Definition av kreativa aktiviteter 
Kreativa aktiviteter är aktiviteter som innebär en process för att skapa och kommunicera, detta ger en 
känsla av meningsfullhet och syfte för individen som utför aktiviteten (19-21,23,26). Det är aktiviteter 
som kräver kreativ skicklighet, fantasi och nyfikenhet (19,20,26) Från analysen framkom att aktivitet 
förknippas med välmående och utgör kärnan i arbetsterapi. Kreativa aktiviteter används traditionell 
av arbetsterapeuter som medel för patienter med psykiska funktionsnedsättningar (18,24-26). 

 

5.2 Kreativa aktiviteter som används som medel  
Några exempel på kreativa aktiviteter som beskrevs i artiklarna är att måla, sticka, sy, brodera, fläta 
korgar, dreja, snickra, baka, göra collage och spela musik (18-26). Även aktiviteter såsom att skapa en 
hemsida på Internet beskrevs som en kreativ aktivitet (26). 
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5.3 Användningen av kreativa aktiviteter som arbetsterapeutiskt medel  
Analysen visade att kreativa aktiviteter används som gruppaktiviteter eller som en individanpassad 
aktivitet där arbetsterapeuten är närvarande eller delaktig i aktivitetsutförandet (18-20,22,23,25). 
Fokus ligger på processen för utförandet inte slutprodukten, patienten gör ett aktivt val där h*n kan 
involvera sig i aktiviteten, tänka, komma på nya idéer och lösa problem (18,24-26). Analysen visade 
även att det är betydelsefullt att aktiviteten är anpassad efter patienten, att h*n upplever aktiviteten 
som meningsfull, även att den utförs i en miljö där patienten känner sig trygg (20,24-26). 
 
Arbetsterapeuter kan genom kreativa aktiviteter göra bedömningar och underhålla aktivitetsförmåga 
(20,25). Analysen av artiklarna visar däremot att det finns en osäkerhet i hur kreativa aktiviteter 
används som medel. Även en rädsla för vad andra professioner ska tycka om arbetsterapi och för att 
yrket inte ska tas på allvar (21,25,26). Vilket har gett kreativa aktiviteter en låg status inom 
rehabilitering. (21). För att använda kreativa aktiviteter som medel behöver arbetsterapeuten ha 
kunskap om aktivitetsutförandet (18,24,25).  

 

5.4 Effekten av kreativa aktiviteter som arbetsterapeutiskt medel  
Vidare visade analysen att genom att utföra kreativa aktiviteter får patienter ta del av andras 
erfarenheter, lära sig nya saker och får förbättrad självuppfattning, självkänsla, självförtroende och 
självinsikt (20,21,23,25). Patienterna får även använda sin sociala förmåga och interagera med 
människor i en social miljö, vilket kan leda till bekräftelse och vänskap (19,20,22,25). En positiv effekt 
av kreativa aktiviteter som framkom av analysen är att patienterna distraheras från negativa tankar, 
glömmer bort problem och istället formar en medvetenhet och strategi för att hantera sin psykiska 
funktionsnedsättning (20,23,25,26). Patienterna får utforska sig själva och kan på så vis acceptera sin 
situation och skapa en känsla av kontroll vilket leder till initiativtagande att utföra andra aktiviteter 
och en balans mellan arbete och fritid (19,20,22-24). Kreativa aktiviteter behandlar hela patienten 
vilket på sikt bidrar till kortare sjukhusvistelser, hälsa och välbefinnande (18,23,25). För att uppnå en 
positiv effekt av kreativa aktiviteter som medel är det av betydelse att patienten upplever aktiviteten 
som meningsfull (19,20,25). Patienter utan intresse för aktiviteten, med låg kognitiv förmåga, 
utåtagerande beteende eller i psykotiska perioder ansågs inte vara lämpliga att utföra kreativa 
aktiviteter (20). 

 

5.5  Förändring av kreativa aktiviteter som medel inom arbetsterapi  
Från analysen framkom att vilka kreativa aktiviteter som används som medel av arbetsterapeuter för 
patienter med psykiska funktionsnedsättningar inte har förändrats (18-26). Även om kreativa 
aktiviteter ofta används som en gruppaktivitet visar analysen att artiklar som publicerats mellan åren 
2006-2010 beskriver ett mer individanpassat och patientcentrerat aktivitetsutförande (18-26) Detta 
innebär att även effekten av kreativa aktiviteter som medel har förändrats. Som gruppaktivitet får 
patienten träna på social förmåga och samarbete. Är aktiviteten individanpassad fokuseras utförandet 
på personens inre och självinsikt (18-26).  
 
Genom den övergripande analysen av alla artiklarna kunde tre likheter identifieras för kreativ aktivitet 
som medel för patienter med psykiska funktionsnedsättningar. Det är av betydelse att 
arbetsterapeuten tillgodoser detta vid tillämpningen av kreativa aktiviteter som medel genom att: 

 Aktivitetsutförande sker i en säker miljö där patienten känner sig trygg. 

 Aktivitetens svårighetsgrad är anpassad efter patienten. 

 Patienten upplever aktiviteten som meningsfull. 
(18-26) 
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6. Diskussion  
6.1 Resultat diskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva hur arbetsterapeuter använder sig av kreativa aktiviteter som 
medel samt förändringen i användandet över tid för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
Kreativa aktiviteter som medel inom arbetsterapi låter patienten använda sin kreativitet och 
skicklighet, det används även som en process för att kommunicera (19-21,23,26). Exempel på kreativa 
aktiviteter är måla, sticka, snickra, baka, göra collage och spela musik (18-26). Kreativa aktiviteter 
används som gruppaktiviteter eller som en individanpassad aktivitet där arbetsterapeuten är 
närvarande eller delaktig i aktivitetsutförandet (18-20,22,23,25). Genom att utföra kreativa aktiviteter 
får patienter ta del av andras erfarenheter, lära sig nya saker, och får förbättrad självuppfattning, 
självkänsla, självförtroende och självinsikt (20-23,25). Förändringen över tid som framkom i resultatet 
är att man har gått från att använda kreativa aktiviteter med gemensamt mål i grupp till mer 
individuella mål och patientcentrerad användning (18-20,22,24-26). 
 
Med hjälp av fem frågeställningar analyserades användningen av kreativa aktiviteter som medel inom 
arbetsterapi för patienter med psykiska funktionsnedsättningar. Genom att först definiera kreativa 
aktiviteter framkom vad arbetsterapeuter anser att kreativa aktiviteter är och vad det innebär att en 
aktivitet är kreativ. (2,3,5-7,18,24-26). Effekten av kreativa aktiviteter som medel inom arbetsterapi 
redovisas som positiv i resultatet. Utifrån analys kunde inga negativa konsekvenser identifieras, 
däremot framgår det tydligt att för att få ett positivt utfall behöver patienten uppleva aktiviteten som 
meningsfull. Från analysen framkom även att det har skett en förändring för hur kreativa aktiviteter 
används och effekten av det (18,26). Det som kan ha påverkat förändringen är nya arbetsuppgifter, 
kortare rehabiliteringstider och en minskad budget. När kreativa aktiviteter används mindre som ett 
medel inom arbetsterapi skapas en osäkerhet för hur det ska användas, detta förstärks av att forskning 
kring ämnet är begränsad. Arbetsterapeuter behöver mer kunskap i hur kreativa aktiviteter ska 
användas som medel för alla patientgrupper, inte bara patienter med psykiska 
funktionsnedsättningar, detta skulle eventuellt minska osäkerheten. En ökning av forskning kring 
ämnet kreativa aktiviteter som medel inom arbetsterapi redovisas däremot i resultatet mellan åren 
2006-2010. Detta kan vara kopplat till de teoretiska artiklarnas kritiska synpunkt mot att kreativa 
aktiviteter används mindre.  
 
Resultatet visar också att det är av betydelse för arbetet med patienter med psykiska 
funktionsnedsättningar att aktivitetsutförandet sker i en säker miljö där patienten känner sig trygg. 
Miljöns betydelse påpekas av Kielhofner i referensramen MOHO (1). Miljön omfattar alla de platser 
där människor vistas, de föremål som används och människor vi integrerar med (1). Att ta hänsyn till 
miljön är en viktig del inom det arbetsterapeutiska yrket, det påverkar patientens aktivitetsutförande, 
aktivitetsmönster och motivation. Att fokusera på processen för utförandet av kreativa aktiviteter 
låter patienten ta kontroll över aktiviteten vilket i sin tur leder till en känsla av trygghet. Känslan av 
kontroll kan sedan generaliseras till andra mer vardagliga aktiviteter (19). Kreativa aktiviteter kan även 
fungera som en copingstrategi vilket innebär reaktionsmönster och färdigheter för att hantera 
händelser i livet (27). Enformiga och upprepande rörelser låter händerna vara sysselsatta och 
produktiva medan omvärlden reduceras till utförandet av aktiviteten. På så sätt kan patienten även 
uppleva flow vilket kan vara avslappnade, uppfriskande och fridfullt (9,20). Kreativa aktiviteter så som 
att sticka, snickra och dreja kan på så sätt hjälpa patienten att ta kontroll över situationen, dämpa 
stress eller minska en ångestattack.  
 
Genom kreativa aktiviteter kan patienten få socialt stöd, uttrycka känslor och för stunden fly från 
verkligheten. Patienten kan även ändra på tankar och känslor om sig själv och sin livssituation (18-27). 
Även Ottosson beskriver detta, men betonar vikten av att patienten bör uppleva aktiviteten som 
meningsfull (3). Betydelsen av att aktiviteten har ett syfte och mening för patienten bekräftas i 
resultatet. Upplevd meningsfullhet kan kopplas till ökad livskvalité, olika människor upplever däremot 
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olika aktiviteter som meningsfulla vilket även kan förändras över tid eller i samband med sjukdom (4). 
Arbetsterapeuten bör därför vara patientcentrerad i sitt arbetssätt där val av aktivitet anpassas utifrån 
vad patienten upplever som meningsfull. Resultatet visar även att aktivitetens svårighetsgrad bör vara 
anpassad efter patienten. Då arbetsterapeuten är delaktig i aktivitetsutförandet av kreativa aktiviteter 
som medel intar h*n en handledande roll (20,28). Arbetsterapeuten kan på så sätt guida patienten till 
reflektion, dialog och insikt (28). Detta beskrivs även av Leustadius som menar att det är 
arbetsterapeutens uppgift att presentera aktiviteten på ett sätt som patienten upplever intressant 
och sedan motivera honom eller henne att delta i aktivitetsutförandet (4). 
 
Arbetsterapi är ett yrke som använder sig av relativt enkla medel så som kreativa aktiviteter i ett 
tekniskt utvecklat samhälle (26). Att använda enkla medel kan anses negativt av omgivningen. 
Arbetsterapeuter har svårt att rättfärdiga kreativa aktiviteter som terapeutisk medel vilket kan 
kopplas till att forskningen kring effekten av det som medel är begränsad. Aktiviteter så som att sticka, 
brodera och fläta korgar är aktiviteter som inte längre anses moderna vilket påverkar om 
arbetsterapeuten väljer att presentera aktiviteten för sin patient och om patienten upplever det som 
intressant eller meningsfullt. Kreativa aktiviteter är däremot flexibla aktiviteter som kan utföras i olika 
miljöer och kan anpassas utifrån resurser och patienternas utförandekapacitet (20). Kreativa 
aktiviteter anses därför vara “normala” aktiviteter som kan utföras för välmående även efter avslutad 
rehabilitering. 
 
För arbetsterapipraxis tillför studien en sammanställning av forskning och kunskap inom området. 
Vidare forskning krävs för att kreativa aktiviteter ska bli ett mer allmänt accepterat medel som 
arbetsterapeuter använder. Resultatet visar effekten av kreativa aktiviteter som medel och hur man 
kan tillämpa aktiviteten utifrån patienten. Det visas även att man kan använda kreativa aktiviteter vid 
bedömning och för att underhålla aktivitetsförmåga. Genom denna sammanställning kan 
arbetsterapeuter få riktlinjer för hur man kan tillämpa kreativa aktiviteter utifrån de tre likheter som 
identifierades. Aktivitetsutförande sker i en säker miljö där patienten känner sig trygg, aktivitetens 
svårighetsgrad är anpassad efter patienten och patienten upplever aktiviteten som meningsfull. 

 
 

6.2 Metod diskussion   
För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie som metod, för att sammanställa tidigare 
kunskap (14). Studien behandlar data som bygger på publicerade artiklar och medför därför inte  något 
etiskt dilemma. Materialet har analyserats och redovisats så att textens innebörd inte gått förlorad 
även om materialet vid analys har översatts från engelska till svenska. Samtliga artiklar svarar mot 
studiens syfte och redovisas i resultatet. För att besvara litteraturstudiens syfte och för att få ett 
heltäckande, hanterbart och likvärdig material från alla databaser användes en systematisk sökstrategi 
(14,15). Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Medline och PsykINFO då de behandlar ämnen 
såsom arbetsterapi, rehabilitering och medicin (14,15). Urvalet av artiklar resulterade i nio artiklar, sju 
originalartiklar och två teoretiska. Från databassökningen framkom endast sex av dessa nio artiklar. 
Artiklarna från PsykINFO fanns även i Cinahl, vilket gjorde att PsykINFO inte tillförde några nya artiklar 
till urvalet. Vi valde ändå att redovisa sökningen från PsykINFO (tabell 3) för att syftet med studien 
handlar om psykiatri och PsykINFO är en psykiatrisk databas. Hade vi inte gjort sökningar i PsykINFO 
kunde vi ha missat artiklar som svarar emot studiens syfte. För att få ett bredare utbud kunde en till 
databas varit ett alternativ. Det var även svårt att få tillgång till äldre artiklar i samtliga databaser, det 
gick varken att beställa eller att få tag på via fjärrlån. Om äldre artiklar inkluderas i studien skulle 
förändringen av hur kreativa aktiviteter används över tid möjligen bli tydligare. 
 
Med hjälp av pilotsökningar kom vi fram till en sökstrategi som underlättade sökningen av relevanta 
artiklar. De valda sökorden utgick från syftet i studien (15). Sökorden och kombinationer av dessa ord 
användes för att få ett så heltäckande resultat av relevanta artiklar som möjligt. Ämnesorden 
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grundades i syftet och synonymer anpassades utifrån varje databas. Då det inte fanns något ämnesord 
för kreativa aktiviteter valdes ord som kreativitet och konstterapi. Vid pilotsökningen insåg vi dock att 
forskning kring kreativa aktiviteter som medel för patienter med psykiska funktionsnedsättningar var 
begränsad. Trots att sökningen gav få artiklar kunde vi sammanställa den kunskapen och fick fram ett 
resultat om kreativa aktiviteter som medel inom arbetsterapi. Eftersom teoretiska artiklar valdes att 
inkluderas tillkom nya teorier för användningen av kreativa aktiviteter som medel inom arbetsterapi 
grundat på existerande forskning (16).  
 
Sex artiklar är för lite för en litteraturstudie, därför granskades referenslistorna i de utvalda artiklarna 
och vi sökte manuellt nya artiklar, vilket resulterade i tre artiklar till. Genom inklusions- och 
exklusionskriterier fick vi fram de artiklar som var relevanta och som bedömdes svara mot syftet. 
Inklusionskriterierna utgår ifrån syftet då artiklarna skulle handla om kreativa aktiviteter, arbetsterapi 
och psykiska funktionsnedsättningar. Vi valde att exkludera artiklar som handlade om barn och 
behandlingsmetoden The Tree Theme Method då det inte var relevant för studiens syfte. Anledningen 
till att barn exkluderades var för att kreativa aktiviteter lätt kan förknippas med lek och det var inte 
det som var fokus för denna studie. The Tree Theme Method är en behandlingsmetod där 
arbetsterapeuten låter patienten måla sin livssituation med ett träd som tema (29). Trädet 
symboliserar den aktuella livssituation samt andra viktiga perioder i livet, barndom, tonår osv (29). 
Trädet får även symbolisera patientens vision för framtiden detta för att hjälpa patienten hitta nya 
perspektiv och strategier (29). The Tree Theme Method bedömdes som orelevant för denna studie då 
det är en specifik behandlingsmetod. Alla artiklar utom en uppfyllde inklusionskriterierna, 
anledningen till att den inkluderades var för att den handlade om kreativa aktiviteter som ett medel 
och var inom psykiatri dock från ett sjuksköterskeperspektiv. Artikeln nämner att kreativa aktiviteter 
används även av andra professioner såsom arbetsterapeuter.   
 
Artiklarna analyserades utifrån frågeställningar vilket gav en bra struktur. Genom att färgkoda alla 
frågeställningar var det lättare att se vad artiklarna sa och sammanställa svaren i analysmatrisen 
(bilaga 5). Vid analys av artiklarna granskades hela artikeln från bakgrund till diskussion, för att få med 
allt artiklarna sa och inte missa något. Sista frågeställningen redovisas inte i analysmatrisen. För att 
besvara den frågeställning analyserades de tidigast publicerade artiklarna med de senaste. Utifrån de 
resultat som artiklarna presenterade drogs slutsatsen att det skett en förändring över tid i hur kreativa 
aktiviteter används som medel inom arbetsterapi. Artiklarna analyserades på samma sätt oavsett om 
det var originalartiklar (kvantitativa eller kvalitativa) eller teoretiska artiklar. Vid granskning av 
artiklarnas kvalité användes beskrivning av trovärdighet och validitet (17) och granskningsmallar 
(bilaga 1 och 2). Enligt Polit och Beck ger granskningsmallar och protokoll litteraturstudien ett mer 
trovärdigt resultat (17). De teoretiska artiklarna bedömdes utifrån relevans till syftet.  
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7. Slutsats 
I denna studie har arbetsterapeuters användning av kreativa aktiviteter som medel för patienter med 
psykiska funktionsnedsättningar beskrivits och hur användningen av det som medel har förändrats 
över tid. Resultatet visade att användandet av kreativa aktiviteter som medel bör ske i en säker miljö 
där patienten känner sig trygg, svårighetsgraden på aktiviteten bör vara anpassad efter patienten samt 
att aktiviteten upplevs som meningsfull. Kreativa aktiviteter kan användas som medel vid 
bedömningar eller som en aktivitet för välmående både individuellt eller i grupp. Genom kreativa 
aktiviteter får patienterna möjlighet att lära sig nya saker, får förbättrad självkänsla och att ta del av 
andras erfarenheter. 

 
Detta är ett område inom arbetsterapi som det inte finns speciellt mycket forskning om trots att det 
är ett medel som har visat sig ha positiv effekt på patientgruppen med psykiska 
funktionsnedsättningar. Att forskning inom området är begränsat samt att arbetsterapeuters 
yrkesuppgifter har förändrats kan ha medfört att kreativa aktiviteter som medel används mindre. 

 
Fortsatt forskning behövs kring hur patienterna upplever kreativa aktiviteter som medel och hur det 
används som en del av rehabiliteringen. Även hur aktiviteter från dagens tekniskt utvecklade samhälle 
såsom att designa en hemsida kan användas av arbetsterapeuter på ett kreativt sätt bör studeras. En 
fråga som har väckts är om användningen av kreativa aktiviteter som medel påverkas av 
arbetsterapeuters utbildning eller deras erfarenheter av att utföra kreativ aktiviteter. 
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Bilaga 3, Artikelmatris, orginalartiklar 
År/författare/titel/lan

d 
Kunskapslucka Syfte Metod/intervention Urval Patientgrupp Etisk 

granska
d 

Studiens 
vetenskapliga kvalité  

1976. Lancaster. 
Activity Group as 
Therapy. USA 

- Syftet var att 
bestämma effekten av 
aktivitet i grupp för 
personer med 
schizofreni. 

RTC-studie 
Observation. 2 ggr/v i 
12 veckor. 
Upplevelsen skattades 
vid varje tillfälle. 
 

Från två låsta 
avdelningar på ett 
sjukhus. 
Slumpmässigt 
urval till 
interventionsgrup
p/ kontrollgrupp. 
12 patienter/ 
grupp. 6 från 
varje avd. 

Psykisk 
funktionsnedsättning: 
schizofreni. 

- 
 
 

En randomiserad 
studie ökar 
sannolikheten att 
resultatet är 
överförbart. Att 
randomiseringen 
skedd från två låsta, 
homogena 
avdelningar på ett 
sjukhus påverkar 
däremot hur resultatet 
anpassas till andra 
grupper. Deltagarna 
fick skatta 
upplevelsen av och 
författarna fick vara 
med och observera 
händelseförloppet 
under en längre tid 
vilket ökar 
trovärdigheten för 
resultatet.  
 
7 p Grad V 

1990. Dickerson A 
& Heling Kaplan S. 
A comparison of 
craft use and 
academic 
preparation in craft 
modalities. USA  

Studien redogör 
vikten av 
arbetsterapi 
som profession 
och klargör 
rollen av 
handarbete som 
ett terapeutiskt 
medel. Tillför en 
ny synpunkt och 
något att 
reflektera över 
för framtiden. 

Syftet var att jämföra 
användningen av 
hantverk inom 
psykiatri med hur 
mycket 
hantverksrelaterad 
utbildning 
arbetsterapeutstudent
er får. 

Kvantitativ studie. Två 
enkäter. En för att ta 
reda på vilka hantverk 
som används i 
praktiken och en för att 
ta reda på hur mycket 
hantverk som 
instrueras under en 
arbetsterapeututbildnin
g. 

Enkäterna 
skickas till 1000 
arbetsterapeuter 
inom psykiatrin. 
139 st enkäter till 
personer som 
utvecklar 
utbildningsprogra
m för 
arbetsterapeuter. 

Psykisk 
funktionsnedsättning, 
lång-tids sjuka i 
sjukhus miljö.  

- Enkäterna innebär en 
begränsning för 
studiens giltighet då 
deltagarna fick 
bestämda 
svarsalternativ att 
välja på. 
 
9 p Grad IV 
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2004. Schmid T. 
Menings of 
creativity within 
occuptional therapy 
practice. Australien 

Saknas 
forskning om 
meningen med 
kreativitet och 
kreativa 
aktiviteter inom 
praktik. 
 

Syftet var att 
subjektivt beskriva 
betydelsen av 
kreativitet för 
arbetsterapeuter. 

Kvalitativ studie. 
Intervju. 

3 handplockade 
arbetsterapeuter 
som använder sig 
av kreativa 
aktiviteter i 
praktiken. 

Psykiska 
funktionsnedsättninga
r. 

✓ Få deltagare i studien 
(3 st) begränsar 
studiens 
transförbarhet. Att 
deltagarna är ungefär 
lika gamla minskar 
också tillförlitlighet för 
att resultatet 
angående meningen 
av kreativitet för 
arbetsterapeuter kan 
generaliseras. 
Resultatet redogör 
däremot betydelsen 
av kreativitet för olika 
verksamhetsområden 
vilket är positivt för 
studiens tillförlitlighet. 
 
9 p Grad IV 

2007. Lloyd C, 
Wong SR & 
Petchkovsky L. Art 
and Recovery in 
Mental Health: a 
Qualitative 
Investigation. 
Australien 

Saknas 
litteratur/ 
tidigare 
forskning som 
stödjer 
konstprogram 
och effekten av 
programmet. 

Syftet var att 
undersöka på vilket 
sätt konstprogram 
bidrog till den enskilde 
personens 
återhämtningsprocess
. 

Kvalitativ studie. Semi-
strukturerade 
intervjuer. Fokus på 
personliga 
erfarenheter. 

8 frivilliga 
patienter deltog i 
undersökningen. 
Var tvungen att 
ha minst ett år av 
erfarenhet av 
konstprogrammet
. 

Psykiska 
funktionsnedsättninga
r: bipolär, panik 
attacker, depression, 
schitzofreni, affektiv 
schitzofreni och 
dystymi (långvarig 
depression) 

✓ 

 

Att studien redovisar 
ett begränsat antal 
deltagare upplevelse 
av att medverkar ett 
specifikt 
konstprogram gör att 
resultatet inte går att 
generalisera till andra 
konstprogram. 
Resultatet tillför 
däremot en 
beskrivning av 
betydelsen för konst 
som en del av 
rehabilitering vilket 
kan anpassas till 
andra verksamheter. 
Tillförlitligheten 
påverkas däremot av 
att deltagarna i 
studien valdes utifrån 
en strategisk 
urvalsprocess, de 
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deltagarna som 
frivilligt ställde upp att 
delta i studien hade 
alla en positiv 
upplevelse av 
konstprogrammet. 
 
10 p Grad III 

2007. Griffiths S & 
Corr S. The use of 
creative activities 
with people with 
mental health 
problems: a survey 
of occupational 
therapists. UK  

Lite 
forskning/eviden
s kring kreativa 
aktiviteter och 
arbetsterapi. 

Syftet var att utforska 
den kliniska nyttan 
med kreativa 
aktiviteter som 
behandling för 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 
 

Grounded theory FAS 
1 av 2: 
Tvärsnittsundersökning 
som samlade in både 
mätbar och 
förberedande data. 

Arbetsterapeuter 
som arbetar inom 
psykiatri, 
psykoanalytiska 
metoder och 
psykoterapeutisk
a referensramar 
exkluderades. 
Enkät till 130 
Arbetsterapeuter, 
66 svarade inkl. 
10 från 
pilotstudie. 

Psykiska 
funktionsnedsättninga
r: depression, ångest, 
humör svängningar, 
hallucinationer, fobier 
och tvångssyndrom. 
Lågt självförtroende, 
motivation och 
koncentration. 

- Den kvantitativa 
datainsamlingsmetod
en innebar ett 
beräknat bortfall då 
data samlades in från 
ett stort antal olika 
arbetsterapeuter. Att 
författarna inte hade 
möjlighet att 
tydliggöra och förklara 
de öppna frågorna i 
enkäten påverkar 
studiens pålitlighet. 
De ledde till att 
deltagarna fick 
utrymme att tolka 
frågorna. Studiens 
transförbarhet 
påverkas av att 
författarna har valt att 
exkludera kreativa 
aktiviteters 
användning inom 
psykodynamiskterapi.  
 
8 p Grad V 

2008. Griffiths S. 
The experience of 
creative activitiy as 
a treatment 
medium. UK  

Lite forskning 
(evidens) kring 
kreativa 
aktiviteter och 
arbetsterapi. 
Saknas 
förståelse och 
erfarenhet. 

Syftet var att utforska 
den kliniska nyttan 
med kreativa 
aktiviteter som 
behandling för 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Grounded theory FAS 
2 av 2: Observation 
och djupgående/semi 
strukturerad intervju 
med både 
arbetsterapeut och 
patient. En fokusgrupp 
testade resultatet.  

4 Frivilliga 
arbetsterapeuter 
från fas 1, 
ytterligare 1 
anmäldes som 
frivillig. 8 
patienter 
rekommenderade
s av 

Psykiska 
funktionsnedsättninga
r: ångest, depression 
och bipolär 

✓ Transförbarheten för 
studiens resultat 
påverkas av att 
urvalet har skett från 
en homogengrupp 
med snöbollsurval. Att 
samtliga deltagare 
hade en positiv 
upplevelse av att 
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arbetsterapeutern
a (snöbollsurval). 
Arbetsterapeutern
a skulle använda 
kreativa 
aktiviteter som en 
intervention och 
patienterna skulle 
delta i 
gruppterapi. 
Patienter som var 
i psykos eller vars 
mentala hälsa 
bedömdes som 
instabil 
exkluderades. 

använda kreativa 
aktiviteter påverkar 
också studiens 
anpassning och 
överförbarhet till 
andra grupper.  
 
12 p Grad II 

2008. Harris E. The 
meanings of craft 
to an occupational 
therapist. 

Australien 

Brist på 
forskning om 
kreativa 
aktiviteter och 
arbetsterapi. 
Används 
kreativa 
aktiviteter av 
arbetsterapeuter
? 

Syftet var att klargöra 
betydelsen av 
hantverk för en 
arbetsterapeut. 

Narrativ; berättande/ 
beskrivande utifrån 
intervju med en 
arbetsterapeut 

Strategiskturval. 
En arbetsterapeut 
valdes utifrån 
inklusionskriterier: 
utbildad 
arbetsterapeut, 
använda kreativa 
aktiviteter i sin 
praktik, 
förespråka 
kreativa 
aktiviteter. 

Psykiska 
funktionsnedsättninga
r: mental ohälsa. 

✓ 

 
 

En narrativ metod 
medför begränsad 
överförbarhet 
(transförbarhet). 
Metoden innebär 
också att författaren 
tolkar det som 
deltagaren i studien 
berättar. Att 
deltagaren inte fått 
möjlighet att 
kontrollera det som 
författaren har skrivit 
minskar pålitligheten 
för studien. Vad 
studien tillför är en 
möjlighet för andra 
arbetsterapeuter att 
tänka till och 
omvärdera vad 
kreativa aktiviteter har 
för mening för dem 
och för deras 
yrkesverksamhet. 
 
10 p Grad III 
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Bilaga 4, Artikelmatris, teoretiska artiklar 
År/författare/titel/land Kunskapslucka Syfte Metod/intervention Urval Patientgrupp Etisk granskad Studiens 

vetenskapliga 
kvalité  

2001. Holder V. The 
Use of Creative 
Activities within 
Occupational Therapy. 
UK 

Vad gör en 
arbetsterapeut? 

- - - Psykiska-, fysiska 
funktionsnedsättningar, 
lång-tids sjuka. 

-  

2001. Perrin T. Don’t 
Despise the Fluffy 
Bunny: a Relection from 
Practice. UK 

Har yrket tappat 
sin konst 
(ursprung) och 
hjärta? 

- - - Psykiska 
funktionsnedsättningar 
och äldre 

- 
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Bilaga 5, Analysmatris 
År/författare/titel/land Definition av kreativa aktiviteter Vilka kreativa aktiviteter  

 
Hur används kreativa aktiviteter Effekten av kreativa aktiviteter 

1976. Lancaster. Activity Group 
as Therapy. USA 

- Måla, läsa poesi, musik och 
baka. 
  
  

Gruppaktivitet med gemensamt 
mål och diskussion. 

Ta del av andras erfarenheter, 
förbättrad självuppfattning, 
självkänsla, självförtroende och 
socialförmåga, gemenskap, 
självbestämmande leder till att 
patienten vågar ta eget initiativ. 

1990. Dickerson A & Heling 
Kaplan S. A comparison of craft 
use and academic preparation 
in craft modalities. USA  

Aktivitet för hälsa och 
välmående 

Keramik, träarbete, läder, 
mosaik, koppar, konstarbete 
och sticka. 
 
  

Specifik användning eller som 
gruppaktivitet.   

Kortare sjukhusvistelse, 
minskade utgifter för ersättning.  

2001. Holder V. The Use of 
Creative Activities within 
Occupational Therapy. UK 

Aktivitet för välmående, kärnan i 
arbetsterapi  

Broderi och snickeri. 
 
 

Fokus på process och inte 
slutprodukten. Arbetsterapeut 
som hjälpreda under 
aktivitetsutförandet. Kräver 
kunskap i aktivitetsutförandet 
från arbetsterapeut vilket kan 
tillgodoses genom 
aktivitetsanalys. Kreativa 
aktiviteter kan användas vid 
bedömning. 

Hälsa och välbefinnande, lära 
nytt, sociala färdigheter, 
Glömmer bort psykiska/fysiska 
problem. Behandlar hela 
patienten. Tillfredställelse över 
att ha klarat av en uppgift. 

2001. Perrin T. Don’t Despise 
the Fluffy Bunny: a Relection 
from Practice. UK 

Aktivitet för välmående. Kreativa 
aktiviteter skapar något nytt 
utifrån ide/vision. Nyfikenhet, 
kärnan i varje människa. 

Snickra, keramik, bygga 
fordonsmodeller, sy en docka, 
skapa en internethemsida. 

Patienten gör ett aktivt val, och 
arbetsterapeut promotar 
aktiviteter. Individanpassat, ta 
vara på patientens tankesätt 
och idéer. 

Distraheras från negativa 
tankar. Ankare till verkligheten, 
medvetenhet. Uppskattning för 
kreativitet. 

2004. Schmid T. Menings of 
creativity within occuptional 
therapy practice. Australien 

Aktivitet för välmående, grunder 
för arbetsterapi framförallt för 
patienter med psykiska 
funktionsnedsättningar  

Konst och hantverk. Måla och 
skriva 

Anpassning, involvera sig, lösa 
problem, förändring.  För att få 
ett speciellt sätt att tänka och 
lösa problem. 
Aktivitetsutförandet anpassas till 
varje unik patient. Utförs i en 
trygg miljö. 

Medvetenhet, förändrat 
beteende, hitta sig själv, lära 
nytt. 

2007. Lloyd C, Wong SR & 
Petchkovsky L. Art and 
Recovery in Mental Health: a 
Qualitative Investigation. 
Australien 

Beskriver relationen mellan 
arbetsterapeut och klienten, en 
process att skapa och 
kommunicera genom konst. 
Även en aktivitet som ger 
deltagaren meningsfullhet och 
syfte. 

Konst, olika tekniker för att 
måla, akvarell och olja.  

Konstprogram individuellt eller i 
grupp. Fokus på framtid, rutin 
för patienten.  

Uttrycka sig, utforska sig själv, 
andlighet, empowerment och 
självbekräftelse (insikt). Fick 
även en känsla av kontroll i 
andra aktiviteter, i sin vardag 
och nya roller. De såg även 
förändring som något bra och 
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hittade nya sätt att hantera sin 
sjukdom. Acceptans och kontroll 
över sin livssituation.  

2007. Griffiths S & Corr S. The 
use of creative activities with 
people with mental health 
problems: a survey of 
occupational therapists. UK  

En meningsfull aktivitet som 
innebär aktivt deltagande där 
patienten använder sin fantasi 
och kreativ skicklighet. 

Konst: måla, rita, konstarbete, 
collage. Papper: Göra kort, 
tryckning. Tyg: Sy, brodera. 
Lera: Keramik. Ord: Skådespel. 
Musik. Annat: Baka, träarbete. 

Grupp aktivitet, en- och- en, 
minst en gång i veckan. 
Arbetsterapeuten var alltid 
delaktig i aktiviteten. Användas 
som rehabilitering, underhåll 
och bedömning. 

Förbättra självförtroende, 
självkänsla, självinsikt, social 
förmåga, uttrycka känslor, tillit 
och samarbeta med andra. 
Blev en strategi för att hantera 
sin mentala ohälsa. 
Avslappning, problemlösning, ta 
kontroll, ny energi.  
 

2008. Griffiths S. The 
experience of creative activitiy 
as a treatment medium. UK  

En aktivitet där man får 
använda sin fantasi, måla och 
skriva. Det får en mening för 
individen. 

Hantverk och kreativa medier 
(ta kort, musik). 

Gruppterapi, enskild aktivitet, 
lika aktivitet individuellt utförda, 
gemensam aktivitet. 

Avslappning, mening, 
självförtroende, kontroll, 
självbestämmande, Flow, 
strukturerad tid, balans mellan 
arbete och fritid, även vänskap 
och bekräftelse. 

2008. Harris E. The meanings 
of craft to an occupational 
therapist. Australien 

Hantverk innebär att man följer 
en mall mot en färdig produkt. 
Konst innebär ett sätt att 
uttrycka sig på utan att veta vad 
slutprodukten ska bli. 

Fläta armband, fläta korgar och 
origami. 

Osäkerhet för användning, låg 
status som terapeutisk metod. 

Stolthet över sig själv/prestation 
– något att visa upp, hopp om 
framtiden, sammanhållning, 
utlopp för känslor, självkänsla, 
självförtroende, hälsofrämjande, 
motivation, medvetenhet, 
koncentration och insikt. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


