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Möjligheten att vara delaktig i aktivitet begränsas inom slutna anstalter på grund av den restriktiva 
miljön. Meningsfull aktivitet är viktigt för den enskilda individen, och personer som avtjänar straff är 
inte ett undantag. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva arbetsterapi inom slutna 
anstalter med avseende på aktivitet. Metod: Totalt användes tio vetenskapliga artiklar som 
hämtades från databaserna CINAHL Plus with Fulltext, PUBmed och PsycINFO. De sökord som 
användes var Occupational therapy, prison*, correctional institutions, correctional facilities, 
occupational deprivation och forensic*. Dataanalys utfördes av de tio artiklarna genom noggrann 
genomläsning och granskning vid flertalet gånger. Likheter och skillnader sammanställdes i en 
analysmatris som utgjorde grunden för resultatet. Analysen resulterade i två teman, det första temat 
var ”arbetsterapeutens arbete” med “bedömning”, “intervention” och “utvärdering” som subteman. 
Det andra temat benämndes ”intagnas upplevelser av aktivitet i restriktiv miljö” med “negativa 
upplevelser” och “positiva upplevelser” som subteman. Resultatet visade att det arbetsterapeutiska 
arbetet inom slutna anstalter följer den generella arbetsterapiprocessen världen över. Studien visar 
även att personer som avtjänar straff inom slutna anstalter generellt upplever en brist på 
meningsfulla aktiviteter. Slutsats: Mer kunskap och forskning kring området behövs för att 
uppmärksamma arbetsterapeutens roll inom slutna anstalter. 
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Inledning 
 
Under vår utbildning har vi lärt oss att arbetsterapeuter finns inom många olika områden och 
besitter en bred kompetens. Med denna uppsats vill vi belysa arbetsterapi inom slutna anstalter och 
ta reda på vad forskningen säger inom området. Anledningen till detta är att ordförande för World 
Federation of Occupational Therapists (WFOT) Sharon Brintnell tror att fängelseväsendet potentiellt 
kommer ha ett stort behov av arbetsterapeuter i framtiden. Brintnell understryker att psykisk ohälsa 
är ett vanligt problem inom slutna anstalter. Hon argumenterar vidare för att dessa personer kan 
behöva habilitering och rehabilitering i form av ökad kunskap om sociala färdigheter och hur man 
sköter ett jobb (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2010). 
 

Bakgrund 
 
Inledande kommer bakgrunden att belysa kriminalvård och arbetsterapi. Aktivitet kommer beskrivas 
på ett djupare plan då detta är det centrala begreppet inom arbetsterapi. Vi kommer även beskriva 
begreppet occupational deprivation. Anledningen att vi behåller det engelska begreppet 
“occupational deprivation” är för att det inte finns någon bra svensk översättning som motsvarar 
begreppets betydelse. 
 

 

Kriminalvård 

Förhållanden inom kriminalvårdsinrättningar varierar kraftigt över hela världen (Farnworth & Muñoz, 
2009). Gemensamt för alla är ändå att de är konsekventa med att låsa in brottslingar, noga övervaka 
dem och upprätthålla deras sociala färdigheter genom riktlinjer för fysiska och sociala miljöer. 
Personer som begått brott och lider av allvarlig psykisk störning ska ges rättspsykiatrisk vård. 
Rättspsykiatriska anstalter har ett dubbelt syfte, dels att behandla brottslingar med allvarlig psykisk 
störning och dels att skydda samhället (Farnworth & Muñoz, 2009). 

Kriminalvården (Kriminalvården, 2016) i Sverige arbetar med flera olika metoder för att minska 
antalet återfall i brott som till exempel behandlingsprogram som kan innehålla olika aktiviteter, 
motiverande samtal samt en möjlighet att studera. Det finns även behandlingsprogram som riktar sig 
mot kriminalitet, missbruk och beroende. Enligt kriminalvårdens hemsida visar forskning att 
användning av behandlingsprogram minskar antalet återfall i brott (Kriminalvården, 2016). 
Programverksamheten ska ge den intagne möjlighet att utifrån egna förutsättningar förbereda sig för 
en lyckad frigivning. Programmen syftar därigenom till att ge personen kunskaper, färdigheter och 
ett förändrat beteende genom arbete, utbildning och olika specifika aktiviteter (Ekbom, Engström, 
Göransson, 2011). Enligt kriminalvården (2016) är det viktigt med arbete för de intagna eftersom det 
ger rutiner och normaliserar tillvaron. Genom arbete kan de även träna på att ta instruktioner och 
öva på att samarbeta med andra. Många intagna saknar fullständiga betyg och genom att erbjuda 
utbildning har de intagna större chans till arbete när de avtjänat sitt straff (Kriminalvården, 2016). 

Enligt Ekbom, et al. (2011) ska kriminalvården enligt europeiska fängelseregler erbjuda sport, idrott, 
kulturella aktiviteter, hobbyverksamhet och annan fritidssysselsättning. Enligt lag ska alla ha 
möjlighet till fysisk träning då kriminalvården har ett ansvar för de intagnas hälsa. Personal på anstalt 
planerar många fritidssysselsättningar för att aktivera de intagna och öka medvetenheten om 
aktiviteter de kan söka upp efter fängelsetiden (Ekbom, et al., 2011). 
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I studien har författarna valt att använda begreppet slutna anstalter då det anses innefatta de olika 
engelska begrepp som används internationellt som till exempel prison, jail, forensic, correctional 
facilities.   

 

Arbetsterapi 

 
Syftet med arbetsterapi är att möjliggöra för personer att kunna delta i aktiviteter i det dagliga livet 
(Molineux, 2010). Kielhofner (2009) menar att inom arbetsterapi ligger fokus på aktivitetsutförande 
och på personens svårigheter i att kunna delta och utföra aktiviteter i det dagliga livet. Arbetsterapi 
har ett holistiskt synsätt med ett klientcentrerat fokus på personens aktivitet och miljö. Boyt Schell, 
Scaffa, Gillen, Cohn (2014) beskriver att genom engagemang och delaktighet i aktivitet kan 
arbetsterapi hjälpa människor att utföra dagliga aktiviteter som är viktiga och meningsfulla för 
personens hälsa och välmående. Boyt Schell et al. (2014) menar att arbetsterapi bygger på individens 
centrala aktiviteter i det dagliga livet och genom detta kan människor få hjälp med att bli delaktiga, 
skapa en identitet i görandet och skapa mening i de aktiviteter som utförs dagligen. 
 
Arbetsterapeuter använder arbetsterapiprocesser som ett verktyg i sitt praktiska arbete. Enligt 
Kielhofner (2012) innefattar arbetsterapiprocessen bedömning, problemformulering och 
målsättning, intervention samt fastställa behandlingsresultat och utvärdering. Enligt 
arbetsterapiprocessen Occupational Performance Process Model (OPPM) (Fearing, Law & Clark, 
1997) börjar arbetsterapeuten med att värdera och prioritera personens aktivitetsutförande. 
Därefter fastställs personens svårigheter för att arbetsterapeuten ska kunna välja en teoretisk ansats 
som arbetet ska guidas av. I nästa steg identifierar arbetsterapeuten aktivitetens beståndsdelar och 
om miljön är möjliggörande eller begränsande för utförande av aktivitet. Nästa steg i OPPM är att 
identifiera personens styrkor och svagheter för att sedan kunna fastställa mål och utveckla en 
handlingsplan. Handlingsplanen implementeras sedan med hjälp av aktiviteter. Enligt Eklund (2010) 
kan interventioner ske via direkt och indirekt arbetsterapi. Vid direkt arbetsterapi är syftet med 
aktiviteten det direkt uppenbara, den aktivitet som utförs har direkt koppling till den färdighet som 
ska uppnås. Vid indirekt arbetsterapi kan syftet med en aktivitet vara något annat än själva 
aktiviteten i sig. Syftet med aktivitetssituationen kan alltså vara något annat än att kunna behärska 
det direkt uppenbara med aktiviteten (Eklund, 2010). Efter avklarad intervention utvärderas 
resultatet och antingen har målet uppnåtts och behandlingen avslutas eller så har målet inte 
uppnåtts och då kommer arbetet att fortsätta (Fearing et al., 1997).   
 
Kielhofner (2009) beskriver att arbetsterapeuten kan skapa en bra terapeutisk relation till klienten 
genom att använda olika förhållningssätt. Ett förhållningssätt hänvisar till ett specifikt sätt att förhålla 
sig till patienten. Kielhofner (2009) beskriver sex förhållningssätt utifrån The International 
Relationship Model (IRM): förespråkande, samarbetande, empatiskt, uppmuntrande, instruerande 
och problemlösande förhållningssätt. Arbetsterapeuten använder ofta naturligt det förhållningssättet 
som stämmer överens med den egna personligheten, dock kan förhållningssättet varieras beroende 
på patienten. 

 

 

Aktivitet 

Kielhofner (2012) definierar aktivitet som aktiviteter i det dagliga livet, fritid och produktivitet. 
Aktivitet är vad människor gör i tid, rum, kultur och samhälle och som formas av tidsbundna, fysiska, 
kulturella och sociala kontexter. Mänsklig aktivitet kan beskrivas genom tre olika komponenter som 
hör samman – viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Människors motivation till aktivitet 
styrs av viljekraften vilket beror på att människan har ett instinktivt behov av att agera, en kropp som 
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är kapabel till att agera samt att vi är medvetna om att vi kan agera. Kielhofner (2012) beskriver att 
vanebildning handlar om att vi organiserar aktiviteter enligt mönster och rutiner. Världen runt 
omkring oss blir stabil på grund av att människor handlar utefter förutsägbara mönster, allt vi gör är 
ett resultat av våra vanor och roller, genom dessa upprepade mönster bekräftar vi vår identitet om 
och om igen. Kielhofner (2012) menar att utförandekapacitet är något som syftar till vår förmåga att 
utföra aktivitet rent fysiskt och mentalt, vilket är beroende av våra fysiska, mentala och kognitiva 
förmågor. All aktivitet påverkas av miljön runt omkring. Miljön omfattar de platser vi befinner oss på, 
alla föremål vi använder oss av samt de människor vi interagerar med. Definitionen av miljö enligt 
Kielhofner (2012) är “de fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska särdragen i vår 
omgivning som påverkar vår motivation, organisation och utförande av aktivitet” (Kielhofner, 2012). I 
miljön runt omkring oss finns möjligheter och resurser som gör det möjligt för människan att välja 
och att utföra aktiviteter men miljön kan även begränsa eller tydligt styra vad vi gör (Kielhofner, 
2012). 

Enligt Eklund (2010) har aktivitet en välkänd positiv inverkan på hälsa och välbefinnande. Aktivitet 
kan starta en process som leder till hälsa men också utvecklandet av en personlig och social identitet. 
Eklund (2010) menar även att sysselsättning kan främja färdigheter och ge en starkare social 
tillhörighet. Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan även genom aktivitet minska sina 
psykiska symptom. Enligt Eklund (2010) kan fritidsaktiviteter bidra till känsla av mening med livet. 
Leufstadius och Argentzell (2010) beskriver meningsfull aktivitet som en drivkraft som påverkar hur vi 
väljer att utforma vårt liv och hur vi väljer att spendera tiden i livet. En meningsfull aktivitet uppstår 
när aktiviteten uppfyller ett mål som är personligt eller kulturellt viktigt. Meningsfull aktivitet är 
därav en individuell upplevelse då vårt förflutna, vår nutid och vår framtid binder samman 
upplevelser av mening (Leufstadius och Argentzell, 2010).   

Farnworth & Munoz (2009) beskriver att en persons välmående beror på balansen mellan aktiviteter, 
aktivitetsbalans. Det beskrivs ofta som balansen mellan produktivitet, fritid och egenvård. Vid brist 
på balans mellan dessa komponenter uppstår ett missförhållande i fördelningen vilket kan resultera i 
sämre välmående (Farnworth & Muñoz, 2009). Enligt Whiteford (2010) kan brist på engagemang i 
meningsfulla och betydelsefulla aktiviteter leda till ett tillstånd som kallas för occupational 
deprivation. 

 

Occupational deprivation  

Occupational deprivation uppstår då personer drabbas av långvarig uteslutning från engagemang och 
deltagande i nödvändiga och betydelsefulla aktiviteter (Whiteford, 2010). Det innebär att någon eller 
något utanför individen skapar förhållanden som leder till occupational deprivation. Whiteford 
(2010) menar att alla människor inte ges samma möjlighet till att kunna delta i individuella, familjära 
och kulturellt betydelsefulla och meningsfulla aktiviteter på grund av isolering och restriktioner. Ett 
liv i fängelse leder till påtvingade restriktioner av sysselsättning, val av aktiviteter samt hur mycket tid 
som får användas till aktivitet, för att kunna ha så hög säkerhet som möjligt. Omständigheter som 
sociala, ekonomiska, geografiska, historiska, kulturella, politiska eller miljömässiga faktorer kan bidra 
till occupational deprivation (Whiteford, 2010). 

Occupational deprivation uppstår ofta i fängelse på grund av att individen förlorar rätten till frihet 
och blir isolerad från samhället. Whiteford (2010) beskriver att möjligheten till att kunna delta i eller 
välja sysselsättningar försvinner när en person sitter i fängelse. Whiteford (2010) menar alltså att vid 
rättsliga påföljder kommer vissa människor att berövas på möjligheten till sysselsättning och 
aktivitet. Rättigheten till att göra vad man vill, när och var man vill, inom lagliga gränser anses vara en 
central del i den kulturella förståelsen för vad det innebär att vara människa. Whiteford (2010) 
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menar att berövas på denna frihet av val och deltagande i aktivitet anses vara den tuffaste formen av 
bestraffning, som också ofta leder till occupational deprivation. Fängelsepersonal, regler och typ av 
brott som begåtts påverkar möjligheterna till att ha ett socialt umgänge och sociala relationer. Det 
påverkar också det antal besök från närstående som beviljas. Sådana sociala restriktioner är enligt 
Whiteford (2010) också en faktor som kan leda till occupational deprivation. När restriktioner för 
utförandet av aktiviteter är för hårda blir även konsekvenserna mycket höga, personerna kan då 
drabbas av allt från tristess till psykoser och självmord.  Konsekvenserna av restriktionerna kan också 
leda till olika upplopp på anstalterna. Svåra former av occupational deprivation kan även minska de 
intagnas framtida förmåga att framgångsrikt återanpassa sig i samhället (Whiteford, 2010). 

En studie (Caie, 2011) beskriver att personer som hamnar i fängelse ofta förlorar sina tidigare vanor 
och rutiner, arbete och hem. För dessa personer kan det bli en kamp, när de återvänder till 
samhället, att till exempel skaffa sig ett arbete på grund av sitt brottsregister. Personer som tidigare 
avtjänat straff behöver mer hjälp och stöd när de ska tillbaka till samhället. Det behövs en länk 
mellan psykiatrivård inom fängelse och psykiatrivård i samhället för att hjälpa personer som tidigare 
avtjänat straff att återanpassa sig i samhället när de är som mest sårbara (Caie, 2011). 

 

Problemområde 

Bakgrundens litteraturgenomgång visade att utförandet av meningsfull aktivitet är lika viktigt för 
personer generellt som för intagna inom kriminalvård. Brist på balans mellan aktiviteter i det dagliga 
livet kan resultera i sämre välmående (Farnworth & Muñoz, 2009). Allting människan gör är ett 
resultat av vanor och roller, genom dessa upprepade mönster bekräftar vi vår identitet. I miljön runt 
omkring oss finns möjligheter och resurser som gör det möjligt för oss att välja och att utföra 
aktiviteter men miljön kan även begränsa eller tydligt styra vad vi gör (Kielhofner, 2012). Denna 
möjlighet till delaktighet i aktivitet begränsas ofta inom kriminalvården på grund av restriktiva 
miljöer. En konsekvens som kan uppstå när en person befinner sig i en miljö utan meningsfulla 
aktiviteter är tillståndet occupational deprivation (Whiteford, 2010). 

Ordförande för WFOT Sharon Brintnell tror att fängelseväsendet potentiellt kommer ha ett stort 
behov av arbetsterapeuter i framtiden (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2010). I och med att 
arbetsterapeuterna är få inom detta område är det intressant att beskriva hur kunskapsläget inom 
området ser ut idag. 
 

Syfte  
 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva arbetsterapi inom slutna anstalter med avseende på 
aktivitet. 

 

 Hur arbetar en arbetsterapeut inom slutna anstalter? 

 Hur upplevs aktivitet av personer som avtjänar straff inom slutna anstalter? 
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Metod 
 
En litteraturstudie valdes som metod för att ge en översikt av kunskapsläget inom området 
(Axelsson, 2012). Genom denna metod kunde sökning, sammanställning, analys och beskrivning av 
tidigare studier genomföras för att ringa in ämnesområdet. 

 
 

Litteratursökning 
 
De databaser som användes vid genomförandet av litteratursökningen var CINAHL Plus with Fulltext, 
PUBmed och PsycINFO. För att vidga sökningen och finna relevanta artiklar användes trunkering (*) 
för att få fler böjningsformer av ett ord. Boolesk sökteknik (AND och OR) användes för att bestämma 
de samband de valda sökorden skulle ha (Friberg, 2012). De sökord som användes var Occupational 
therapy, prison*, correctional institutions, correctional facilities och forensic*. 
 
Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle innefatta personer som avtjänar straff samt 
arbetsterapi inom slutna anstalter. På grund av den begränsade mängden av vetenskapliga artiklar 
inom området valdes inga exklusionskriterier. Ett exklusionskriterium fanns till en början, att det ej 
skulle innefatta arbetsterapi inom sluten rättspsykiatrisk vård. Dock togs detta exklusionskriterium 
bort och även studier inom rättspsykiatrisk vård inkluderades då få studier hittades om arbetsterapi 
inom fängelse. De avgränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara peer-reviewed och ha 
engelskt språk. Författarna valde att inte göra någon avgränsning gällande årtal då vi inte ville gå 
miste om relevanta artiklar. En artikel som inkluderades är betydligt äldre än resterande, dock var 
artikeln av hög relevans för studien. Litteratursökningen i de olika databaserna gjordes med samma 
blocksökning med ovanstående sökord samt samma avgränsningar i samtliga databaser. Alla 
sökningar gjordes även med fritext. För att vidga sökresultatet valde vi att utföra ytterligare en 
sökning då vi insåg att det gav ett snävt antal vetenskapliga artiklar inom området “prison”. Vi valde 
då även att inkludera begreppet “forensic”. Dessa begrepp skiljer sig åt då de handlar om olika 
områden, fängelser och rättspsykiatrisk vård. På grund av detta var dessa sökord inte möjliga att 
kombinera vilket gjorde att sökningen skedde inom två områden, fängelse (prison) och rättspsykiatri 
(forensic) vilket gav ett bredare sökresultat med fler relevanta träffar. Litteratursökningen redovisas i 
tabell 1. I tabell 2 redovisas summeringen av träffarna inom de olika områdena. 

 
 
 
Tabell 1: Sökmatris 
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Tabell 2: Summering av träffar inom de olika områdena 

 

 

 

 

 

 

 
Urval 

 
Totala antalet träffar i de tre olika databaserna var 203 artiklar i den första områdessökningen, 
sökning 9 med “prison*” och 285 artiklar i områdes sökningen med “forensic*”, sökning 11 (tabell 2). 
Efter att ha läst titlar i urval 1 kvarstod 105 artiklar i sökning 9 och 144 artiklar i sökning 11. Abstrakt 
granskades i urval 2 utefter syftet och frågeställningarna i samråd mellan författarna. Efter detta 
kvarstod 48 artiklar i sökning 9 och 51 artiklar i sökning 11. Dessa artiklar granskades övergripande 
för att få en helhetsuppfattning om huruvida de svarade mot syftet, frågeställningarna och 
inklusionskriterierna. Efter detta återstod 28 artiklar i sökning 9 och 19 artiklar i sökning 11 som 
sedan lästes i fulltext och granskades mer ingående och med ett kritiskt förhållningssätt. De artiklar 
som inte svarade till syftet, frågeställningarna eller om det var en litteraturstudie exkluderades. I 
detta skede gjordes sedan en modifierad kvalitetsgranskning med hänsyn till både kvalitativa och 
kvantitativa studier, enligt Fribergs rekommenderade granskningsfrågor (Friberg, 2012) samt genom 
samtal och diskussion mellan författarna. Granskningsfrågorna berörde syfte, metod, urval samt 
etiska ställningstaganden. Författarna bedömde kvaliteten utefter låg, medel eller hög kvalitet vilket 
visas i bilaga 1. Efter analys av kvalitet och bortsortering av dubbletter kvarstod 10 artiklar som 
studiens resultat baseras på. De inkluderade artiklarna för studiens resultat redovisas i bilaga 1. 
 
 

Dataanalys 
 
Samtliga artiklar lästes igenom och granskades noggrant vid ett flertal tillfällen. Under läsning av 
artiklarna utgick vi från våra frågeställningar för att kunna föra anteckningar om det som ansågs 
relevant för vår studie. En analysmatris skapades och strukturerades utefter studiens 
frågeställningar. Detta ger en möjlighet till att få en översikt av artiklarnas likheter och skillnader och 
ger även struktur vid granskningen (Friberg, 2012). Artiklarnas resultat färgmarkerades utefter dess 
skillnader och likheter angående hur arbetsterapeuten arbetar inom slutna anstalter samt hur de 
intagna upplever aktivitet och sorterades in under respektive frågeställning i analysmatrisen. Med 
hjälp av färgmarkering får varje kategori en egen färg vilket skapar en bra översikt av materialet 
(Axelsson, 2015). Resultatet av sorteringen ordnades in i två kategorier baserat på studiens 
frågeställningar. Texten under respektive kategori lästes sedan igenom och med hjälp av 
färgmarkeringar av innehållet sammanställdes likheter och skillnader inom respektive kategori vilket 
resulterade i underkategorier till de två kategorierna. Den första kategorin var Arbetsterapeutens 
arbete med följande underkategorier: bedömning, intervention och utvärdering. Den andra kategorin 
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var Intagnas upplevelser av aktivitet med följande underkategorier: negativa upplevelser och positiva 
upplevelser. 
 

Forskningsetiska aspekter 
 
Forskningsetiska aspekter beaktades genom att kontrollera för etiskt godkännande i artiklarnas 
genomförande samt om artiklarnas utgivare har krav på etiskt godkännande för studiens 
genomförande. Av studiens 10 inkluderade artiklar har fem godkänts vid etisk granskning. De 
resterande fem artiklarna nämner inte etiskt godkännande, dock har artiklarnas utgivare ett krav på 
att artiklarnas genomförande är etiskt godkända för att få publiceras.   

 
 

Resultat 
 
Resultatet grundas på 10 artiklar varav fyra kvantitativa, tre kvalitativa, två deskriptiva samt en studie 
som var både kvalitativ och kvantitativ. Datainsamlingen i artiklarna gjordes via intervjuer, enkäter, 
observationer och mätinstrument. Studierna är genomförda i följande länder: Sverige, USA, Kanada, 
Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Singapore mellan åren 1997 och 2016. Resultatet 
presenteras utifrån två huvudteman som uppstod vid dataanalysen: “Arbetsterapeutens arbete” och 
“Intagnas upplevelser av aktivitet i restriktiv miljö”. Inkluderade artiklar presenteras i artikelmatrisen 
i bilaga 1 och en översikt av inkluderade artiklar visas nedan i tabell 2. 

 
 
 
 
Tabell 2: Översikt av inkluderade artiklar 
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Arbetsterapeutens arbete 
 

Bedömning  
 
Chui et al. (2016) beskriver att det är vanligt att en arbetsterapeut använder sig av olika 
arbetsterapiprocesser för att få guidning i det terapeutiska arbetet. Den process som enligt Chui et 
al. (2016) är vanligast att använda är Occupational Performance Process Model (OPPM). Detta skiljer 
sig från Muñoz et al. (2016) som beskriver att det är vanligast att inte använda någon 
arbetsterapiprocess utan rutinmässigt utgår arbetsterapeuter från Model of Human Occupation 
(MOHO) vid bedömning av de intagna. Chui et al. (2016) anger även att det är vanligt att 
arbetsterapeuter använder sig av specifika metoder i bedömningen som kognitiv beteendeterapi och 
motiverande samtal för att guida sin terapi. 
 

Enligt Chui et al. (2016) börjar en arbetsterapeut med att bygga en bra grund i terapin genom att 
skapa en terapeutisk relation, identifiera aktivitetsproblem och välja potentiella referensramar. För 
att hitta intagnas utmaningar, problem och mål används ofta flera olika metoder. Detta kan göras till 
exempel via klientintervju och även via kartläggning av dåtid. Det kan även samlas in via teammöten, 
journaler och bedömningsinstrument (Chui et al., 2016). 
 

När och hur en bedömning ska utföras enligt Chui et al. (2016) baseras på klinisk erfarenhet, via 
psykiatrikers förfrågan, teamdiskussioner och möten med intagna. Arbetsterapeuter kan använda sig 
av icke standardiserade bedömningar men det är även vanligt med standardiserade bedömningar 
som till exempel att använda bedömningsinstrument (Chui et al., 2016). Bedömning sker oftast inom 
kognitiva, fysiska, sociala och känslomässiga färdigheter (Chui et al., 2016). De vanligaste specifika 
bedömningsinstrumenten är MoCA och COPM (Muñoz et al., 2016; Chui et al., 2016). I motsats till 
Chui et al. (2016) menar dock Muñoz et al. (2016) att det är allra vanligast att arbetsterapeuter inte 
använder sig av något bedömningsinstrument.   
 

Chui et al., (2016) menar att mål ofta sätts inom produktivitet, IADL/ADL, fritidsengagemang, 
känslohantering samt att självständigt kunna ta hand om hemmet. Enligt Muñoz et al. (2016) sätts 
mål inom områden som till exempel sociala färdigheter, problemlösning, copingfärdigheter, 
stresshantering, fritid och välmående. 

 
 

Intervention  
 
Efter målsättning sker implementering av intervention (Chui et al., 2016; Muñoz et al., 2016). 
Arbetsterapeuter använder sig av både direkt och indirekt intervention (Chui et al., 2016). Chui et al. 
(2016) beskriver att indirekt intervention innebär att arbetsterapeuten själv inte utför 
interventionerna utan de utförs av rehabiliteringsassistent, interprofessionella team medlemmar, 
volontärer/studenter, rehabiliteringspersonal, yrkesvägledare och olika rådgivare. 
Under den arbetsterapeutiska interventionen används enligt Chui et al. (2016) grupp eller 
individuella interventioner. Det positiva vid gruppinterventioner är att det är kostnadseffektivt, 
tidseffektivt och ger möjlighet till kamratstöd och utveckling av sociala färdigheter. Vid individuella 
interventioner sker målinriktad och målspecifik utveckling, enligt resultaten anses individuella 
interventioner vara en utmaning på grund av resursbegränsningar och miljömässiga begränsningar 
(Chui et al., 2016). Även Muñoz et al. (2016) beskriver att arbetsterapeuter arbetar med 
gruppinterventioner med fokus på kommunikation, sociala färdigheter och 
problemlösningsfärdigheter. Arbetsterapeuter arbetar även med copingstrategier, stresshantering, 
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målsättningsfärdigheter, sysselsättning, fritid, hälsa och träning samt missbrukshantering vid 
gruppinterventioner (Muñoz et al., 2016). 
Många intagna har tidigare spenderat sin tid till att införskaffa och använda droger och alkohol samt 
spenderade tid inom gängrelaterade aktiviteter innan de blev dömda (Tayar, 2004; Tan et al., 2015). 
På grund av detta har många begränsad erfarenhet av andra meningsfulla aktiviteter. En stor del av 
arbetsterapeutens arbete utgörs därför av att hitta meningsfulla aktiviteter för att skapa mening, 
syfte och intresse bland de intagna (Tayar, 2004; Tan et al., 2015). 
 

Enligt Tayar (2004) är en del i detta arbete att hjälpa de intagna att förstå vikten av hälsofrämjande 
fritidsaktiviteter. För att intagna ska utveckla detta hjälper arbetsterapeuten dem att tänka kreativt 
på aktiviteter som är billiga och roliga som de kan tänka sig att utföra. De får även tänka ut olika sätt 
att få tillgång till lokala resurser den dagen de är frisläppta. Även Tan et al. (2015) beskriver att 
arbetsterapeuterna använder sig av de intagnas kreativitet till hantverk och spel på ett terapeutiskt 
sätt för att skapa uppskattning och glädje till meningsfulla aktiviteter. Eggers et al. (2006) och Tayar 
(2004) tar även upp att arbetsterapeuter arbetar med att uppmuntra de intagna att tänka på sina 
positiva egenskaper och genom detta främja ett bättre självförtroende hos de intagna. Detta kan 
leda till att den intagne börjar agera i mer positiva roller som kan stödja återanpassning till samhället 
(Eggers et al., 2006; Tayar, 2004).  
 

Enligt Tayar (2004) arbetar arbetsterapeuten också med att de intagna ska hitta balans mellan 
produktivitet, fritid och egenvård. De intagna får lära sig att balansera skyldigheter och tid för 
personlig utveckling. Eggers et al. (2006) beskriver att arbetsterapeuten skapar övningar som främjar 
utforskandet av inställning till och beredskap för arbete, självkännedom, målinställning, personlig 
utveckling och psykosociala livskunskaper. Enligt två studier (Tan et al., 2015; Tayar, 2004) får de 
intagna även övningar för att kunna lära sig och utveckla kunskaper om förvaltning av pengar, 
budgetering och att ha ett ekonomiskt ansvar samt lära sig logistiken mellan inkomst och utgifter. 
Enligt Tayar (2004) och Eggers et al. (2006) är en del i arbetsterapeutens arbete att skapa eller öka de 
intagnas färdigheter i att söka jobb, skriva CV och fylla i ansökningsblanketter. 
 

Tayar (2004) beskriver ett drogmissbruks- och återfallsförebyggande program som intervention där 
arbetsterapeuten använder sig av aktiviteter för att kunna hjälpa de intagna att identifiera värden 
och intressen. De utvecklar idéer och resurser för fritid och arbete samt strukturerar tid, tränar på 
beslutsfattning och identifierar den intagnes styrkor. Arbetsterapeuterna (Tan et al., 2015; Eggers et 
al., 2006; Tayar, 2004) hjälper också de intagna att identifiera och ta itu med möjliga återfall, kunna 
hantera olika återfallstriggers samt tillsammans diskutera olika copingstrategier. De utvecklar även 
färdigheter i att hantera och identifiera vad som skapar till exempel aggressivitet och lära sig att 
hantera svåra känslor och negativa beteenden (Tan et al., 2015; Eggers et al., 2006; Tayar, 2004).   
 
En annan studie (Tan et al., 2015) beskriver att arbetsterapin skapar en säker miljö för de intagna där 
de kan uttrycka sina känslor. Hotfulla uttryck mellan de intagna gör ofta att fängelsepersonal vill 
vidta åtgärder, dock menar arbetsterapeuterna i ovanstående studie (Tan et al., 2015) att om de 
rapporterar dessa uttryck kan de riskera den terapeutiska relationen de byggt upp med de intagna. 
Detta resulterar i att arbetsterapeuterna istället iakttar dessa beteenden och diskuterar dessa 
beteenden vid ett senare tillfälle istället för att omedelbart vidta åtgärder. De rapporterar enbart de 
situationer som kan äventyra tryggheten och säkerheten på enheten eller för andra personer (Tan et 
al., 2015). 
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Utvärdering 
 
Efter intervention sker utvärdering huruvida aktivitetsmål har uppnåtts eller om nya mål och 
behandlingsplaner ska utformas (Chui et al., 2016). Vanligast är att använda måluppfyllelseskalor, 
självskattningsskalor och observation. Arbetsterapeuterna i en studie (Muñoz et al., 2016) använder 
sig av enkäter eller uppföljningssamtal för att utvärdera resultaten av intervention och för att 
upptäcka indikatorer såsom återfallsfrekvens. De instrument som används vid utvärdering är bland 
annat Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) och COPM (Chui et al., 2016). Arbetsterapin 
avslutas sedan enligt Chui et al. (2016) antingen när målen är uppfyllda eller genom ett val av det 
interprofessionella teamet, granskningsnämnden eller psykiatrikerns beslut. 

 
 

Intagnas upplevelser av aktivitet i restriktiv miljö 
 

Negativa upplevelser 
 
Falardeau, Morin, & Bellemare (2015), Whiteford (1997) och Craik et al. (2010) beskriver att det finns 
en brist på aktivitetsmöjligheter inom slutna anstalter och att de som finns ofta saknar 
meningsfullhet för den intagne. Falardeau et al. (2015) menar även att de intagna får kämpa för att 
få utföra meningsfulla aktiviteter. I flera studier (Whiteford, 1997; Falardeau et al., 2015; Craik et al., 
2010) framkommer det att sömn är en central aktivitet, att sova bort tiden prioriteras i vissa fall 
högre än annan aktivitet av de intagna. Enligt Whiteford (1997) kan brist på aktivitetsmöjligheter och 
brist på att känna mening i aktiviteter resultera i tillståndet ”occupational deprivation”. Även Craik et 
al. (2010) tar upp “occupational deprivation” och menar att de intagna upplever det som en form av 
mental avstängning på grund av brist på val av aktiviteter. Dock finns tillgängliga aktiviteter men de 
är ej anpassade till de intagnas behov (Craik et al., 2010). De intagna upplever frustration av en 
allmän brist på självständighet och brist på intresse för de aktiviteter som finns tillgängliga (Falardeau 
et al., 2015). Craik et al. (2010) beskriver de intagnas upplevelser av aktiviteter som meningslösa, 
barnsliga, tråkiga, utan utmaningar eller på fel nivå. Craik et al. (2010) och Whiteford (1997) menar 
att det handlar inte om en brist på saker att göra utan om en rad aktiviteter som saknar relevans. 
Falardeau et al. (2015) beskriver att de flesta aktiviteter som de intagna uppgav upplevs som ett 
utlopp för känslor snarare än personlig utveckling. Falardeau et al. (2015) menar då att det inte är 
tillräckligt att bara ge tillgång till aktiviteter. För att uppnå framsteg, är det viktigt att använda 
aktivitet på ett terapeutiskt sätt. 

 
 

Positiva upplevelser 
 
Lindstedt, Grann och Söderlund (2011) beskriver genom insamlade före- och eftermätningar att 
intagna var mer nöjda med sitt aktivitetsutförande efter ett år av vård inom sluten anstalt. Genom 
socialt deltagande var de mer tillfredsställda med självsäkerhet, familjerelationer och mer nöjda med 
den mentala hälsan. Falardeau et al. (2015) beskriver att även om en brist på aktiviteter tydligt 
upplevs av de intagna, fanns det några aktiviteter som var meningsfulla för dem. En del uppgav att 
det var meningsfullt att kunna fortsätta med sina studier för att det fick dem att fokusera och 
därmed undvika negativa tankar. Falardeau et al. (2015) fortsätter att beskriva att en del såg det som 
meningsfullt att delta i fysiska aktiviteter som att träna på gymmet eller spela volleyboll för att de då 
fick utlopp för sina känslor vilket hjälpte dem att varva ner. Vissa tyckte om att spela brädspel för att 
det gav dem en utmaning och andra tyckte om att bara lyssna på musik för att det fick dem att kunna 
fly från verkligheten (Falardeau et al., 2015). 
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Enligt Whiteford (1997) upplever de intagna att aktivitet är något som är positivt bland annat för att 
fördriva tiden, hålla sig sysselsatt, avledas från negativa tankar, ett sätt att få kunskap och att få 
dagen att gå. De upplever även att de får tillfredsställelse genom aktivitet för att det är en möjlighet 
till sällskap och samarbete. Tan et al. (2015) menar att de intagna upplever att aktivitet betyder 
mycket för dem, genom aktivitet får de möjlighet att göra val vilket är uppskattat i en miljö där 
valmöjligheter och frihet är borttagen. De uppgav även att aktiviteter hjälper dem att slappna av och 
att aktivitetsgrupper främjar självrespekt och bättre självförtroende. Craik et al. (2010) beskriver att 
de intagna uppgav att aktiviteter som att göra konst är positivt då de får visa upp något och andra 
uppgav att matlagning är som terapi för dem. Aktivitetsgrupper upplevs som en anledning att kliva 
upp ur sängen och något som stimulerar tänkandet. Även om de intagna anser att vissa aktiviteter är 
barnsliga eller meningslösa så deltar de, för att det är bättre än att göra ingenting (Craik et al., 2010). 
Morris, Cox, & Ward (2016) beskriver att intagna deltar i terapisessioner, de uppgav att de sällan är 
intresserade av huvudämnet men att de ändå får en känsla av lättnad av att delta. Vissa deltar i fysisk 
aktivitet för att lindra tristess även om de upplever att de ägnar mer tid åt att vänta på bevakning för 
att få utföra aktiviteten än vad de gör åt själva utförandet (Morris et al., 2016). 

 
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Bedömning, intervention och utvärdering 
 
Resultatet visar att en arbetsterapeut arbetar med att skapa en terapeutisk relation samt 
identifiering av aktivitetsproblem inom slutna anstalter (Chui et al., 2016, Muñoz et al., 2016). Chui et 
al. (2016) beskriver att det är vanligt att använda sig av klientintervju för att fastställa klientens 
aktivitetsbehov. Att använda klientintervju används för att fastställa klientens aktivitetsbehov 
bekräftas av Hood (1998) som har studerat arbetsterapi inom fängelse via en litteraturstudie. Genom 
klientintervju får den intagne uttrycka problem och identifiera behov inom det fysiska och psykiska 
måendet. Chui et al. (2016) beskriver att arbetsterapeutens arbete består av bedömning, 
intervention och utvärdering (Chui et al., 2016). Hood (1998) bekräftar att det arbetsterapeutiska 
arbetet består av dessa tre steg. Dessa är även en del i generella arbetsterapiprocesser vilket beskrivs 
av Kielhofner (2009) som menar att arbetstrapeutiskt arbete bygger på bedömning, 
problemformulering och målsättning, intervention samt fastställa behandlingsresultat och 
utvärdering. Detta kan även återfinnas i arbetsterapiprocessen OPPM där dessa steg ingår (Fearing at 
al., 1997). Chui et al. (2016) och Muñoz et al. (2016) beskriver att målsättning och interventioner 
inom arbetsterapi på slutna anstalter ofta sker inom produktivitet, IADL/ADL och fritid. Att 
målsättning och intervention ofta sker inom dessa tre områden kan kopplas ihop med Kielhofners 
(2012) definition av aktivitet vilket innebär utförande av aktiviteter inom dessa områden. Chui et al. 
(2016) och Muñoz et al. (2016) beskriver vidare att målsättning och intervention även sker inom 
känslohantering samt självständighet i hemmet och inom sociala färdigheter samt problemlösning, 
copingfärdigheter, stresshantering och välmående. Hood (1998) styrker ovanstående områden för 
målsättning och interventioner, dock tillägger hon att arbetsterapi även används vid 
ångesthantering, sömnstörningar och vid självmordsförebyggande arbete.  
 
Enligt Chui et al. (2016) och Muñoz et al. (2016) använder arbetsterapeuter sig av individuella samt 
gruppinterventioner. Enligt Hood (1998) sker interventionerna enbart individuellt. Hon beskriver att 
fängelsepersonal, säkerheten och miljömässiga restriktioner förhindrar gruppinterventioner. I 
kontrast till detta beskriver Chui et al. (2016) att det var de individuella interventionerna som var en 
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utmaning på grund av resursbegränsningar och miljömässiga begränsningar. Enligt både Chui et al. 
(2016) och Muñoz et al. (2016) visade resultaten att gruppinterventioner är kostnadseffektivt, 
tidseffektivt och ger möjlighet till kamratstöd, problemlösning och utveckling av sociala färdigheter. 
Enligt författarna kan skillnaden i hur de ser på individuella samt gruppinterventioner bero på att 
artikeln av Hood (1998) är ca 20 år äldre än de andra två artiklarna (Chui et al., 2016; Muñoz et al., 
2016). Förändringen att över tid arbeta mer med gruppinterventioner kan bero på att det inte finns 
tillräckligt med resurser att enbart använda sig av individuella interventioner i dagens läge och  att 
gruppinterventioner då är mer kostnads- och tidseffektivt.   
 

I resultatet framkom att genom aktivitet kan arbetsterapeuten arbeta med olika former av 
drogmissbruks-, återfallsförebyggande och återanpassningsprogram (Tayar, 2004; Tan et al., 2015; 
Eggers et al., 2006). Farnworth & Muñoz (2009) styrker användandet av olika former av program då 
de menar att det på många institutioner införlivas olika former av rehabiliteringsprogram. Detta kan 
ske med hjälp av stödgrupper, återhämtningsgrupper och lektioner om återanpassning i samhället 
för att kunna erbjuda avbrott i negativa rutiner och levnadsmönster för att bidra till nya roller, vanor 
och färdigheter. Utan meningsfulla program minskar möjligheterna kraftigt till att utveckla vanor och 
rutiner i sociala och positiva aktiviteter (Farnworth & Muñoz, 2009). Kielhofner (2012) menar att 
utan våra automatiserade mönster som representerar våra vanor och rutiner förlorar vi bekräftelsen 
av vår egna identitet och därmed våra roller. 
 

En studie (Tan et al., 2015) visar att arbetsterapeuter använder sig av olika förhållningssätt i 
bemötandet med de intagna. Detta för att de ville skapa en trygg miljö för de intagna att kunna 
uttrycka sina känslor. Känslor som frustration och aggressivitet kunde ibland upplevas hotfullt varpå 
arbetsterapeuten valde att observera och diskutera beteendet vid ett senare tillfälle istället för att 
direkt vidta åtgärder (Tan et al., 2015). Detta kan kopplas ihop med Kielhofner (2009) som beskriver 
användandet av förhållningssätt i bemötandet av patienter. Författarna kan här se att 
arbetsterapeuterna använder sig av ett problemlösande förhållningssätt i situationen genom att 
diskutera beteendet med den intagne. På detta sätt får arbetsterapeuten den intagne att reflektera 
över sitt beteende och hur detta kan undvikas i framtiden. 
 

Många intagna har lite erfarenhet av meningsfulla aktiviteter då många haft aktiviteter relaterat till 
alkohol, droger och gäng (Tayar, 2004; Tan et al., 2015). Detta leder till att arbetsterapeuten måste 
hitta meningsfulla aktiviteter för att skapa mening, mål och intresse bland de intagna (Tayar, 2004; 
Tan et al., 2015). Leufstadius och Argentzell (2010) menar att meningsfullhet i  aktivitet bör sättas i 
relation till tid då meningsfulla aktiviteter kan förändras under olika tider i livet. Farnworth & Muñoz 
(2009) menar att genom att utforska en persons aktivitetshistoria hjälper det till att få en större 
förståelse för en persons kapacitet, mening och relevans kopplat till olika aktiviteter (Farnworth & 
Muñoz, 2009). Leufstadius och Argentzell (2010) bekräftar att det är viktigt att ta reda på en persons 
livshistoria och aktivitetshistoria för att få reda på tidigare aktiviteter och intressen samt vad som är 
meningsfulla aktiviteter just nu. De menar att arbetsterapeuten alltid gör en bedömning av 
aktivitetssituationen för att skapa en bild av vad som kan vara meningsfullt för individen (Leufstadius 
& Argentzell, 2010). För att skapa uppskattning och glädje till meningsfulla aktiviteter använde 
arbetsterapeuter de intagnas kreativitet till att använda hantverk och spel på ett terapeutiskt sätt 
(Tan et al., 2015). Detta är något som Farnworth & Muñoz (2009) kopplar till framgångsrik terapi då 
delaktighet i aktiviteter som har en mening och är sammanhängande med personens förflutna är 
framgångsrika komponenter.   
 

Enligt Tan et al. (2015), Eggers et al. (2006) och Tayar, (2004) får de intagna lära sig att utveckla 
strategier för att kunna hantera möjliga återfall och olika återfallstriggers samt lära sig att hantera 
svåra känslor och negativa beteenden (Tan et al., 2015; Eggers et al., 2006; Tayar, 2004). Hood (1998) 
bekräftar användandet av strategier och beskriver att utvecklandet av strategier gör det möjligt att 
kunna klara sig i en fängelsemiljö. Att förse de intagna med kompletterande eller alternativa 
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behandlingsmetoder anses som några av de primära målen för en arbetsterapeut (Hood, 1998). 
Enligt kriminalvården (2016) kan olika metoder som till exempel behandlingsprogram minska antalet 
återfall i brott. 
 

Tayar (2004) beskriver att arbetsterapeuter arbetar med att få de intagna att hitta balans mellan 
produktivitet, fritid och egenvård. Detta är något som Farnworth & Muñoz (2009) nämner som 
aktivitetsbalans. När det skapas en obalans mellan aktiviteter inom dessa områden kan 
aktivitetsobalans uppstå. Detta är ett resultat av brist på aktivitet eller missförhållanden av 
aktiviteter som även kan leda till minskat välmående (Farnworth & Muñoz, 2009). Whiteford (2010) 
menar att den tuffaste formen av bestraffning är att berövas på frihet av val och deltagande i 
aktivitet, vilket också ofta leder till occupational deprivation.  
 

Författarna kan se en stor likhet mellan de olika studierna, trots deras åldersskillnad, i hur det 
arbetsterapeutiska arbetet inom slutna anstalter går till. Utifrån studiens resultat drar författarna 
slutsatsen att det arbetsterapeutiska arbetet inte har förändrats drastiskt över 20 års tid. Med tanke 
på att arbetet sett liknande ut över tid skulle resultatet kunna generaliseras till arbetsterapeutiskt 
arbete inom slutna anstalter. 

 
 

Intagnas upplevelser av aktivitet i restriktiv miljö 
 
Det framkommer i resultatet att det finns en brist på meningsfulla aktiviteter inom slutna anstalter 
(Falardeau et al., 2015; Craik et al., 2010; Morris et al., 2016; Whiteford, 1997) vilket kan ha en 
negativ effekt i flera avseenden då hälsa är starkt sammankopplat med möjligheten att kunna 
planera sin vardag med arbete, fritid, egenvård och vila genom att välja när, var, med vem och hur 
aktiviteter utförs (Farnworth & Muñoz, 2009). Långvarig brist på meningsfulla aktiviteter kan 
resultera i att de intagna får en stor distans till samhället och sina roller vilket leder till att de förlorar 
förmågan till att strukturera sin tid för att möta utmaningar i samhället (Farnworth & Muñoz, 2009). 
Kielhofner (2012) beskriver att vanor och roller utgör en människas välbekanta stabilitet i livet. När 
en människas vanor och roller utmanas av miljömässiga omständigheter kan denna välbekanta 
stabilitet förloras. Vanor och rutiner skapar mönster av återkommande aktiviteter som definierar 
våra roller (Kielhofner, 2012). Farnworth och Muñoz (2009) menar att tiden inom slutna anstalter kan 
innebära långa perioder av isolering, brist på meningsfulla aktiviteter och valmöjligheter, mobbning, 
negativa relationer med personalen och att man förlorar kontakt med sina närstående på utsidan. 
Farnworth & Muñoz (2009) menar att dessa faktorer leder till försämrad hälsa och i vissa fall ångest, 
frustration och ilska. Det leder även till att de intagna förlorar sina tidigare roller på grund av 
frånvaro av sociala grupper och valmöjligheter i aktiviteter. Inom slutna anstalter är det svårt att 
bibehålla eller utveckla individuella rutiner, vanor och roller på grund av den strikta miljön och de 
begränsade valmöjligheterna (Farnworth & Muñoz, 2009).  
 
Det finns en rad olika sysselsättningar att ägna sig åt inom slutna anstalter, men det är inte tillräckligt 
att bara ge tillgång till aktiviteter (Falardeau et al., 2015). Farnworth och Muñoz (2009) beskriver att 
slutna anstalter strävar efter struktur och rutiner vilket gör att vardagen för de intagna oftast blir 
enformig. Detta leder i många fall till att de intagna känner att dessa återkommande aktiviteter är 
meningslösa. Bristen på valmöjligheter för de intagna kan influera deras hälsa och välmående 
negativt (Farnworth & Muñoz, 2009). Författarna tror att fängelsets strävan efter allmän struktur och 
rutiner för alla intagna hämmar utvecklingen av individuella rutiner, vanor och roller. Författarna ser 
att det är av stor vikt att uppmärksamma att mängden av tillgängliga aktiviteter inte har någon 
betydelse för de intagna. För att aktivitet ska vara av betydelse menar Falardeau et al. (2015) att det 
måste vara meningsfullt för den enskilda individen att utföra aktiviteten. För att uppnå utveckling 
och framgång hos de intagna är det viktigt att aktivitet används på ett terapeutiskt sätt (Falardeau et 
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al., 2015). Författarna har uppmärksammat att det är vanligt förekommande att intagna på slutna 
anstalter upplever en brist på intresse i aktiviteter som erbjuds. Craik et al. (2010) menar att 
aktiviteter måste vara på rätt nivå av kompetens samt vara av intresse för den enskilda individen för 
att aktiviteten ska vara meningsfull. Tan et al. (2015) beskriver att arbetsterapeuter arbetade med att 
få de intagna att känna mening i aktivitet genom att kartlägga de intagnas intressen, roller och 
tidsanvändande. Detta ligger i linje med klientcentrerade arbetsprinciper som enligt Kielhofner 
(2012) handlar om att sätta sig in i individens perspektiv och situation genom att iaktta det klienten 
gör, tänker och känner. Genom att kartlägga dessa faktorer menar Leufstadius och Argentzell (2010) 
att man kan hitta aktiviteter som leder till upplevelser av mening. Aktiviteter upplevs som 
meningsfulla om de har ett syfte och mål som skapar tillhörighet och gemenskap. Aktiviteter som 
även ger sysselsättning, utrymme för reflektion och ett förverkligande av den vi vill vara upplevs som 
meningsfulla (Leufstadius & Argentzell, 2010).  
 
Många av de intagna upplever aktivitet som något som får tiden att gå och i flera studier (Whiteford, 
1997; Falardeau et al., 2015; Craik et al., 2010) framkommer det att sömn är en central aktivitet, 
vilket tyder på en brist av meningsfulla aktiviteter för de intagna. Detta kan kopplas till occupational 
deprivation som beskrivs som en påverkande omständighet som avhåller en person från att 
medverka i något, använda något eller uppleva glädje av något (Molineux & Whiteford, 1999). 
Tillståndet occupational deprivation förekommer ofta inom slutna anstalter och upplevs av de 
intagna som en form av mental avstängning (Craik et al., 2010; Whiteford, 1997). Att uppleva 
occupational deprivation över en längre period har visat ge skadlig effekt på hälsa, välmående och 
anpassning och kan även ha en negativ påverkan på återanpassning till samhället (Molineux & 
Whiteford, 1999). Trots att occupational deprivation är vanligt förekommande är det sparsamt 
forskat kring tillståndet. Detta kan bero på att occupational deprivation i stor utsträckning ses som en 
del av straffet (Molineux & Whiteford, 1999). 

 
 

Metoddiskussion 
 
För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie som metod för att skapa en sammanställning 
av befintlig kunskap inom området (Friberg, 2012). Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, 
PubMed och PsycINFO då dessa täcker området arbetsterapi och psykiatri. En pilotsökning med 
fritext utan några begränsningar utfördes. Enligt Axelsson (2012) ger pilotsökningen en överblick av 
vad som fanns skrivet inom området. Pilotsökningen visade att antalet relevanta artiklar för området 
var få. Därav valde författarna att enbart göra fritextsökningar då området var så pass begränsat att 
användandet av verktyg som specificerar sökningen gjorde det ännu snävare. Sökningen gjordes med 
samma sökord och kombinationer av dessa i alla tre databaser för att få likartade artiklar. Sökningen 
utfördes i tre databaser för att hitta så många relevanta artiklar som möjligt inom området. 
 
Från databas sökningarna framkom 10 artiklar som inkluderades utefter kriterierna att de skulle 
innefatta personer som avtjänar straff samt arbetsterapi inom slutna anstalter. Författarna valde att 
inte avgränsa sökningen gällande årtal då detta sållade bort relevanta artiklar inom ett redan 
begränsat område. En inkluderad artikel (Whiteford, 1997) är betydligt äldre än resterande artiklar. 
Författarna inkluderade denna ca 20 år gamla artikel för att den ansågs vara relevant för studiens 
syfte. Detta  kan göra att dess resultat går att ifrågasätta huruvida forskningen är aktuell och 
trovärdig. Dock kan detta även ses som en styrka då nyare artiklar bekräftar den äldre artikelns 
resultat vilket tyder på att forskningen är entydig.  
 
En kvalitetsgranskning gjordes utifrån Fribergs (2012) rekommenderade granskningsfrågor för 
kvalitativa och kvantitativa studier. Författarna värderade artiklarna utefter låg, medel eller hög 
kvalité. En svaghet med studiens resultat är att två artiklar (Tan et al., 2014; Tayar, 2004) 
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inkluderades trots låg kvalitet vilket kan ha påverkat studiens pålitlighet negativt. Författarna valde 
att inkludera artiklarna trots detta då innehållet i artiklarna ansågs vara av relevans för studiens 
syfte. Dock anses studiens pålitlighet kunna stärkas genom att tre inkluderade artiklar var av medel 
kvalitet (Eggers et al., 2009; Muñoz et al., 2016; Whiteford, 1997)  och fem var av hög kvalitet (Chui 
et al., 2015; Craik et al., 2010; Falardeau et al., 2014; Lindstedt et al., 2010; Morris et al., 2016). 
Författarna eftersökte vid granskning av artiklarna att etiska resonemang fördes, detta för att ta 
hänsyn till forskningsetiska principer. Då samtliga artiklars genomförande var etiskt godkända stärker 
detta studiens tillförlitlighet.  
 
Vid analys granskades artiklarna ett flertal gånger var för sig av författarna för att sedan kunna 
diskutera innehållet för att eliminera eventuella feltolkningar vilket stärker studiens trovärdighet. Då 
artiklarna inte var på författarnas modersmål kan innehållet trots diskussion tolkats felaktigt och kan 
därmed ha påverkat studiens resultat. Därefter sammanställdes artiklarnas syfte, metod och urval i 
en artikelmatris (bilaga 1) för att skapa struktur och översikt över artiklarnas innehåll. Författarna 
valde att göra en analysmatris för att plocka ut likheter och skillnader i artiklarnas resultat för att 
underlätta sammanställningen av resultatet (Axelsson, 2012). Författarna ansåg att det var en viss 
svårighet att jämföra likheter och skillnader mellan de kvalitativa och kvantitativa studierna. Axelsson 
(2012) beskriver att det kan vara problematiskt att finna meningsfulla samband och förena kunskap 
från två helt olika forskningstraditioner. Tillvägagångssättet i metoden är tydligt beskriven vilket ökar 
trovärdigheten av studien (Graneheim & Lundman, 2003). 
 
Artiklarna bestod av både kvantitativa, kvalitativa och beskrivande studier som berörde både män 
och kvinnor med brett åldersspann. Artiklarna kommer från olika delar av världen vilket bidrar till att 
denna litteraturstudie fångar upplevelser och fakta från olika kulturer och kontexter. Trots att 
artiklarna hade olika ansatser, berörde män och kvinnor med ett brett åldersspann och att artiklarna 
var från olika delar av världen gav de ett liknande resultat. Detta är något författarna anser vara 
positivt då det ger resultatet en större bredd vilket ökar generaliserbarheten.  
 
 

Slutsats 
 
Arbetet med denna studie har visat att kunskapsläget avseende arbetsterapeutens arbete inom 
slutna anstalter är sparsamt beskriver i vetenskapliga studier. Resultatet visar även att personer som 
avtjänar straff inom slutna anstalter ofta upplever en brist på meningsfullhet i de aktiviteter som 
finns tillgängliga. För att möjliggöra förändring och skapa mening i människors vardag på slutna 
anstalter kan arbetsterapeuter använda aktivitet som en del i behandlingen, dels för att motverka 
occupational deprivation och dels för att öka de intagnas välmående och aktivitetsengagemang. 
Arbetet med studien har gett insikt i att mer kunskap och forskning kring området behövs för att 
ytterligare kunna beskriva arbetsterapeutens arbete inom slutna anstalter. Detta är nödvändigt för 
att vidare kunna lyfta och beskriva arbetsterapeutens roll inom slutna anstalter.  
 

Vi hoppas att denna studie kan uppmärksamma arbetsterapeutens arbete inom slutna anstalter och 
även kunna ge yrkesverksamma arbetsterapeuter inom detta område en bild av hur aktivitet upplevs 
av de intagna. Studien kan ge arbetsterapeuter en inblick i den intagnes liv inom sluten anstalt och då 
kunna få en bättre förståelse om vikten av meningsfulla aktiviteter och de konsekvenser som kan 
uppstå utan meningsfulla aktiviteter inom slutna anstalter.
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Bilaga 1 
 

Författare (år) Land Syfte Datainsamlingsmetod Resultat Kvalitet 

Chui A.L.Y, 

Wong CI, Maraj 

SA, Fry D, Jecker 

J, Jung B (2015) 

Kanada Syftet med studien var 
att beskriva 
kanadensiska 
arbetsterapeuters 
arbete inom sluten 
rättspsykiatri. 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie, (n= 27), 
ändamålsenligt urval följt av 
snöbollsurval. Resultat samlades in via 
webb-baserad enkät. 

Kanadensiska arbetsterapeuter har en 
gemensam uppfattning av arbetsplatser, 
klientgrupper och praktiska utmaningar. 
De enastående behoven i Kanada för att 
visa klientens resultat med hjälp av 
bedömningsinstrument återspeglar de 
praktiska bristerna som konstaterades 
internationellt. 

Hög 

Craik C, Bryant 

W, Ryan A, 

Barclay S, Brooke 

N, Mason A, 

Russel P (2010) 

England Syftet med studien är 
att utforska aktivitets 
engagemang för 
rättspsykiatriskt 
fängslade personer. 

Kvalitativ studie, erfarenheter 
samlades in via fokusgrupps 
diskussioner, (n=26), 

Deltagarna radade upp föregående 
aktiviteter, nuvarande aktiviteter och 
förhoppningar. Huvudaspekter var 
kontroll över val, motivation och support 
och produktiva förslag tillsammans med 
positiva erfarenheter av arbetsterapi.  
 
Institutionella begräsningar skulle kunna 
vara överkomliga genom en dynamiska 
balans mellan riskhantering och 
främjande av psykisk hälsa genom 
aktivitet. Detta kräver fortsatt fokus på 
aktivitet för alla som är involverade i att 
erbjuda vård och behandling inom 
slutenrättspsykiatri. 

Hög 

Eggers M, Munoz 

J, Sciulli J, 

USA Syftet var att beskriva 
ett arbetsterapeutiskt 
program för 

Kvantitativ, Individualiserande 
återanpassnings plan, resultat samlas 

Det preliminära resultatet tyder på att 
detta program visar en effekt för att 
minska återfall och hjälpa före detta 

Medel 



 

Hickerson Crist 

PA (2009) 
återanpassning i 
samhället för intagna. 

in individuellt via måluppfyllnad inom 
fyra domäner. 

brottslingar att skaffa och bibehålla 
arbetarroller.  

Falardeau M, 

Morin J, 

Bellemare J 

(2014) 

Kanada Syftet med studien var 
att beskriva unga 
intagnas perspektiv av 
aktivitet innan och 
under fängelsetiden 
och förväntningar på 
aktiviteter efter 
frigivning. 

Kvalitativ studie. Erfarenheter 
samlades in via semistrukturerade 
intervjuer följt av en djupgående 
intervju, (n=8). 

Analysen visade att före fängslandet var 
de unga männen inblandade i aktiviteter 
som uppfyllde deras behov av mångfald, 
risker, personlig riktning, social 
acceptans och pengar. Genom att få 
tillgång till aktiviteter som uppfyller 
deras behov, pekar på hur brådskande 
det är med berikande aktiviteter inuti 
fängelser. 
Resultatet belyser värdet av meningsfull 
sysselsättning av brottslingar. 
Erfarenheter om betydelsen av 
aktiviteter i denna studie utvecklar 
befintliga kunskaper occupational 
deprivation som har två dimensioner: 
tomhet och frånkoppling.  

Hög 

Lindstedt H, 

Grann M, 

Söderlund A 

(2010) 

Sverige Syftet med studien var 
att undersöka 
målgruppens livsvillkor 
och dagliga aktiviteter 
ett år efter 
rättspsykiatrisk vård. 

Kvantitativ uppföljningsstudie med 
före och eftermätning,( n= 36), 
resultaten mättes med Compability to 
Perform Daily Occupations, Self-
Efficacy Scale, Importance scale, Allen 
Cognitive Level Screen, Manchester 
Short Assessment of Quality of Life, 
Interview Schedule for Social 
interaction. 

Resultatet visar att målgruppen behöver 
tidig, målinriktade interventioner inom 
aktivitetsutförande och social dekatighet 
för utveckling av dagliga aktiviteter.  

Hög 

Morris K, Cox 

DL, Ward K 

(2016) 

England Syftet är att beskriva 
fem män som levt 
inom en  
rättspsykiatrisk enhet 
över ett år och dess 

Deskriptiv kvalitative fallstudie, (n=5), 
data samlades in via semistrukturerade 
intervjuer. 

Studien visar miljöns inverkan på 
männen och den pågående utmaningen 
av behovet att skapa balans mellan 
behandling/terapi och säkerhetskrav och 
dess möjligheter.  
 

Hög 



 

upplevelser av 
aktivitet. 

Det identifierades tre teman: Makt och 
aktivitet, terapi eller bestraffning och 
aktivitets möjligheter inom restriktiva 
miljöer. Dessa teman konstaterades att 
fungera som en påminnelse till kliniska 
team för att ompröva värdet av 
aktiviteter som tillskrivs sina patienter 
och effekterna av den restriktiva miljön.  

Munoz J, 

Moreton EM, 

Sitterly AM 

(2016) 

USA Syftet med studien var 
att analytiskt beskriva 
nuvarande 
arbetsterapeutiska 
roller och arbete inom 
amerikansk 
kriminalvård.  

Webb-baserad enkätstudie för att 
fånga både kvalitativ och kvantitativ 
beskrivning, (n=45). 

Resultaten återspeglar att en liten 
kärntrupp av utövare har fungerat som 
en förtrupp och definierar 
arbetsterapeutens roll genom att skapa 
program, utveckla pedagogiska  
möjligheter för studenter och slutföra 
småskaliga forskningsstudier som testar 
resultat eller definierar klientens behov 
och erfarenheter. 

Medel 

Tan BL, Kumar 

VR, Devaraj P 

(2014) 

Singapore Syftet med studien var 
att analytiskt beskriva 
utformandet och 
resultaten av ett nytt 
arbetsterapeutiskt 
program inom ett 
fängelse i Singapore.   

Kvantitativ, kvasiexperimentell studie, 
(n=50). Resultaten mättes med 
”Occupational Therapy Task 
Observation Scale” och 
”Comprehensive Occupational Therapy 
Evalution” för att forma ett eget 
instrument som de kallar ”Task 
Behaviour Scale”. 

Sammantaget fann arbetsterapeuterna 
att de hade fått nya värdefulla kunskaper 
i att anpassa terapin för att kunna 
tillgodose olika personers risknivåer, tack 
vare det nya arbetsterapeutiska 
programmet.  

Låg 

Tayar SG (2004) USA Syftet med studien var 
att beskriva ett unikt 
tvärvetenskapligt 
drogmissbruks 
återfallsprogram. 

Beskrivning av ett unikt 
tvärvetenskapligt drogmissbruks och 
återfallsförebyggande program. 

Programmet upplevdes som en av de 
klasser de haft på fängelset som gav en 
livsförändring. Programmet förstärkte 
deras lärande i andra klasser i fängelset 
som tittade på deras sätt att tänka kring 
beroendeframkallande beteenden.   

Låg 

Whiteford G 

(1997) 
Nya 
Zeeland 

Syftet med studien var 
att beskriva en inblick i 

Kvalitativ studie, data samlades in via 
deltagande observation, 

Det konstaterades att hård fängelse 
politik och praxis har bidragit till en miljö 

Medel 



 

 

 

den 
arbetsterapeutiska 
världen genom 
undersökning av en 
grupp intagna på ett 
av Nya Zeelands 
största 
högsäkerhetsanstalter. 

semistrukturerade intervjuer av 
intagna och fängelsepersonal och 
dokumentationer, (n= 14) 

där berövande av aktiviteter var normen 
och occupational deprivation har 
historiskt använts som en form av 
bestraffning. 


