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Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att beskriva det nuvarande kunskapsläget 

gällande användning av skapande aktiviteter inom arbetsterapi. 
 Metod: En systematisk litteraturstudie valdes som 

undersökningsmetod och tio stycken vetenskapliga artiklar 
granskades utifrån Fribergs förslag. Artiklarna anträffades via en 
gemensam systematisk sökning i databaserna Cinahl, Amed och 
Medline. Sökorden som användes var creative therapy, creative 
activity, craft, handicraft, art therapy samt creativeness. Alla i 
kombination med occupational therapy. 

 Resultat: Skapande aktiviteter används inom arbetsterapeutisk 
bedömning och behandling, både i grupp och individuellt. En rad 
värden har påvisats i samband med användandet av skapande 
aktiviteter – de ger framgångskänsla, möjlighet att bearbeta sin 
livssituation samt möjlighet att strukturera sin dag och distrahera 
tankarna. Deltagande i skapande aktiviteter skapar också glädje, 
engagemang och motivation. Några rekommendationer kring 
användandet tas upp. De behandlar individens förutsättningar och 
miljön. Resultatet framhåller också att det krävs mera forskning 
inom området skapande aktiviteter inom arbetsterapi.  
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Inledning 
 
Arbetsterapi förknippas ofta med aktivering och sysselsättning. En artikel i Tidskriften 
Arbetsterapeuten (2006) – ”Den skapande aktiviteten är på väg tillbaka” - inspirerade mig till 
ämnesvalet i denna uppsats. Hantverket har ju historiskt sett varit en stor del av yrket och 
mycket tyst kunskap har säkert funnits inom området. De kreativa aktiviteterna försvann dock 
nästan helt inom professionen på 1990-talet. Är pendeln på väg tillbaka? Hur står sig de 
skapande aktiviteterna idag då vi allt mer ska arbeta evidensbaserat? I denna uppsats vill jag 
belysa detta område och klargöra vad forskningen säger idag.  
 
Bakgrund 
 

Aktivitet  
 
Aktivitet spelar en central roll inom arbetsterapi. Grundantaganden att människan till sin natur 
är aktiv och att hon kan uppleva dysfunktion i aktiviteter, leder till att aktivitet kan användas 
som ett terapeutiskt redskap. Med dysfunktion menas försämrad förmåga att engagera sig i 
aktiviteter. Detta till skillnad mot den medicinska synen/modellen som ser dysfunktion som 
sjukdom. Genom aktivitet kan hälsotillståndet förbättras vilket är professionens 
grundläggande dynamiska kraft. Aktivitet delas ofta in i tre beståndsdelar; nämligen lek, 
vardagliga aktiviteter och arbete. Lek är en aktivitet som består genom hela livet och 
innehåller komponenter som upptäckarglädje, fantasi och kreativa aktiviteter. Vardagliga 
aktiviteter handlar om att sköta sin vardagliga tillvaro, t ex att handla mat. Arbete är en 
produktiv aktivitet som bidrar med tjänster till andra. Genom hela livet existerar de olika 
formerna av aktivitet i ett dynamiskt förhållande till varandra (Kielhofner 1992). 
 
Det nuvarande paradigmet i arbetsterapi är enligt Gerhardsson (1997) formulerat av Gary 
Kielhofner. I ”The Model of Human Occupation” (MoHo) menar han att en människas vilja, 
vana och utförandekapacitet är integrerade delar i en person. Vilja handlar om motivation till 
aktivitet och vanor förklaras som den process där aktiviteter organiseras i mönster och rutiner. 
Utförandekapaciteten handlar om de fysiska och mentala möjligheter som bär upp 
aktivitetsutförandet. Miljöns inverkan måste också tas i beaktande eftersom all aktivitet sker i 
en komplex miljö. Miljön kan både ”hjälpa och stjälpa” en individ. När en person deltar i en 
aktivitet fullföljer hon flera olika uppgifter och använder sig av en mängd olika färdigheter. 
Dessutom hjälper deltagandet i en aktivitet personen att utveckla en identitet (Kielhofner 
2002). 
 
Många faktorer styr en människas deltagande i aktivitet. Balansen mellan förmåga och 
utmaning liksom faktorer som vilja och motivation beskrivs i den så kallade Flowteorin. 
Socialpsykologen Mihaly Csikszentmihalyi som bedrivit forskningen om Flow Theory skriver 
om flowupplevelser där handling och medvetande smälter samman. Uppmärksamheten 
koncentreras till ett begränsat område där medvetenheten om egot försvinner och där man har 
en känsla av kontroll av handling och miljö. Kraven på handling är helt klara och ger tydlig 
feedback. Flow har en autotelisk natur, det vill säga aktiviteten behöver inga yttre mål och 
belöningar – processen blir självgående och själva utförandet är nog. Att maximera alla 
ovanstående delar är dock inte vanligt och den totala flowupplevelsen uppträder relativt 
sällan. Det är när möjligheterna för handling är i balans med individens möjligheter som flow 
uppstår (Jonsson 1991; Gerhardsson 1997). 
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Flowteorin visar på aktivitetens egen inneboende kraft och dynamik. Detta till skillnad mot de 
teorier som pekar på aktiviteters indirekta och symboliska betydelser (Jonsson 1991). Vilken 
aktivitet som helst kan framkalla flow. Flowaktiviteter kan vara så njutningsfulla att man 
utvecklar ett beroende av dem (Csikszentmihalyi 1985). Paralleller mellan Flowteorin och 
Kielhofners tankar är tydliga. Båda teorierna ser människan som ett öppet system där 
individen kan påverka sin hälsa och utveckling genom sina handlingar. Vidare stämmer 
teorierna in på det humanistiska perspektivet där patientens unika roll både respekteras och är 
utgångspunkten för den terapeutiska processen (Gerhardsson 1997). 
 

Kreativitet 
 
Psykologen Rollo May (1975) menar att kreativitet är nödvändigt om vi ska behålla kontakten 
med vårt sanna jag. Kreativitet definieras som processen att göra, skapa och ge existens. I en 
föränderlig värld behöver vi tänka nytt, vara kreativa och våga skapa. Modet är den grund 
som ger kraft åt alla personliga värden som kärlek, ärlighet och respekt.  
 
Vi människor blir hela genom våra val och de beslut vi fattar varje dag. Besluten och 
engagemanget kräver mod men både övertygelse och tvivel kännetecknar modet. Det 
skapande modet innebär att upptäcka nya former och mönster i samhället. Det kan vara till 
exempel konstnärer och musiker som ger oss nya symboler men även den som upplever ett 
skapande verk utför en skapande handling. Vi engagerar oss och får en ny vision genom 
kontakt med måleri, musik eller andra verk. Vårt vanliga medvetna tänkande räcker inte alltid 
till för att förstå konstnärliga symboler. Vi betraktar kanske något som är så vackert att vi 
börjar gråta och slås av att tiden och döden kommer ifatt oss. Genom skapandet kan vi nå 
utöver vår egen död och kreativiteten är därför av stor betydelse (May 1975). 
 
Den skapande processen innebär alltid ett möte. Mötet kan vara med en idé eller vision liksom 
med ett landskap man vill måla av. Kännetecknet för ett äkta skapande är en intensiv 
uppmärksamhet. Neurologiska förändringar som ökad puls, förhöjt blodtryck och begränsning 
av synfältet förekommer. Tid och rum glöms bort och den parasympatiska delen av det 
autonoma nervsystemet hämmas. Det innebär att det sympatiska nervsystemet aktiveras. 
Kroppen mobiliserar för strid och flykt vilket är ett tillstånd som ofta ses vid fruktan och 
ångest. Den skapande individen kan dock uppleva glädje istället, det vill säga en upplevelse 
av att förverkliga sina resurser. Intensiteten i medvetandet behöver inte alltid uppstå ur det 
medvetna utan kan också uppstå i drömmar och fantasier (May 1975).  
 

Skapande aktiviteter och hantverk  
 
Skapande aktiviteter som ett medel inom arbetsterapi härrör från ”the Art and Crafts 
movement” (Tollén 1994). Initialt handlade det om kritik mot industrialismen och man 
framhöll traditionella moraliska värderingar. ”Äkta” föremål som stod för god smak och konst 
föredrogs. I Sverige kom arbetsterapin att bygga på svenska hemslöjdstraditioner.  
 
Det var på 1940-talet som politikerna i landet började planera för en välfärdsstat och var i 
behov av yrkesgrupper som kunde binda ihop sjukvården och arbetsmarknadspolitiken. 
Arbets- och sysselsättningsterapi kom i ljuset med sitt löfte att via aktivitet rehabilitera 
patienter åter till produktivt arbete. Man såg framför sig kortare behandlingstider och 
minskade kostnader inom sjukvården. En arbetsterapeutisk yrkeskår behövde byggas upp med 
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utbildning i både slöjd och hantverksaktiviteter samt med teoretiska kunskaper i medicinska 
och sociala ämnen. Utbildningen till arbetsterapeut förlades till Slöjdföreningens skola i 
Göteborg. 1949 började de första eleverna och utbildningens två år bestod till största delen av 
slöjd- och hantverkstekniker (Evertsson 2002). På Nyckelviksskolan i Nacka skaffade sig 
många blivande arbetsterapeuter den hantverkskompetens som krävdes innan studierna i den 
teoretiska delen av utbildningen. Fram till 1965 fanns möjligheten att gå den förberedande 
arbetsterapeututbildningen på Nyckelviksskolan (www.nyckelviksskolan.se ). Användandet 
av hantverksaktiviteter har ofta diskuterats inom yrket men forskning inom området är 
begränsad (Horghagen m.fl. 2007). Synen på den terapeutiska nyttan av skapande aktiviteter 
har förklarats på olika sätt genom åren. Betoningen har legat på alltifrån hälsa till ekonomi 
(Tollén 1994). Utbildningen till arbetsterapeut har också genomgått stora förändringar under 
årens lopp. Numera ingår endast ett fåtal hantverkstekniker i den treåriga 
universitetsutbildningen.  
 
Inom arbetsterapin används tre former av skapande aktiviteter. Inriktning mot hantverk eller 
nyttoprodukt, inriktning mot skapande med ett estetiskt värde eller slutligen inriktning mot 
kommunikation –verbal eller icke verbal (Broberg 2006; Tollén 1994). Kreativiteten 
förbinder det inre med det yttre och blir en brygga mellan fantasi och verklighet. ”Den 
grundläggande tanken är att människan i det hängivna, lekfulla skapandet ger uttryck för sig 
själv, lär känna sig själv och kan ge sig själv själslig påfyllning” (Grönlund m.fl. 1999, s. 7). 
Kielhofner menar att tanke och handling förs samman inom hantverket (Horghagen m.fl. 
2007). Åsikten känns igen i Bodil Jönssons filosoferande kring hantverket. Hon menar att 
hantverk är fullt av ”tankverk”. Förutom individualitet, omsorg, precision och yta består 
hantverk av ett komplett ”tankverk” samt en process. Ibland kan hantverket användas som 
kommunikationsform och det ger goda förutsättningar för relationer mellan människor 
(Jönsson 2002). 
 
Enligt Holder (2001) har begreppet aktivitet, inom arbetsterapi, traditionsenligt använts 
synonymt med hantverk. Även i undertecknads uppsats ligger fokus på skapande aktiviteter 
som mynnar ut i ett alster med estetiskt värde samt hantverksaktiviteter.  
 

Skapande aktiviteter i dagens arbetsterapi  
 
Drake menar att hantverket har fått en renässans i västvärlden i dag. Skapande aktiviteter ska 
ses som ett av många olika behandlingsalternativ (Drake refererad i Horghagen m.fl. 2007). 
Samtidigt som arbetsterapi har kommit att bli ett eget vetenskapligt ämne inser 
arbetsterapeuter att de traditionella metoderna ger värdefulla resultat. Genom processen att 
skapa och forma något material kan patienten få insikter som leder till paralleller till livet. 
Konceptet är värdefullt i modern klinisk verksamhet där vårdtiderna är korta (Drake 1999). 
 
Holder (2001) ställer sig frågan varför vissa arbetsterapeuter skäms över att använda hantverk 
som en intervention och ser tendenser till att andra professioner upptäcker den viktiga 
kopplingen mellan aktivitet och välmående. Hon menar att skapande aktiviteter kan användas 
inom både den somatiska och psykiatriska vården. Syftet kan vara att återupprätta förmågor 
och få patienten att utföra sina livsroller och vanliga aktiviteter. Ett annat syfte kan vara att 
hjälpa patienten att förvärva nya färdigheter som i förlängningen kan leda till deltagande i en 
social aktivitet. Ytterligare ett syfte kan vara att använda aktiviteten som ett medel för 
bedömning och resultatmätning (Holder 2001). 
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Två aspekter är viktiga att notera. 
1. Aktiviteten ska vara meningsfull för individen och arbetsterapeuten ska därför inte använda 
vilken hantverksaktivitet som helst. Därmed kommer vi ifrån det reduktionistiska tänkandet 
och strävar istället mot att behandla hela människan. Resultatet blir en mer motiverad patient 
som anstränger sig och lägger ner tid på projektet. 
 
2. Tonvikten ska ligga på processen i skapandet och inte på slutprodukten. Arbetsterapeutens 
roll är att närvara och finnas till hands. Eftersom skapande aktiviteter omfattar ett stort 
spektrum av aktiviteter kan man inte begära av arbetsterapeuten att vara skicklig i dem alla. 
Studenter bör i stället lära sig att göra aktivitetsanalyser för att kunna modifiera aktiviteterna  
(Holder 2001). 
 
Den skapande aktiviteten är på väg tillbaka och det finns plats för hantverk i den 
högspecialiserade vården, menar även Wallgren. Aktiviteterna är uppskattade och används i 
både bedömning och behandling. Bedömningsformerna blir fler och aktivitetsförmågan kan 
bedömas på ett bättre sätt genom de skapande aktiviteterna. Patienterna blir samtidigt stärka i 
sin tro på den egna förmågan (”Den skapande aktiviteten” 2006). 
 

Problemområde 
 
Inom den arbetsterapeutiska professionen är aktivitet ett centralt begrepp. Den skapande 
aktiviteten har spelat en stor roll i yrkets historia men den teoretiska förankringen är 
otillräcklig. Med denna kunskap i bagaget känns det viktigt att kartlägga hur det ser ut idag. 
Vilken forskning finns och hur kan vi arbetsterapeuter använda kreativa aktiviteter i våra 
interventioner?  
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Syfte 
 
Studiens syfte är att beskriva det nuvarande kunskapsläget gällande användning av skapande 
aktiviteter inom arbetsterapi. 
 

Frågeställningar 
 
A. Hur används skapande aktiviteter i bedömning och behandling? 
 
B. Vilka värden har påvisats i samband med användandet av skapande aktiviteter? 
 
C. Vilka rekommendationer angående användandet av skapande aktiviteter framkommer i 
studierna? 
 
Metod 
 
En systematisk litteraturstudie valdes som metod för att få en översikt över det vetenskapliga 
kunskapsläget inom området. Både studier med kvalitativ respektive kvantitativ ansats kan 
ingå i en sådan översikt. Arbetssättet är strukturerat och utgår från resultatet från artiklar och 
rapporter. Litteraturstudiens syfte kan ses som en grund för fortsatt empirisk forskning 
(Friberg 2006). Enligt Forsberg och Wengström (2003) avser en systematisk litteraturstudie 
att frambringa en syntes av fakta från tidigare studier. För att få svar på frågeställningarna och 
för att hitta relativt ny kunskap inom ämnet sattes följande kriterier upp: 
 

Inklusionskriterier 
 
Vetenskapliga artiklar skrivna på engelska med fokus på området skapande aktiviteter inom 
arbetsterapi. Artiklarna skall svara mot studiens syfte och vara publicerade efter år 1996. 

Exklusionskriterier 
 
Artiklar som handlar om skapande aktiviteter utan koppling till arbetsterapi. Artiklar äldre än 
tio år, debattartiklar samt artiklar som måste beställas från utlandet. 
 

Urval 
 
Litteratursökningen genomfördes under våren 2007. Initialt utfördes en ostrukturerad 
pilotsökning för att se att det fanns artiklar inom området och för att finna relevanta sökord. 
Sedan genomfördes en gemensam systematisk sökning i de elektroniska databaserna Cinahl, 
Amed och Medline. Sökorden som användes var creative therapy, creative activity, craft, 
handicraft, art therapy samt creativeness. Alla i kombination med occupational therapy. Vissa 
av orden trunkerades vilket innebär att ordets alla möjliga ändelser inkluderas. Se bilaga 1 för 
utförlig beskrivning. 
 
Vid sökningen lästes titlarna på alla artiklar på träfflistan, 27 artiklar verkade vara relevanta 
för studien. Av dessa var 10 artiklar dubletter. Abstrakten för de 17 kvarvarande artiklarna 
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studerades sedan. Tre artiklar exkluderades eftersom de var debattartiklar eller behövde 
beställas från utlandet. Återstående 14 artiklar togs fram i fulltext och lästes igenom. 
Ytterligare fyra artiklar exkluderades då de inte stämde med aktuella frågeställningar eller inte 
höll måttet kvalitetsmässigt. Tio artiklar återstod som kunde inkluderas enligt uppställda 
kriterier. En sammanställning av artiklarna redovisas i bilaga 2. 
 

Kvalitetsgranskning av artiklarna 
 
Artiklarnas kvalitet granskades med utgångspunkt från Fribergs förslag. Följande aspekter 
kontrollerades och sattes som kvalitetskrav: 
- Ett uttryckligt problem ska finnas formulerat.  
- Ett syfte ska finnas klart formulerat. 
- Metoden och resultatet ska vara tydligt beskriven.  
- En metod- och resultatdiskussion ska finnas med.  
(Friberg 2006) 
 

Tillvägagångssätt 
 
Initialt lästes artiklarna igenom flera gånger för att få en bild av dess innehåll. Artiklarnas 
huvudrubriker och huvudsakliga innehåll skrevs ner. De textavsnitt som svarade på 
frågeställningarna markerades. Därefter undersöktes likheter och skillnader under respektive 
frågeställning. Nya teman skapades utifrån detta material och i resultatet beskrivs dessa teman 
utifrån aktuella referenser. Undertecknad återgick ofta till grundmaterialet för att säkerställa 
tillförlitligheten (Friberg 2006).  
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Resultat 
 

A. Användning av skapande aktiviteter vid bedömning och behandling 

Bedömningsredskap 
 
Skapande aktiviteter kan enligt Griffiths och Corr (2007) användas som ett 
bedömningsredskap inom vuxenpsykiatrin. Arbetsterapeuten kan via observationer bedöma 
sinnesstämning, beteende, fysisk och psykisk funktion samt kognition och sociala färdigheter. 
Bedömningarna kan ske både individuellt och i grupp. Några speciella checklistor eller 
standardiserade bedömningar används dock inte. Även det så kallade Trädtemat, the Tree 
Theme Method, är användbart som ett bedömningsredskap inom psykiatrisk arbetsterapi 
(Gunnarsson m.fl. 2006). The Tree Theme Method, TTM, baseras på kunskaper om skapande 
aktiviteter och livsberättelser ur ett aktivitetsperspektiv. Patienten får under en 
behandlingsperiod måla symboliska träd som används som utgångspunkt för att berätta sin 
livshistoria. Avsikten är att hitta nya strategier för att kunna förändra sitt dagliga liv.  
 

Aktiviteter som används  
 
Arbetsterapeuter använder sig av många olika kreativa aktiviteter (Griffiths & Corr 2007). 
Till exempel teckning, målning, broderi, snickeri, musik, matlagning, keramik, tryck, sömnad, 
glasmålning, collage samt att tillverka kort. Även aktiviteter som papier maché, fotografering, 
kalligrafi, stickning, skulptering, drama och smycketillverkning förekommer, om än i mindre 
omfattning. Denna mångfald av aktiviteter kan möta olika intressen och färdigheter. 
Aktiviteterna kan lätt anpassas efter patientens specifika behov och är flexibla, vad gäller tid 
och resurser som krävs. Samma studie, med 66 deltagare, visar att 82% av arbetsterapeuterna 
använder sig av skapande aktiviteter som en intervention inom psykiatrin. De använder 
aktiviteterna åtminstone en gång i veckan och några (18 %) använder dem dagligen. 
Aktiviteterna utförs huvudsakligen på sjukhus men även på dagvårdsenheter och i hemmet. 
Alla respondenterna deltar själva i aktiviteten med sina patienter vilket kan tyda på ett 
personligt engagemang samt en strategi som uppmuntrar till engagemang och förtroende. 18% 
av arbetsterapeuterna rapporterade att de inte använde skapande aktiviteter. Den främsta 
anledningen till detta uppgavs vara en brist på resurser, både vad gäller tid till arbetsterapi och 
pengar till material och utrustning (Griffiths & Corr 2007). 
 
Snickargrupper återkommer som en aktivitet i flera studier (la Cour m.fl 2005; Streek & 
Chapman 2005; Mee & Sumsion 2001; Mee m. fl. 2004). Även aktiviteten målning 
förekommer i olika varianter i studierna (Schroeder & Kopp 2001; Henare m. fl. 2003; 
Gunnarsson m.fl. 2006). La Cour m.fl. (2005) nämner bland annat aktiviteter som 
sidenmålning, tvåltillverkning, keramik samt stickning.  
 

Gruppbehandling med social interaktion och kommunikation i fokus 
 
Arbetsterapeuter använder skapande aktiviteter i grupp för att underlätta social interaktion, 
bevara sociala relationer, utöka sociala kontakter och kommunikation. Förutom inom 
psykiatrin förekommer aktiviteterna för patienter med demens och smärta (Hanare m. fl. 
2003; Mee & Sumsion 2001; Mee m.fl. 2004; Reynolds 1997; Streek & Chapman 2005; la 
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Cour m.fl. 2005; Griffiths & Corr 2007). Grupparbete och samarbete leder till ett gemensamt 
mål. Arbetsterapeuterna vill uppmuntra delandet av erfarenheter, idéer, glädje och lärande. 
Att delta i en grupp kan leda till en känsla av tillhörighet. Grupptryck liksom feedback 
kännetecknar deltagandet. Tillsammans med kamraterna i en grupp kan man förvärva och 
prova nya färdigheter under avspända och roliga förhållanden (Griffiths & Corr 2007). När 
människor engagerar sig vid sidan av varandra i en grupp, formas en naturlig mötesplats. 
Skapandet ger uppslag till konversationer som inte bara handlar om hälsoproblem. De ger 
även uppslag till konversationsämnen i hemmet. Man delger varandra sina livshistorier och 
genom skapandet kan man uttrycka sig mer konkret (la Cour m.fl. 2005; Streek & Chapman 
2005). Isolering kan minskas om man deltar i en gemenskap och får känna tillhörighet till en 
grupp. Att dela erfarenheter och att hjälpa varandra med olika moment leder till att man 
känner sig värdefull. Man är inte längre ensam och missuppfattad med sin sjukdom (Hanare 
m.fl. 2003; Mee & Sumsion 2001; Mee m.fl. 2004; Reynolds 1997). 
 

Individuell behandling med relationen i fokus  
 
Arbetsterapeuter väljer att använda skapande aktiviteter i en individuell behandling i syfte att 
utveckla en nära förbindelse med sin patient där relationen bygger på tillit. Denna form av 
behandling används till patienter som inte är redo eller passande för grupp. Att en patient inte 
är lämplig kan bero på dennes kognitiva samt känslomässiga tillstånd. Hänsyn tas till att 
gruppaktiviteter kan kännas pressande och hotande för patienten (Griffiths & Corr 2007). 
Vidare beskrivs ett individuellt möte i artikeln om the Tree Theme Method. Syftet är att hos 
patienten initiera en process av inre kommunikation och reflektion samt en interaktion mellan 
patient och arbetsterapeut (Gunnarsson m.fl. 2006). 
 
 

B. Värden som påvisats i samband med användandet av skapande aktiviteter 
 

 Ger framgångskänsla och ökad självkänsla   
 
Skapande aktiviteter kan användas som ett redskap för att öka de intrapersonella 
färdigheterna, det vill säga att nå självförtroende, självkänsla samt självmedvetenhet. Både 
processen i skapandet samt slutprodukten kan leda till en känsla av framgång och välmående 
(Griffiths & Corr 2007; Streek & Chapman 2005). Känslorna kan dock vara blandade med 
ånger över att till sist ha gjort klart ett objekt som gav så mycket nöje under skapandets gång 
(Mee m.fl. 2004). Att återuppta känslan av kontroll är viktigt (Henare m.fl. 2003). Genom 
skapandet utvecklas färdigheter vilket leder till ökat självförtroende genom utmaningarna 
(Mee m.fl. 2004). Att delta i en produktiv aktivitet ger även patienten möjlighet att 
tillfredsställa den medfödda drivkraften att skapa (Mee m.fl. 2004). Detta kan för 
arbetsterapeuten vara ett av skälen till att välja skapande aktiviteter. Det anses också som en 
normal aktivitet som friska personer ute i samhället utför (Griffiths & Corr 2007). 
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Ger möjlighet att bearbeta sin livssituation 
 
La Cour med flera (2005) skriver om att skapa kopplingar till livet där en kreativ aktivitet 
används som ett redskap för att kunna bearbeta sin livssituation. Genom att skapa kopplingar 
mellan patientens tidigare liv och den nuvarande situationen vävs vardagliga erfarenheter 
samman. Då kan patienten hitta sätt att vara sig själv och återvinna hela sin personlighet. 
Vidare beskrivs det värdefulla i att behålla kontakten med sina roller och tidigare 
livserfarenheter. Lika viktigt är dock att skapa kopplingar till nuet och vara levande trots 
allvarlig sjukdom.  
 
Man kan se både dåtid, nutid och framtid i skapandet. Att engagera sig i skapande aktiviteter 
innebär något mera än det påtagliga framställandet av en materiell sak. Det handlar om 
agerande på både en konkret och symbolisk nivå. Författarna skriver om agerande för 
drömmar, avslut och början på något nytt. Genom att planera skapandet framställer patienten 
en vision som når bortom aktiviteten (la Cour m.fl. 2005). Skapandet kan även symbolisera 
döden. En patient med långt gången cancer kom till arbetsterapin för att göra tvålar. Det 
skulle bli en present till hennes dotter. Kvinnan experimenterade och valde att i en utav 
tvålarna lägga en bild av en ängel. Detta gjordes vid det sista tillfället hon besökte 
arbetsterapin innan hon dog (la Cour m.fl. 2005). Många uttrycker en önskan om att skapa 
något som kan leva vidare hos barn och barnbarn. Då kan man själv leva vidare på ett 
symboliskt sätt och anhöriga kommer ihåg ens liv (Reynolds 1997). 
 

Ger möjlighet att strukturera sin dag och distrahera tankarna 
 
Enligt deltagarna i Mee och Sumsions studie (2001) bidrog deltagandet i en snickargrupp till 
en känsla av mening. Istället för att sitta ensam i sitt hem gav gruppen dem möjlighet att 
komma ut och träffa folk. Alla deltagarna betonade också fördelar med att ha en struktur på 
sin dag och fylla den med något värdefullt. Liknande uppgifter framkommer via Reynolds 
livsberättelser (1997). En kvinna menade att hennes handarbete definitivt givit henne en 
anledning att stiga upp var morgon. Skapande innebär att bli djupt engagerad och glömma tid, 
oro och bekymmer kring sin sjukdom. Liksom stela leder kan lättas upp av rytmiska rörelser i 
samband med skapandet, kan personen i fråga få ett andrum och byta fokus för tankarna en 
stund. En terapeutisk fördel med handarbete är just lindring av oro och depression (Reynolds 
1997; la Cour m.fl. 2005; Mee m.fl. 2004). 
 

Skapar glädje 
 
Skapande aktiviteter erbjuder möjligheter för patienten att vara kreativ och få ha roligt i en 
säker miljö. Slutprodukten kan användas som ett nåbart mål för ansträngning och som ett 
bevis på att man faktiskt lyckats (Griffiths & Corr 2007). Kreativa processer - från idéstadiet 
till själva skapandet samt slutprodukten - stimulerar glädje. Under idéstadiet leker man med 
tankar inte bara vid behandlingstillfället utan även under tiden där emellan. Under 
skapandefasen uppstår glädje genom sensoriskt möte med olika material. Fördelarna ligger 
också i att få göra något praktiskt med sina händer och kunna glädjas över att få använda sin 
kropp som det var tänkt (la Cour m.fl. 2005). Det man skapat, slutprodukten, är en källa till 
stolthet och tillfredsställelse. Inte minst då skapelserna ges bort som presenter och därmed 
glädjer andra personer. Det finns också ett värde i att ge något tillbaka till närstående som 
tack för all omsorg. Att få ge något är viktigt för självkänslan och underlättar ömsesidiga 
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relationer. Istället för att identifiera sig som en handikappad person är man någon med en 
speciell färdighet, t ex en duktig sömmerska (la Cour m.fl. 2005; Reynolds 1997). 
 

Skapar engagemang samt kräver mod och val 
 
Själva skapandet är en utvecklande process. Engagemanget i skapande aktiviteter är uppdelat 
i två nivåer - produktionen av en materiell skapelse samt en process av individuell utveckling. 
Den förstnämnda har tre pågående former; idéstadiet, själva görandet samt till sist det 
utvecklande resultatet. Att inte veta hur det färdiga resultatet blir är motiverande på det 
individuella planet (la Cour m.fl. 2005). Den kreativa processen ger var och en vägar att 
utveckla och dela något av sig själva samt att upptäcka viktiga saker om sig själv. Man får 
möjlighet att se hur något växer fram och inte alltid blir som det var tänkt från början. Ett 
konkret exempel är patienten som ser spänningen i att ta ut ett keramikobjekt ur ugnen och 
inte är säker på hur färgen har blivit. Spänningen skapar engagemang (la Cour m.fl. 2005; 
Schmid 2004). 
 
La Cour m.fl. (2005) skriver om modet att våga skapa utifrån både patienternas och 
arbetsterapeuternas synvinkel. Patienterna har ofta personliga barriärer att övervinna, det vill 
säga rädslan att misslyckas och tron att inte klara av den kommande uppgiften. 
Arbetsterapeuter ser vikten av att vänta in patienten, att ha tålamod och att använda väntandet 
som en aktiv strategi i syfte att erbjuda skapande aktiviteter vid rätt tillfälle. Risktagande hör 
också hemma i resonemanget. Patienten måste våga ta det första steget, våga prova och våga 
misslyckas och prova igen. 
 
Vid de individuella sessionerna är det främst patienten som väljer aktivitet medan det i en 
grupp handlar mer om ett enhälligt beslut. En respondent förtydligar att patienten väljer 
aktivitet tillsammans med arbetsterapeuten utifrån den diskussion som förts i 
behandlingsteamet (Griffiths & Corr 2007). Om valmöjligheters betydelse har Schroeder och 
Kopp (2001) forskat kring i samband med tonåringar med psykiatriska tillstånd. De som fritt 
fick välja bland vilka fem objekt de skulle måla lade ner mer kraft och möda på uppgiften än 
de som bara blev tilldelade ett objekt. Artikelförfattarna menar att resultatet är överförbart till 
andra situationer och har en vidare betydelse i behandlingen.  
 

Skapar motivation  
 
Flera artiklar skriver om motivationsfaktorer i samband med skapande aktiviteter, som 
tidigare nämnts. Griffith och Corrs forskning (2007) visar att av de arbetsterapeuter som 
använder skapande aktiviteter säger nästintill alla (96%) att deras patienter har låg motivation 
(samt låg koncentrationsförmåga). Kreativa aktiviteter används för att öka motivationen hos 
dessa patienter. Mee och Sumsion (2001) menar att deltagandet i en produktiv aktivitet 
och/eller att ha möjlighet att umgås med andra är en styrka för motivationen genom att man 
hittar en känsla av mening och struktur av tiden. Att inte veta är motiverande hävdar la Cour 
med flera (2005). Genom skapande aktiviteter involveras man i en kreativ process och får 
följa hur något växer fram. Att inte veta hur skapelsen blir är ett kännetecken som genomsyrar 
skapandeprocessen och tyder på en acceptans av osäkerheten.  
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C. Rekommendationer angående användandet av skapande aktiviteter 
 

Individens förutsättningar och miljön 
 
Arbetsterapeuterna i Griffiths och Corrs studie (2007) rekommenderar att ett uttalat intresse 
från patientens sida för kreativa aktiviteter, bör stå som det primära kriteriet för att få tillgång 
till skapande aktiviteter. Villighet och någon grad av motivation krävs därtill. Patienter utan 
något som helst intresse av skapande aktiviteter bedöms olämpliga för aktiviteten. Ytterligare 
skäl till olämplighet kan vara att patienten kräver en hög grad av assistans eller är farlig för 
sig själv eller andra med de verktyg och material som finns tillgängliga.  
 
En välkomnande, generös och vänlig miljö är en viktig grundsten för engagemang i skapande 
aktiviteter. En kravfri miljö eftersträvas där patienten ges ett individuellt val. Patienten kan 
vara fri att bestämma hur ofta och hur länge de ska delta i gruppen. Hon kan även bestämma 
om hon ska göra något praktiskt eller bara vara där ändå. Denna kravfria arena används av 
arbetsterapeuter som en medveten strategi till att bjuda in patienterna till kreativ aktivitet. 
Flera patienter betonade fördelar med att inte ha några förväntningar på sig. De kände sig fria 
och kunde vara sig själva samtidigt som de kände stöttning att komma till gruppen. Väl där 
tilläts de hitta sin egen rytm i skapandet (la Cour m.fl. 2005; Mee & Sumsion 2001). Utan en 
säker och uppmuntrande miljö sker inget risktagande vilket alltid ligger till grund för nya 
idéer och lösningar och är en förutsättning för effektiv kreativitet (Schmid 2004). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
I denna uppsats används systematisk litteraturstudie som metod och undertecknad anser att 
metoden varit lämplig för att få svar på frågeställningarna. Ett alternativ kunde ha varit att 
göra intervjuer med patienter eller verksamma arbetsterapeuter men bedömdes som alltför 
tidskrävande. Sökstrategin är noggrant beskriven och tydliga inklusions- och 
exklusionskriterier stärker validiteten. Databaserna valdes utifrån att ett arbetsterapeutiskt 
perspektiv önskades i studien. Sökorden har en tydlig koppling till arbetsterapi. Vid 
sökningen fick undertecknad relativt få träffar vilket tyder på att det inte finns så mycket 
forskning inom området. Möjligen hade fler artiklar framkommit om andra sökord 
kombinerats och om sökningen genomförts i ytterligare databaser, t ex. Psykinfo. Så vida 
sökningen ej begränsats till det engelska språket hade likaledes fler artiklar hittats. 
 
Begränsningen i årtal valdes eftersom så aktuella artiklar som möjligt ville nås. Samtidigt 
medförde begränsningen att äldre artiklar föll bort. Naturligtvis kan det finnas värdefull 
forskning bland dessa. Själva litteratursökningen gjordes under 2007 och med utgångspunkt 
från detta årtal inkluderades artiklar ej äldre än 10 år. Eftersom forskning är en färskvara 
(Forsberg & Wengström 2003) genomfördes en ny sökning under 2008. Därifrån hämtades 
ytterligare en artikel (la Cour 2007) som lästes och omnämns i resultatdiskussionen.  
 
Kvaliteten varierar på artiklarna i studien. Den kvalitetsgranskning som gjordes följde inte 
någon vedertagen checklista. Detta kan ha påverkat studiens validitet. Undertecknad ställde 
dock vissa krav enligt Fribergs förslag (2006). Att använda en mall för kvalitetsbedömning 
hade stärkt studiens validitet (Forsberg & Wengström 2003) eftersom den medverkar till ett 
systematiskt arbetssätt och är en hjälp till att värdera en studies totala kvalitet.  
 
Studierna i denna uppsats skiljer sig mycket från varandra när det gäller metod, 
undersökningsgrupp och datainsamling. En övervägande del av artiklarna utgår från 
patientens perspektiv och en utav dem tar även med vårdarnas syn (Streek & Chapman 2005). 
Här är metoderna skiftande; intervjuer, frågeformulär, observationer och analys av 
livsberättelser. Tre studier har sin utgångspunkt i arbetsterapeuternas synvinkel. (Schmid 
2004 ;La Cour m.fl. 2005; Griffiths & Corr 2007) Av dessa är två intervjustudier och en 
studie använder frågeformulär. Studierna fångar alltså på olika sätt de skapande aktiviteternas 
möjligheter och ger en bred bild av ämnet.  
 
Att artiklarna har olika fokus ledde till att arbetet med att sammanställa resultatet blev relativt 
komplicerat. En övervägande del av studierna har en kvalitativ ansats med få deltagare. Att 
göra generaliseringar utifrån materialet är därför svårt. Urvalen i studierna kommer dessutom 
från skilda populationer. Kanske hade det varit bättre att begränsa undersökningen till att gälla 
någon specifik patientkategori men å andra sidan hade det då varit svårt att hitta tillräckligt 
många artiklar till studien. Likaså om undertecknad valt att bara kartlägga skapande 
aktiviteter utifrån arbetsterapeutens synvinkel.  
 
Det faktum att alla studier, utom en, är av kvalitativ art ger uppslag till reflektion. Det behövs 
stora studier av god kvalitet som arbetar med kontrollgrupper men kanske är det så att 
kreativitet och känslor inte låter sig mätas, utan måste beskrivas. För att förstå en förändring i 
en terapi krävs en kvalitativ ansats med hermeneutisk tolkning. Kvantitativ och kvalitativ 
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metod behöver dock inte stå emot varandra utan kan mycket väl samverka (Grönlund m.fl. 
1999). 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva det nuvarande kunskapsläget gällande användning av 
skapande aktiviteter och resultatet svarar väl mot syftet och frågeställningarna.  
 
Vad gäller skapande aktiviteters användning i bedömningssituationen finns det få artiklar som 
beskriver detta. Några vedertagna mätinstrument nämns inte i artiklarna. Istället tycks 
”beprövad erfarenhet” gälla. La Cour m fl. (2005) förvånades över att så få standardiserade 
bedömningar och/eller checklistor användes. Inom andra arbetsterapeutiska områden har ju 
vår profession utvecklat många instrument och kanske borde något instrument som mäter 
livskvalitet kunna vara användbart. Birgitta Wallgren menar att vi genom de skapande 
aktiviteterna får fler bedömningsgrunder med mer utmanande aktiviteter och att 
aktivitetsförmågan därmed kan bedömas bättre. Som exempel nämner hon att skapande 
aktiviteter är ett betydelsefullt inslag i bedömning av patienter med smärta (Den skapande 
aktiviteten 2006). 
 
Vad gäller skapande aktiviteter i behandlingssituationen är litteraturen mer omfattande. 
Många arbetsterapeuter använder skapande aktiviteter i gruppbehandling med den sociala 
aspekten i fokus. Frågan är vilken roll denna aktivitet har i behandlingen. Skulle gruppkänslan 
se lika ut om en helt annan aktivitet användes? La Cour m.fl. (2005) skriver att den skapande 
aktiviteten har en samlande effekt. En naturlig mötesplats uppstår då människor är engagerade 
vid sidan av varandra. Ett gemensamt mål tror undertecknad är av stort värde. 
Arbetsterapeuten måste dock vara lyhörd inför sin patient och även kunna erbjuda individuell 
behandling. Hanare m.fl. (2003) skriver om skapandet som ett alternativt medel för 
kommunikation medan La Cour m.fl. (2005) skriver att skapandet ger uppslag till 
samtalsämnen. Ett tydligt exempel på att kommunikationen kan vara både verbal och icke 
verbal. 
 
En övervägande del av studierna kommer från Storbritannien men även Skandinavien, 
Australien och USA är representerade. Vidare är studierna till största delen kopplade till den 
psykiatriska vården och vuxna patienter. Kanske är det en traditionell koppling till aktivitet 
inom psykiatrin som ligger till grund. Vilka skapande aktiviteter som används i praktiken 
varierar säkert med en stor bredd från land till land. En liknande undersökning som den vilken 
Griffiths och Corr (2007) gjort i Storbritannien, skulle troligen visa på andra resultat under 
svenska förhållanden. Att undersöka vilka aktiviteter som förekommer mest i vårt land vore 
intressant. Används skapande aktiviteter som en intervention i hemmet även här? Och har vi 
ändamålsenliga lokaler för skapande aktiviteter inom kommun och landsting? En egen 
fundering är vidare om vi som arbetsterapeuter tänker på genusperspektivet i samband med 
våra aktiviteter. Har vi aktiviteter som är meningsfulla för individen? Utmaningen ligger i att 
finna en aktivitet som är lämplig just för individen. Vi bör inte slentrianmässigt sätta alla 
patienter vid vävstolen. 
 
Skapande aktiviteter kan bidra till ökad framgångskänsla och självkänsla. Om dock inte alla 
patienter känner denna framgångskänsla genom skapandet, vad gör vi som arbetsterapeuter 
då? Vilket förhållningssätt lutar vi oss på? Viss självkritik kanske är befogad. Kanske har vi 
valt en alltför svår aktivitet och missat den viktiga aktivitetsanalysen. Enligt Mee m.fl. (2004) 
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behöver vissa patienter mer feedback än andra. I praktiken kan vi även tänka på att initialt 
erbjuda sådana skapande aktiviteter som ”blir som de blir”, t ex sidenmålning och 
papperstillverkning/färgning. Aktiviteter där man inte kan påverka resultatet fullt ut. På 
undertecknads arbetsplats har vi möjlighet att delegera träningar till våra rehabassistenter. De 
är ofta en tillgång med sin kunskap i olika tekniker. Holder (2001) betonar i sin debattartikel 
att alla studenter som läser till arbetsterapeut borde få möjlighet att uppleva skapandets 
mening och värde för egen del. Kan dagens utbildning erbjuda en plattform för detta, eller bör 
vi, som tidigare, ha hantverksteknikerna som förkunskaper?  
 
Skapande aktiviteter ger möjlighet för individen att bearbeta sin livssituation. Det är en viktig 
aspekt att tänka på vid valet av arbetsterapeutiska interventioner. Skapandet kanaliserar och 
öppnar kommunikationen. I forskning från 2007 finner man stöd för arbetsterapeutiska 
insatser inom den palliativa vården (la Cour m.fl 2007). Engagemang i skapande aktiviteter 
kan underlätta existentiell oro. Arbete med sina händer och sin kropp är ett värdefullt redskap 
och ett alternativt sätt att hantera utmaningar i ens pågående liv. Deltagande i skapande 
aktiviteter kan också bidra till att individen känner mening i livet. Antonovsky (1987) menar 
att känslan av sammanhang är en viktig hälsoorsak. Människor som ser tillvaron som 
begriplig, hanterbar och meningsfull klarar stressfyllda situationer bättre än andra. Den 
viktigaste faktorn är just en stark känslomässig upplevelse av meningsfulla värden i livet. 
 
I artikeln ”Träning i aktivitetsgrupp bryter utanförskap” (2007) beskriver en arbetsterapeut att 
det för de flesta är oerhört betydelsefullt att ha något att göra om dagarna. Det minskar 
behovet av psykiatri menar hon. Många av de långtidssjukskrivna har problem med 
veckostrukturen. Att då få delta i en aktivitetsgrupp och göra något med händerna är 
värdefullt. Ser man historiskt har ju arbetsterapi varit starkt förankrat med sysselsättning. 
Arbete har setts som fostrande och ett sätt att slippa utanförskap. Kanske kan arbetsterapeuter 
bidra i än större omfattning i arbetet med de långtidssjukskrivna än vad som görs idag.  
Arbetsterapeuten i artikeln beskriver hur långtidssjukskrivna patienter först börjar i grupper 
där de kan jobba enskilt med en hantverkssyssla och därefter gå över till grupper där 
samarbetsträning är målet. Trygghetsfaktorn är viktig i sammanhanget och patienten väljer 
grupp efter hur trygg man känner sig i den. Samma arbetsterapeut betonar att lusten är den 
bästa drivkraften. Patienterna får välja aktivitet efter vad de har lust till. Med det som 
utgångspunkt har hon sedan samtal med patienten om vad som händer i aktiviteten och hur 
man ska gå vidare. Att förändra i befintlig aktivitet kan vara det första steget.  
 
Skapande aktiviteter skapar engagemang och kräver mod. Paralleller kan dras till psykologen 
Rollo Mays resonemang (1975). Människan behöver tänka nytt och våga vara kreativ. Nya 
visioner kan uppstå via kontakt med kreativa aktiviteter. La Cour m.fl. (2005) skriver att 
risktagande är en del av skapandet. Det krävs mod för att våga prova och att våga misslyckas. 
Detta tyder på att skapandet kräver engagemang och står för något mera än ett möte kring 
kaffebordet. En uppgift för arbetsterapeuten är att lägga aktiviteten på just rätt nivå. Om 
utmaningarna blir för stora i förhållande till individens förmågor uppstår istället frustration. 
Ligger utmaningen på en för låg nivå kan man bli uttråkad (Jonsson 1991). I ett par artiklar 
omtalas vikten av slutprodukten. Det gladde patienterna att kunna ge bort en sak som de 
själva skapat. Självkänslan stärktes och de ”var någon”, de fick en identitet (Reynolds 1997; 
la Cour m.fl 2005). I vårt dagliga arbete är det viktigt att vi inte försummar betydelsen av att 
erbjuda patienterna att behålla det de skapat på arbetsterapin.  
 
I en studie framkom det att många arbetsterapeuter använder skapande aktiviteter till patienter 
som känner låg motivation (Griffiths & Corr 2007). La cour m.fl (2005) menar att skapandet 
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innebär en process där man får följa hur något växer fram och att det är det som är 
motiverande. Enligt ”MoHo” handlar viljekraften om motivationen att utföra olika aktiviteter. 
Förutom våra biologiska behov som styr viljan handlar det om vilka tankar och känslor vi har 
inför olika aktiviteter. Värderingar och intressen spelar också roll i sammanhanget  
(Kielhofner 2002). Det kan inte nog poängteras att den valda aktiviteten måste ha en mening 
för patienten. När sådana aktiviteter används tar man hänsyn till hela människan (Holder 
2001). Att låta patienten göra egna val är också motiverande (Shroeder & Kopp 2001). 
 
Kielhofner menar att miljön runt omkring oss alltid påverkar (Kielhofner 2002). En säker och 
uppmuntrande miljö rekommenderas av Schmid (2004). Först i en sådan miljö kan man våga 
ta risker och i grund och botten är det risktagande som ligger bakom nya idéer och kreativitet. 
Några studier (La Cour m.fl. 2005; Mee &Sumsion 2001) tar upp en vänlig, kravfri miljö som 
grundsten för engagemang i skapande aktiviteter. Utifrån personlig erfarenhet tror 
undertecknad också på den kravfria arenan. Efter ett par tillfällen på arbetsterapin är det ofta 
patienten själv som ber om att få göra något konkret.  
 
 
Avslutningsvis ett citat ur boken ”Medan handen arbetar vidgas blicken”: 
 

”Handens domän är inte ordens. Handens domän är handens. Det är så mycket 
den kan, handen. Så mycket den vet som vi sällan tänker på. Och när vi någon 
gång tänker på det, kan vi ofta inte beskriva det, vare sig för oss själva eller för 
varandra. Så för det mesta finns det bara ett sätt att komma underfund med vad 
handen vet och kan: att helt enkelt låta den visa.” 
     (Jönsson 2002 sid 66) 

 

Vidare forskning rekommenderas 
 
Det krävs mera forskning inom området skapande aktiviteter kopplat till arbetsterapi – det är 
både undertecknad och flertalet artikelförfattare överens om. Arbetsterapiprofessionen är i 
behov av en ny teoretisk referensram för skapande aktiviteter och processer. Forskningen 
behöver återetablera kunskapslänken mellan arbetsterapi och de uttryckande konstterapierna 
(Schmid 2004; la Cour m.fl. 2005; Streek & Chapman 2005). Exempel på vidare forskning 
kan också vara studier på skapande aktiviteter med psykodynamisk inriktad terapi (Griffiths 
och Corr 2007). Vidare bör arbetsterapeuter studera olika aktiviteters natur och dess 
tillämpning inom praxis. Forskningen bör ligga till grund för samhället som ska kunna 
erbjuda lämpliga aktiviteter för personer med psykisk ohälsa (Mee & Sumsion 2001). 
Forskning kring hur arbetsterapeuter kan introducera nya fritidssysselsättningar till 
nydiagnosticerade patienter med kroniska sjukdomar behövs också (Reynolds 1997). Många 
vuxna är öppna för förnyelse vad gäller aktiviteter på fritiden. Detta stödjer arbetsterapeuter 
att erbjuda hantverk, med ett långsiktigt terapeutiskt syfte, till sina patienter. 
Artikelförfattarna till artikeln om the Tree Theme Method rekommenderar att man gör en 
studie där flera patienter ingår för att kunna se resultat och erfarenheter av ”TTM” 
(Gunnarsson m.fl. 2006). Undertecknad tror starkt på utvecklandet av bedömningsinstrument 
och metoder för att kunna påvisa effekter av skapande aktiviteter inom arbetsterapi. 
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Bilaga 1 Sammanställning av litteratursökning 
 
Gemensam sökning i databaserna Cinahl, Amed och Medline 
 
 
Sökord 
 

Antal träffar 
Efter limits (eng + research) 

Antal relevanta 

creative therap$ and 
occupational therap$ 
 

2 2 

creative activ$ and 
occupational therap$ 
 

11 4 

craft and  
occupational therap$ 
 

10 3 

handicraft$ and 
occupational therap$ 
 

21 7 
 

creativeness and  
occupational therap$ 
 

13 6 

art therap$ and 
occupational therap$ 
 

12 5 

Totalt: 69 27 
 
$ = trunkering, dvs ordets alla möjliga ändelser inkluderas (Friberg 2006). 
 
 
 



 

 

Bilaga 2  Sammanställning av artiklar i resultatet 
 
 
Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

relaterat 
till 
frågeställ-
ningarna 

 
Griffiths.S & 
Corr.S 
 

The Use of 
Creative 
Activities with 
People with 
Mental Health 
Problems: a 
Survey of 
Occupational 
Therapists 
 

British 
Journal of 
Occupational 
Therapy 2007 
 

Att identifiera 
räckvidden av 
nuvarande 
praxis för att 
tydliggöra hur 
skapande 
aktiviteter 
används 

Grounded 
theory-metod 
Frågeformulär 
66 deltagare 

A,B,C 

Gunnarsson. 
B, Jansson. 
JÅ & 
Eklund. M 
 

The Tree Theme 
Method in 
Psychosocial 
Occupational 
Therapy: A Case 
Study 
 

Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy 2006 
 

Att beskriva 
TTM som en 
interventions- 
metod inom 
psykiatrisk 
arbetsterapi 

Fallstudie 
Uppföljning 
efter  
tre år 
1 deltagare 
 

A 

Henare.D, 
Hocking.C 
& Smythe.L 
 

Chronic Pain: 
Gaining 
Understanding 
through the Use of 
Art 
 

British 
Journal of 
Occupational 
Therapy 2003 
 

Att undersöka 
erfarenheterna 
hos en liten 
grupp 
människor vars 
dagliga liv 
påverkas av 
smärta 

Fenomeno-
logisk 
Intervjuer 
14 deltagare 

A,B 

La Cour.K, 
Josephsson.S 
& 
Luborsky.M 
 

Creating 
connections to life 
during life-
threatening 
illness: 
Creative activity 
experienced by 
elderly people and 
occupational 
therapists 
 

Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy 2005 
 

Att upptäcka 
och 
karaktärisera 
komponenter 
vad gäller 
engagemang i 
skapande 
aktiviteter. 
Perspektiv både 
från patienter 
och 
arbetsterapeuter.  

Kvalitativa 
intervjuer  
8 patienter  
och 7 
arbetsterapeu-
ter 

A,B,C 

Mee.J & 
Sumsion.T  
 

Mental Health 
Clients Confirm 
the Motivating 
Power of 

British 
Journal of 
Occupational 
Therapy 2001 

Att undersöka 
värdet av 
aktivitet med 
perspektiv från 

Observationer 
samt 6 
djupintervjuer 

A,B,C 



 

 

Occupation 
 

 personer med 
långvariga 
psykiska besvär  

Mee.J, 
Sumsion.T 
& Craik.C 
 
 

Mental Health 
Clients Confirm 
the Value of 
Occupation in 
Building 
Competence and 
Self-Identity 
 

British 
Journal of 
Occupational 
Therapy 2004 
 

Att utvärdera 
arbetsterapins 
syn på 
aktiviteters 
stärkande kraft 
för personer 
med långvariga 
psykiska besvär 

Observationer 
samt 6 
djupintervjuer 

A,B 

Reynolds.F 
 

Coping with 
Chronic Illness 
and Disability 
through Creative 
Needlecraft 
 

British 
Journal of 
Occupational 
Therapy 1997 
 

Att undersöka 
de terapeutiska 
fördelarna med 
handarbete 

Beskrivande 
och 
undersökande 
studie  
35 
nedtecknade 
(livs)-
berättelser 

A,B 

Schmid.T 
 

Meanings of 
creativity within 
occupational 
therapy practice 
 

Australian 
Occupational 
Therapy 
Journal 2004 
 

Att studera 
fenomenet 
kreativitet 
genom tre 
verksamma 
arbetsterapeuter 

Undersökande 
studie 
Intervjuer  
Tre deltagare 

B,C 

Schroeder.S 
& Kopp.B 
 

Effects of Choice 
in an Art 
Occupation with 
Adolescents 
Living in 
Residential 
Treatment 
Facilities 
 

Occupational 
Therapy in 
Mental 
Health 2001 
 

Att fastställa 
huruvida 
erbjudandet av 
valmöjligheter 
påverkade en 
tonårings 
beteende. 

Observations-
studie 
25 tonåringar 

A,B 

Streek.J & 
Chapman.K 
 

Clients and carers 
of those with a 
diagnosis of 
dementia, their 
perspectives of a 
woodwork group 
as purposeful 
activity. An audit. 
 

Mental health 
occupational 
therapy 2005 
 

Att fastställa om 
en snickargrupp 
på en dagvård 
sågs som en 
meningsfull 
aktivitet av 
demenspatienter 
och deras 
vårdare 
 

En 
beskrivande 
gruppstudie 
Frågeformulär 
och intervjuer 
5 patienter och 
7 vårdare 

A,B 

 
 


