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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Arbetsterapi möjliggör för människor att utföra de aktiviteter de önskar och 
behöver utföra i vardagen. Hälsa är nära sammankopplat med en individs val av aktivitet och 
en balans i individens aktivitetsmönster ses inom arbetsterapi som en förutsättning för 
upplevd hälsa. Personer med mental ohälsa riskerar att få en obalans i sina dagliga aktiviteter 
och den mentala ohälsan kan även leda till att olika kognitiva och fysiska förmågor blir 
nedsatta hos individen. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeutiska åtgärders hälsofrämjande 
inverkan för personer med mental ohälsa.  
 

Frågeställningar: Vilka aktiviteter används i åtgärderna? Hur främjar åtgärderna mental 
hälsa? 

Metod: Studien är en litteraturstudie med en deduktiv ansats. En litteratursökning 
genomfördes i de två olika databaserna CINAHL och AMED. Data analyserades med en 
deduktiv innehållsanalys som utgick från Model of Human Occupations (MOHO) fyra 
komponenter, viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö.  

Resultat: Resultatet redovisas utifrån MOHOs fyra komponenter. I resultatet framkom även 
fyra olika aktivitetsområden med tillhörande aktiviteter som genom arbetsterapeutiska 
åtgärder kan bidra till mental hälsa. Gemensamt för flera av aktiviteterna var att de utfördes i 
form av gruppinterventioner. Resultatet visar även på hur arbetsterapi kan bidra till en bättre 
mental hälsa med hjälp av olika åtgärder. 

Nyckelord: Arbetsterapi, hälsofrämjande arbete, mental hälsa, mental ohälsa, 
aktiviteter. 
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1 Inledning 

Statistik visar att mental ohälsa är ett växande problem i det svenska samhället (1). Individer 
som lever med mental ohälsa riskerar att få en obalans bland sina aktiviteter och i sin vardag 
(2). Inom arbetsterapi anses en individs balans mellan aktivitet och vila kombinerat med 
möjligheten att vara delaktig i samhället och i sociala samspel utgöra förutsättningen för att 
uppleva mening i vardagen (3). En arbetsterapeut kan hjälpa en individ att upprätthålla en 
balans bland vardagens aktiviteter (2, 3) Denna studie har gjorts för att beskriva vilka åtgärder 
inom arbetsterapi som främjar mental hälsa. 

 
2 Bakgrund 
 
2.1 Arbetsterapi 

Inom arbetsterapi används aktivitet som ett medel i en behandling för att uppnå hälsa (3). 
Arbetsterapi innebär att möjliggöra för människor att utföra de aktiviteter de önskar och 
behöver utföra i vardagen trots eventuella hinder och funktionsnedsättningar (4). Aktivitet ses 
inom arbetsterapin som något som bidrar till människors hälsa. Detta då människor är aktiva 
individer som mår bra av att engagera sig i aktivitet. Om aktiviteten som individen utför 
upplevs som meningsfull kan detta utförande och engagemang bidra till hälsa (3, 2). 
Aktiviteter kan vara sådana som personen upplever som lustfyllda att utföra men även sådana 
som är nödvändiga att utföra för att upprätthålla en fungerande vardag (2).  
 

2.1.1 Klientcentrering inom arbetsterapi 

För att en individ ska uppleva hälsa är det enligt Erlandsson et al. av stor vikt att möjliggöra 
utförandet av individanpassade och önskvärda aktiviteter (4), samt att få individen att själv 
identifiera vad som upplevs som viktigt att kunna utföra (2). En arbetsterapeut arbetar med 
hjälp av olika bedömningsinstrument och har en ständigt pågående dialog med klienten, vilket 
tillsammans skapar ett underlag för det gemensamma arbetet (5). Detta kallas för 
klientcentrering och är en viktig del i arbetsterapeutens arbetssätt. Klientcentrering innebär att 
arbeta med klientens önskemål i fokus.  

Arbetssättet innebär även att klienten är delaktig och engagerad i val av mål och utformande 
av behandlingsprocess. Klienten bidrar med kunskap om sig själv vilket arbetsterapeuten 
behöver ta hänsyn till då det ger en inblick i vilka förmågor och eventuella hinder individen 
själv upplever sig ha i förhållande till sin utförandeförmåga (3). I ett klientcentrerat arbete bör 
arbetsterapeuten initialt skapa sig en förståelse för individens värderingar samt kulturella 
kontext vilket i sin tur kan bidra till en ökad motivation för klienten att sätta individuellt 
meningsfulla mål och medverka i behandlingsprocessen. Detta ses som en stor fördel med att 
arbeta klientcentrerat (6).  

Även enligt Kielhofner (7) och modellen The Model Of Human Occupation (MOHO) innebär 
klientcentrering att arbetsterapeuten ser varje individ som unik. Modellen lyfter även vikten 
av att ta hänsyn till personens olika roller, vanor och miljöer i förhållande till dennes 
önskemål kring mål och aktivitetsutförande. Tillsammans påverkar de olika komponenterna 
en persons liv, då de alltid har ett samspel i ett naturligt förändringsförlopp. Detta sker i takt 
med att personens tankar känslor och beteenden förändras kontinuerligt (7).  
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2.1.2 Flow  
 
Enligt Kielhofner innefattar aktiviteter individers olika passioner och intressen i livet vilket 
leder till ökad glädje, hälsa och energi (7). Den upplevda glädjen under ett 
aktivitetsutförande kan variera mellan olika individer och kan exempelvis innebära känslan 
av en intellektuell tillfredsställelse eller känslan av samhörighet med andra. Aktiviteter 
som innefattar flera olika källor till glädje är oftast de som attraherar oss människor att 
genomföra och som kan leda till flow. Flow är något som uppstår när vi har en total 
stimulans i den aktivitet vi utför och den upptar hela vårt medvetande (7). Arbetsterapeuter 
som arbetar inom mental hälsa fokuserar på att hitta aktiviteter som är perfekt anpassade 
och utformade efter individens egen förmåga och som kan bidra till flow i syfte att hjälpa 
dem att släppa malande tankar för en stund. Denna mentala avlastning kan sedan i sin tur 
leda till att klienten får lättare att utföra sina dagliga aktiviteter. Detta kallas för flow-teorin 
(3). 

2.1.3 Aktivitetsbalans 

Erlandsson & Persson (4) lyfter också att arbetsterapeuter bör främja de aktiviteter där 
klienten upplever att de glömmer bort tid och rum och att använda dessa aktiviteter som 
redskap för att för stunden glömma de problem och symtom som sjukdomen eller tillståndet 
innebär. Dock lyfts vikten av en individuell balans mellan lustfyllda aktiviteter, kravfyllda 
aktiviteter och även återhämtning i det vardagliga livet, vilket kan likställas med begreppet 
aktivitetsbalans (4). Kroksmark (2) definierar aktivitetsbalans som en jämvikt i de aktiviteter 
som en individ uppfattar som återhämtande och de aktiviteter som vi måste utföra. När en 
individs vardag innehåller ett rimligt antal aktiviteter samt en rimlig variation av dessa 
aktiviteter uppnås aktivitetsbalans. Detta bidrar till individuell utveckling och kan vara en 
förutsättning för hälsa (4). Anderson Clarke & Warner (8) menar att klientens återhämtning är 
av stor vikt för att uppnå ett rehabiliterande och habiliterande arbetssätt (8). Återhämtning kan 
ses som en ständig process som pågår under en individs livstid och som kan leda till ett 
hoppfyllt, konstruktivt och tillfredsställande liv. För att uppnå återhämtning är klientens 
medbestämmande en viktig del i arbetet (3). Återhämtning handlar om att göra sådant som 
känns meningsfullt för individen, trots att vissa av symptomen av mental ohälsa kan kvarstå 
(9).  

 
2.1.4 Kreativa aktiviteter 

Aktiviteter är något som inom arbetsterapi alltid varit värdefullt i ett mentalt 
hälsofrämjande arbete (5). Enligt World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 
(14) är aktiviteter sådant som en individ upplever ett behov av att göra, förväntas göra och 
vill göra, dessa utgör även meningen med livet.  

Kreativa aktiviteter kan användas som en metod i arbetet för återhämtning genom att ge 
personen en tydligare bild av sina förmågor och därmed öka känslan av livskvalité (15). Att 
vara kreativ bidrar till öppet skapande och tänkande, att införliva fantasi och nya 
tankemönster. Det öppnar även upp till självständighet och kontroll över sina egna förmågor. 
De kreativa aktiviteterna resulterar även i slutprodukter som stärker individens känsla av 
kompetens (5, 16). Arbetsterapeutiska åtgärder i form av aktiviteter som bidrar till kreativitet 
kan hjälpa individen att inte bara överkomma mental ohälsa, utan även öka insikt och 
anamma strategier för att hantera och lösa vardagliga problem (5). De kreativa aktiviteterna 
bör vara självvalda av individen där arbetsterapeutens roll är att hjälpa individen att 
identifiera vilka kreativa aktiviteter som uppfattas som meningsfulla, bidrar till intresse samt 
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leder till användbarhet och motivation (16). 
 

2.2 Mental hälsa & ohälsa 
 
Mental hälsa kan vara problematiskt att definiera då det många gånger är kulturellt betingat 
och därför har en individuell innebörd (5). Enligt World Health Organisation (WHO) (10) 
innebär mental hälsa att en individ är kapabel att hantera normala stressfaktorer samt är 
medveten om sina egna förmågor vilket leder till individuellt välmående. Mental hälsa beror 
ofta på en samverkan av olika omständigheter kring en individ och påverkas av den miljö som 
individen verkar inom (5).   
Mental ohälsa kan beskrivas som en psykisk funktionsnedsättning som kan visa sig i form 
av en rubbning i en individs välmående (3, 5). Kroppsliga förmågor och kognitiva 
funktioner som tidsuppfattning, planeringsförmåga, motivation och att vidmakthålla 
uppmärksamheten är exempel på sådant som kan påverkas och bli nedsatt på grund av 
funktionsnedsättningen. Även minnesproblematik och stor stresskänslighet är vanliga 
följder av den mentala ohälsan (3). Mental ohälsa kan även uppstå av ärftliga faktorer 
och/eller den miljö individen lever och befinner sig i (11). Det finns även en rad olika 
sjukdomar och tillstånd som kan påverka den mentala hälsan (11). Yttre påfrestningar, till 
exempel i form av den sociala miljön, är en av de faktorer som kan påverka den mentala 
hälsan och är något som alla människor upplever i olika grad under livet och reagerar olika 
på. Den sociala miljön kan exempelvis handla om fördomar och de förväntningar som 
individen har på sig (11). Mental ohälsa kan visa sig i form av både mindre påtagliga 
psykiska svårigheter men även allvarligare då en diagnos fastställs (12) En person med 
mental ohälsa saknar ofta tydliga roller och vanor i vardagen och kan uppleva svårigheter 
att ta rationella beslut och agera emotionellt (3, 5). Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen redovisar den ökande statistiken inom mental ohälsa i dagens samhälle (1, 
13). Socialstyrelsens rapporter uppvisar alarmerande siffror, där en fortsatt ökning väntas 
ske (13).  

Mental hälsa är nära sammankopplat med en individs val av aktivitet (5). Detta då ett 
aktivitetsutförande kan bidra till hälsa om aktiviteten upplevs som betydelsefull för 
individen att utföra (3). En balans i individens aktivitetsmönster ses inom arbetsterapi som 
en förutsättning för upplevd hälsa (4). En individs vardagliga vanemönster är en 
förutsättning för att kunna skapa och upprätthålla olika aktiviteter som individen behöver 
för att kunna uppnå mental hälsa, då dessa bidrar till en känsla av mening och samhörighet 
(3). 
 

2.3 Hälsofrämjande arbete 
 
WHO’s definition av hälsofrämjande hållbara insatser innebär att få människor att förbättra 
sin hälsa genom att själva ta kontroll över den (17). Målet med ett hälsofrämjande arbete 
enligt WHO lyder även ”hälsa för alla och alla för hälsa” och infördes för att främja och 
uppmuntra jämställd hållbar hälsa och de faktorer som bidrar till hälsa för alla. 
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2.3.1 Arbetsterapi och hälsofrämjande arbete 

Ett hälsofrämjande arbetssätt inom arbetsterapi innebär att lyckas nå så stor livskvalité för 
individen som möjligt genom att stödja arbetet att nå de individuella mål som satts. Detta 
nås främst genom ett klientcentrerat fokus med hänsyn till kontexten av klientens liv eller 
den grupp eller familj som man arbetar med (18) 

Kroksmark (2) beskriver fyra olika preventionsnivåer som man arbetar utifrån för att 
förebygga ohälsa i ett preventivt arbete. Detta kan ses som ett exempel på ett annat sätt att 
arbeta hälsofrämjande. De fyra olika nivåerna är Primär, Sekundär, Tertiär och Kvartär nivå. 
Primär prevention innebär att man förebygger skada och sjukdom och ohälsosamma tillstånd 
genom utbildning. Sekundär prevention handlar om att upptäcka en sjukdom eller skada i ett 
tidigt skede i hopp om att minska konsekvenserna i det allmänna hälsotillståndet för 
individen. Tertiär prevention innebär att man försöker minska de konsekvenser som en 
sjukdom eller skada har genom rehabilitering och liknande insatser. Kvartär prevention går ut 
på att förebygga funktionsnedsättningar för individen, både på aktivitets och funktionsnivå. 
Denna studie riktar sig mot det arbetsterapeutiska arbetet som sker på en tertiär nivå, då syftet 
är att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder med tillhörande aktiviteter som bidrar till mental 
hälsa och deras hälsofrämjande inverkan (2). 
 

2.4 The Model of Human Occupation 
 
The Model of Human Occupation (MOHO) (19) är en arbetsterapeutisk referensram som 
används av arbetsterapeuter världen över. Syftet med modellen är att vara ett stöd för 
arbetsterapeuter i deras yrkesutövning (5, 7). 

Grundprinciperna i modellen är att arbetsterapeuten intar ett holistiskt perspektiv i arbetet 
med en individ genom att arbeta klientcentrerat. Detta gör man genom att se till en människas 
val av aktivitet och aktivitetsutförande utifrån modellens fyra grundbegrepp Viljekraft, 
Vanebildning, Utförandekapacitet och Miljö (7, 14). Viljekraft, vanebildning samt 
utförandekapacitet representerar den hela människan i en gemensam kontext där miljöns roll 
är konstant och ständigt påverkar dessa komponenter (7). Kielhofner (7) benämner aktiviteter 
som något som sker i kontexterna tid, rum, samhälle och kultur och dessa kontexter fungerar 
som ett underlag för hur individens aktivitetsutförande yttrar sig. Aktiviteter är något som alla 
individer har rätt till, enligt Erlandsson & Persson (4) då de kan bidra till välbefinnande och 
hälsa.  
 
2.5 Mental ohälsa och dess inverkan på viljekraft (volition) 
 
Kielhofner (7) beskriver människans viljekraft som något som har stor betydelse för en 
individs aktivitetsutförande. Denna ligger som grund för vår individuella motivation där våra 
tankar och känslor styr vilka aktiviteter vi är villiga att utföra under dagen. Dessa baseras 
också på de erfarenheter vi bär med oss som utgör grunden för hur vi upplever, tolkar och 
förväntar oss att en aktivitet ska vara och som påverkar den individuella viljan till aktivitet. 
Mental ohälsa kan medföra brist på tilltro och uppfattning om den egna förmågan vilket kan 
leda till inaktivitet hos individen. Detta kan också bidra till svårigheter att finna kraft och vilja 
till att på eget bevåg utföra en aktivitet (7).  

Creek et al. (5) lyfter hur individer med mental ohälsa upplever att de har svårt att identifiera 
och sätta relevanta och realistiska mål vilket kan bero på en nedsatt viljekraft hos dessa 
individer.  
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2.6 Mental ohälsa och dess inverkan på vanor (habituation) 
 
Vanebildning kan förklaras som delvis självgående handlingar som sker under upprepning 
och förstärker vår identitet genom att de förtydligar för oss hur vi identifierar oss själva och 
våra roller. Dessa utförs i de olika miljöer som vi dagligen möter och kan agera fritt inom och 
det kan handla om de aktiviteter som vi med tiden automatiserat (7).  

Mental ohälsa kan påverka en individs vanebildning då individen kan få en lägre 
motivationsnivå och därigenom få svårigheter att upprätthålla sina normala vanor. Även 
energinivåerna kan bli lägre hos individen så att de vanor som normalt sätt brukar finnas i 
vardagen blir svårare att utföra, vilket kan leda till inaktivitet hos individen. Att förlora sina 
vanor kan i sin tur innebära att humöret och energinivåerna försämras ytterligare hos 
individen. Denna rubbning i individens vanemönster beskriver Kielhofner (7) som något som 
blir en del av en nedåtgående spiral. Creek et al. (5) och Eklund et al. (3) beskriver även hur 
personer som lever med mental ohälsa ofta saknar hållbara rutiner och en tydlig struktur i sin 
vardag.  

 
2.7 Mental ohälsa och dess inverkan på utförandekapacitet (performance capacity) 
 
Den individuella kapaciteten till utförande styrs av alla kroppsliga funktioner som bland annat 
minne, muskler och nervsystem. Vid avsaknad av dessa funktioner är vi inte kapabla att utföra 
aktiviteter och vid bortfall av vissa funktioner kan kapaciteten att utföra en aktivitet minska. 
Den egna upplevelsen kring våra individuella förmågor speglas oftast i de aktiviteter vi väljer 
att utföra samt de aktiviteter vi intresserar oss för att utföra (7). 

En individ med mental ohälsa kan uppleva låg lust till aktivitetsutförande då aktiviteten 
uppfattas som meningslös, detta kan bero på många tidigare misslyckanden i utförandet av 
aktiviteten. Om individer med mental ohälsa inte känner sig tillfreds med sina nuvarande 
aktivitetsutföranden kan det leda till en försämrad tilltro till den egna utförandekapaciteten 
(7). Även svårigheter inom kommunikation och problemlösning vid mental ohälsa kan leda 
till nedsatt utförandekapacitet (5). 

 
2.8 Mental ohälsa och miljö (environment) 
 
Miljön beskrivs som allt omkring oss, platser, föremål, människor, allt i en interaktion som 
alla individer deltar inom. Hinder i miljön kan minska och begränsa handling och leda till 
inaktivitet hos individen (7). Faktorer som påverkar aktivitetsutförandet i förhållande till den 
fysiska miljön är vilken form av funktionsnedsättning personen har. Denna kan vara kognitiv, 
motorisk, emotionell eller sensorisk. Exempel på de miljökontexter vi befinner oss i dagligen 
är kulturella miljöer, sociala miljöer och politiska kontexter. Miljön ligger till grund för om vi 
upplever hinder eller möjligheter vid det individuella aktivitetsutförandet och den påverkar 
oss individuellt beroende på kontexten. Hur miljön påverkar en individ beror på vilka vanor, 
värderingar, roller, intressen och uppfattningar vi har kring våra förmågor (7).  

Daremo (20) belyser hur individer som lever med mental ohälsa upplever kritiskt motstånd i 
sin nära sociala miljö. De känner även svårigheter kring att våga fråga om stöd då förståelsen 
kring den berördas situation upplevs som låg från närstående.  

Den sociala miljön är för många något som kan bidra till hälsa då det ger en känsla av 
delaktighet och tillhörighet till andra människor och omvärlden. För personer med mental 



	
	

9	
	

ohälsa kan det vara en utmaning att delta i olika sociala samspel, även om effekten kan vara 
densamma för dessa personer och därför något de eftersträvar att få uppnå (3). 

Brown et al. (21) skriver om hur ett av de vanligaste motstånden personer med mental ohälsa 
upplever i sin sociala miljö gestaltas i form av stigmatisering och fördömande av personer i 
deras omgivning. Detta kan ske både från närstående som släkt och vänner men även från de 
professioner de möter i vården. Det är även vanligt att personer med mental ohälsa upplever 
en känsla av ensamhet. Detta kan ske trots att deras boendesituation ofta ser identisk ut med 
personer som inte lider av mental ohälsa. Känslan av ensamhet uppkommer snarare som en 
följd av det motstånd som individerna upplever i deras sociala miljö från personerna i deras 
omgivning. Även om sociala sammanhang och ett socialt stöd är viktigt för individer med 
mental ohälsa är det samtidigt vanligt att en individ med mental ohälsa drar sig undan och 
isolerar sig från sin omgivning som en följd av dessa olika faktorer (21). 

  
3 Problemformulering 
 
Utifrån ovanstående litteraturgenomgång framgår att mental ohälsa kan beskrivas som 
psykiska funktionsnedsättningar vilka kan leda till att individen upplever en nedsatt kognitiv 
förmåga och sociala svårigheter. Dessa funktionsnedsättningar kan i sin tur leda till nedsatt 
aktivitetsutförande och minskad upplevd delaktighet (3). Individer som lider av mental ohälsa 
upplever dessutom ofta att det är svårt att vara fysiskt och psykiskt aktiva i mötet med olika 
miljöer, då dessa miljöer ofta ger en över- eller understimulering vilket i sin tur kan leda till 
att personen isolerar sig ytterligare (3). Aktivitet är något som anses leda till hälsa inom 
arbetsterapi (3), liksom att ha en aktivitetsbalans, det vill säga en rimlig mängd och variation 
av aktiviteter i vardagen. Att utförandet av aktiviteter leder till hälsa är något som även 
tidigare forskning visar på (15). Förståelse och kunskap kring aktiviteters verkan på hälsa ses 
som ett av de viktigaste redskapen inom arbetsterapi. Enligt Kielhofner (7) styrs individers val 
av aktivitet av de fyra olika komponenterna Miljö, Utförandekapacitet, Viljekraft och 
Vanebildning. Aktivitetsutförandet sker i samspel mellan dessa komponenter, vilket ger ett 
holistiskt perspektiv på människans aktivitetsutförande.  

Arbetsterapeuter besitter redan kunskap om aktivitetens betydelse för hälsan (3). Kroksmark 
(2) lyfter dock vikten av att professionen ska få en starkare roll inom det hälsofrämjande 
arbetet. Vidare forskning behövs därför för att ytterligare stärka kunskapen kring 
arbetsterapeutiska åtgärders verkan och professionens roll i arbetet för att främja mental hälsa 
(8).  
 
4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeutiska åtgärders hälsofrämjande inverkan 
för personer med mental ohälsa. 
 
Frågeställningar: 
- Vilka aktiviteter används i åtgärderna? 
- Hur främjar åtgärderna mental hälsa? 
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5 Metod 
5.1 Studiens design 

För att ta fram en sammanställning av den forskning som redan finns valde författarna att göra 
en litteraturstudie. Detta innebär att frågeställningarna ställdes till de studier som valdes ut för 
att besvara syftet. En litteraturstudie baseras på tidigare kunskap inom det valda området (25). 

 
5.2 Datainsamling  
 
Litteratursökningen utfördes parallellt i databaserna CINAHL plus with full text och AMED. 
Dessa databaser riktar sig mot studiens syfte då deras ämnesområde är arbetsterapi och 
omvårdnad (26).  

Forsberg (26) lyfter olika metoder för att söka fram lämpliga studier som kan svara på 
studiens syfte. Författarna följde en av dessa som innebär att inledningsvis utföra sökningen 
med flera fritextsökningar (26). Detta gav författarna en bredare bild av vilka sökord som var 
adekvata utifrån syftet.  

Detta gjordes initialt med enstaka ord var för sig, för att vidare göras i form av kombinationer 
med hjälp av booleska operatorer (26, 27), vilket innebär att sökorden kombinerades i syfte att 
fånga in så många relevanta studier som möjligt samtidigt som sökningen sker riktat mot ett 
specifikt område. Kombinationen författarna använde i sökningen var ordet AND, för att 
sökningens resultat skulle innefatta artiklar som berörde fler av de utvalda sökorden. 
Författarna kombinerade sökorden “Occupation AND Intervention AND Mental health”. För 
att bredda sökningen tillades även “AND Promotion”. Vidare användes sökorden 
“Occupation* AND Intervention AND Mental Illness AND Interview, med trunkering på 
ordet occupation (28). Sedan kombinerades “Occupation AND Model of Human Occupation 
AND Mental illness”. Slutligen utfördes en sökning med sökorden “Occupational therapy 
AND Activit*” (Se bilaga 1). De avgränsningar som användes i sökningen var årtal 2009–
2019, full text och peer reviewed, samt att artiklarna skulle svara på syftet. 

 
5.3 Urval 
 
Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle innehålla de sökord som användes i 
sökningen (26). Innehållet skulle rikta sig mot mental hälsa och ohälsa samt 
arbetsterapeutiska interventioner. Övriga inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla 
om hur man genom arbetsterapi förbättrat mental hälsa och-/eller förhindrat försämring av 
mental hälsa. Artiklarna kunde med fördel innehålla MOHO:s fyra olika komponenter 
viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö. Utifrån dessa inklusionskriterier valdes 
65 stycken artiklar ut då titlarna gick i linje med denna studies syfte. Efter att ha läst abstrakt 
valdes sedan 23 artiklar för att läsas i fulltext. Av dessa valdes slutligen 15 artiklar ut som 
motsvarade inklusionskriterierna. Efter noggrann granskning av huruvida dessa artiklars 
resultat motsvarade inklusionskriterierna valdes sex av dessa bort (se bilaga 2).  

För att möjliggöra och säkerställa en strukturerad kvalitetsgranskning av de valda artiklarna 
valde författarna slutligen att använda sig av SBU:s kvalitetsgranskningsmall (29). De 
kriterier som granskades var bland annat vilka urval som artiklarna innehöll, om artiklarna 
hade ett godkänt etiskt resonemang, om artiklarnas syften var relevanta, om resultatet var väl 
beskrivet och överförbart till liknande kontexter. Resultatet av kvalitetsgranskningen 
redovisas i bilaga 3. 
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5.4 Analys och genomförande 
 
En artikelmatris utformades för att öka tydligheten och strukturen i det utvalda materialet och 
underlätta den fortsatta analysen för författarna (se bilaga 1) (28).  

Analysen utfördes utifrån ett deduktivt angreppssätt, då författarna formade analysmatrisen 
och dess kategorier utifrån MOHO (7).  De olika kategorierna som utformade matrisen var, 
Viljekraft, Vanebildning, Utförandekapacitet och Miljö. Matrisen inkluderade även kategorin 
Aktivitet för att författarna på ett tydligt sätt skulle kunna identifiera vilka aktiviteter som 
använts i de arbetsterapeutiska åtgärderna, för att sedan se till vilket sätt dessa påverkat de 
fyra olika kategorierna i förhållande till deltagarnas mentala hälsa.  

Utförandet av analysarbetet skedde i följande ordning: 

1. Författarna sökte i artiklarnas resultat efter åtgärder som haft inverkan på deltagarnas 
viljekraft  

2. Författarna sökte i artiklarnas resultat efter åtgärder som haft inverkan på deltagarnas 
vanebildning 

3. Författarna sökte i artiklarnas resultat efter åtgärder som haft inverkan på 
utförandekapacitet 

4. Författarna sökte i artiklarnas resultat efter åtgärder som haft inverkan på deltagarnas 
mentala hälsa 

5. Slutligen söktes de aktiviteter som dessa åtgärder innehöll fram. 

Texten som motsvarade det eftersökta i varje steg markerades och fördes därefter in i 
analysmatrisen under vardera kategorin. I analysarbetet framkom att samma åtgärder och 
aktiviteter i olika artiklar kunde relateras till flera av MOHO:s olika kategorier vilket gjorde 
att aktiviteten sorterades in under den kategori där aktivitetens effekt på den mentala hälsan 
för individerna var mest framträdande.  

Enligt Forsberg (26) så är det av stor vikt att författarna klassificerar och kategoriserar sin 
data vid analysen för att kunna utläsa ett tydligt och trovärdigt resultat och för att kunna 
beskriva ett specifikt fenomen. Denna metod kallas för en systematisk organisering av 
studiens insamlade data (25) vilket underlättar analysen av artiklarnas resultat (se bilaga 3). 

 
5.5 Etiska ställningstagande 
 
Enligt Forsberg (26) är det av stor vikt att etiska överväganden görs vid utformandet av en 
forskningsstudie. Detta för att säkerställa att ingen individ tar skada av den forskning som 
utförs. För att säkerställa detta ska resultatet av studien samt genomförandet och 
tillvägagångssättet redovisas tydligt för läsaren. Samtliga forskningsetiska principer bör tas i 
beaktande. I denna studie hade detta genomförts i alla valda artiklar då tydliga etiska 
godkännanden fanns redovisade i samtliga texter. 

 
6 Resultat 

Studierna var utförda i Sverige, Norge, USA, England och Nya Zealand med olika 
målgrupper och ålder på deltagarna men hade ett gemensamt undersökningsfokus i form av 
att undersöka vad i arbetsterapeutiska åtgärder som kan verka hälsofrämjande och kan bidra 
till mental hälsa. Samtliga studier hade en kvalitativ design, förutom två studier som hade en 
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mixed method design, det vill säga en kvalitativ och kvantitativ design i ett. Se artikelmatrisen 
(Bilaga 1). 

6.1 Aktiviteter 

I artiklarna framkom sammanlagt fyra olika aktivitetskategorier (se tabell 1). Dessa innehöll 
aktiviteter som ingick i de arbetsterapeutiska åtgärder som bidrog till att vidmakthålla eller 
förbättra mental hälsa. Aktiviteterna utfördes både individuellt och i grupp. 

 

TABELL 1: 

Hälsofrämjande aktiviteter  

Förekommande aktiviteter i studierna: 

Skapande aktiviteter/ 
Handarbete: 
  

Aktiviteter som berör 
mat: 
  

Fysiska 
aktiviteter: 

Samtal: 

- Slöjd (30, 32, 33)  
- Måla (30, 32, 33) 
- Skapande med keramik 
(31, 32, 33) 

- Smyckestillverkning 
(31, 32, 33) 

  

  

- Aktiviteter som 
berörde mat, såsom 
matlagning (32, 34, 36) 

- Utbildning kring mat 
och dess inverkan 
på kroppen (32, 36) 
- Matintag samt 
planering inför och efter 
en måltid (32, 36, 37) 

 

  

- Promenader (32, 
35, 37, 38) 
- Fotboll: (34) 
- Yoga (32, 34) 
- Bergsklättring 
(30)  
- Dans (32) 
 
 
 

- Individuella 
samtal (30–38) 
- Gruppsamtal 
(30–38)  
 
 
 

Gemensamma aktiviteter utförda i grupp:  
Gruppsamtal, matlagning, skapande aktiviteter, fysiska aktiviteter (30 – 38). 
 

 
 
6.2 Arbetsterapeutiska åtgärders inverkan på viljekraft  
 
Det framkom i artiklarna att de faktorer som hade störst inverkan på viljekraften var att delta i 
gruppaktiviteter (31, 34, 35, 37, 38), att själv få välja aktivitet utifrån individuella önskemål 
(34, 35) samt att aktiviteten resulterade i en färdig produkt (33, 38).  

Ett gemensamt utfall i de studier som innehöll gruppinterventioner var att deltagarna fick 
ökad viljekraft tack vare känslan av delaktighet och gemenskap (31, 34, 35, 37, 38). 

De positiva attityder som fanns i gruppen ökade deltagarnas viljekraft att delta i aktiviteten, 
då det även gav dem en känsla av delaktighet och gemenskap. Gruppens attityder bidrog till 
vilken viljekraft deltagarna kände. De positiva attityderna gjorde deltagarna gladare vilket 
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ökade deras motivation och glädje i att utföra aktiviteten, vilket i sin tur ledde till ökad 
motivation och därmed ökad viljekraft (31, 34, 35, 38).  

” The meetings were a reason to get up and around in the morning, be on time and get out of 
the home. It was also important for the participants to have a reason to take the stairs from 

their apartment to take a walk, to and from the meetings” (35 s. 214) 

Att få dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa andra i gruppen ökade viljekraften att delta 
i de olika aktiviteterna (35, 37). Gemenskapen som aktiviteten innebar i form av nya 
kontakter och relationer ökade viljekraften att delta i dem (38).  
 
I flera av studierna berättar deltagarna att valet att kunna delta i en aktivitet (31, 32, 35, 38) 
samt hur det faktum att aktiviteterna blev utformade efter deras individuella önskemål av 
arbetsterapeuten bidrog till en ökad vilja att delta i dem (34, 35). 

De aktiviteter som resulterade i en färdig produkt ökade viljekraften hos deltagarna i studierna 
att utföra dem (33, 38). Aktiviteterna gav även deltagarna nya kunskaper och strategier att 
applicera på sina övriga dagliga aktiviteter, vilket ökade viljekraften för att utföra dem. Även 
vetskapen om att deltagarna var kapabla att klara av svårare aktiviteter bidrog till en ökad 
viljekraft att utföra aktiviteten och att utföra andra aktiviteter i det dagliga livet (30–33). 

 
6.3 Arbetsterapeutiska åtgärders inverkan på vanebildning 
 
Aktiviteter som ledde till att återinföra roller (33) samt införliva aktiviteter, vanor och nya 
roller (33, 35–38) var de som hade störst inverkan på vanebildningen. 
 
Samtliga studier visar att nya aktiviteter hjälpte deltagarna att skapa nya vanor i vardagen som 
fick dem att uppnå en bättre mental hälsa (30–38). Flertalet studier visade även att införliva 
eller återinföra olika roller i deltagarnas liv med hjälp av aktiviteterna bidrog till vanebildning 
(33, 35–38).  
 
Roller som en betydande faktor lyfts återkommande i en artikel (30) då resultaten visar att 
bryta gamla negativa vanemönster med hjälp av införlivandet av nya roller bidrog till att 
deltagarna upplevde en bättre mental hälsa. Deltagarna uttryckte även att de olika 
aktiviteterna såsom gruppsamtal och promenader hjälpte dem att få känna sig normala och 
kompetenta vilket ledde till att de även kunde utveckla nya roller som hjälpte dem att utveckla 
nya hälsosamma vanor i sin vardag (30).  
 

Att skapa nya vanor i vardagen bidrog till en ökad känsla av egenvärde och insikt kring sina 
egna förmågor (34, 35, 37). Att få hjälpa andra ledde till en känsla av att få inta en 
meningsfull roll, vilket gjorde det möjligt för deltagarna att utveckla nya vanemönster (37, 
38). Aktiviteterna bidrog även till att deltagarna fick möjlighet att se sig själva med nya ögon 
vilket bidrog till intagandet av nya roller och därigenom även nya vanor (33, 35). Genom de 
olika aktiviteterna fick deltagarna hjälp att lära sig att upprätthålla sina dagliga aktiviteter och 
vanemönster. Detta gjorde även att de fick hjälp med att utforma nya och mer individuellt 
anpassade roller vilket gjorde vanorna lättare att upprätthålla. Resultaten visar att deltagarna 
med hjälp av aktiviteterna även lärde sig nya strategier att hantera sin ångest vilket gjorde det 
lättare för dem att upprätthålla sina tidigare vanemönster, eller skapa nya vanemönster som 
kunde bidra till hälsa (32, 35, 36).  
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Införlivandet av nya rutiner och vanor i vardagen, till följd av aktiviteterna, bidrog alltså till 
nya vanemönster för deltagarna, vilket sedan kunde appliceras på deltagarnas övriga ADL-
utföranden (30, 31, 32, 33, 37, & 38). 

” She became productive again, regained the confidence she once possessed, overcame her 
tendency to be self-critical, and essentially was able to generalize these attributes to prioritize 

her needs” (33, s. 78). 
 

6.4 Arbetsterapeutiska åtgärders inverkan på utförandekapacitet 
 
Ett gemensamt resultat i de olika studierna (30–33, 36–38) var en ökad insikt hos deltagarna 
om deras egen förmåga att utföra en aktivitet, vilket i sin tur bidrog till en ökad 
utförandekapacitet i deras dagliga aktiviteter. Den ökade insikten ledde också till ett större 
självförtroende hos deltagarna vilket i sin tur bidrog till en bättre mental hälsa (37). När 
viljekraften till en aktivitet ökade utvecklades även deltagarnas utförandekapacitet (30–38).  

”Our study showed that the programme facilitated the participants’ occupational adaption 
when thay learned new things about occupational performance and change in occupational 
approach, which had an impact on their perceptions of themselves as occupational beings. 
Participating in meaningful challenging activities in different environments stimulates the 

occupational adaption process” (35, s 217) 

Aktiviteterna ledde även till nya erfarenheter och metoder kring utförande för deltagarna (30, 
32, 35, 37, 38) vilket gjorde att deras utförandekapacitet ökade i andra dagliga aktiviteter. 
Deltagarna fick lättare att utföra olika individuella aktiviteter i samhället på egen hand (30–
38). 

 

6.5 Arbetsterapeutiska åtgärder i förhållande till miljö 
 
Den sociala miljöns inverkan på den mentala hälsan lyfts i flertalet av studiernas resultat (32–
36, 37, 38). Deltagarna i dessa studier talar om hur känslan av delaktighet, samhörighet och 
socialt utbyte har bidragit till att de både fått lättare att utföra sina egna dagliga aktiviteter 
men även hur det hjälpt dem att uppnå en bättre mental hälsa.  

“participation in the craft activities in the group seemed to promote joy and self-respect for 
the participants, who in return seemed freed from the constraints of their mental health 

illness” (30 s. 149) 

Med hjälp av den sociala miljön fick även deltagarna möjlighet att lära sig mycket om sig 
själva och deras utförandekapacitet, vilket ökade både deras självförtroende och mentala hälsa 
(32–36, 37, 38).  

” Sharing and joking with others about topics that had previously caused them shame seemed 
to help with healing. Furthermore, enjoying the time together in the group and ’having fun’ 

were often reported as a meaningful part of the course.” (37 s.61) 

I en av studierna (33) där deltagarna bland annat fick utföra olika skapande aktiviteter, 
möjliggjorde miljön deras förmåga att utföra aktiviteten då materialet fanns tillgängligt för 
dem. Den fysiska miljöns påverkan på den mentala hälsan lyfts i flertalet studier då 
miljöombyte, multisensorisk miljö och naturens inverkan har visat sig verka hälsofrämjande 
(32, 34, 38).  
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” Seeing a beautiful landscape was something to strive for and added to their scense of 
achievement. Participant reflected on how this connection to nature made them feel. Such 

experience was always positive...” 

“...Consequently, these findings signify the importance of outdoor and countryside walking 
for positive mental wellbeing.” (38) 

 
7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeutiska åtgärders hälsofrämjande inverkan 
för personer med mental ohälsa. Med frågeställningarna: Vilka aktiviteter används i 
åtgärderna? Hur främjar åtgärderna mental hälsa? 

I resultatet framkom att de vanligaste åtgärder med tillhörande aktiviteter som används av 
arbetsterapeuter för att främja mental hälsa sker inom gruppinterventioner av olika slag. 
Aktiviteterna inom dessa åtgärder är samtal, både i grupp och individuellt med arbetsterapeut. 
Även fysisk aktivitet, skapande aktiviteter och aktiviteter som på olika sätt berör mat är 
vanligt förekommande. Gruppinterventionerna leder till en känsla av delaktighet och 
gemenskap vilket bidrar till en ökad motivation att utföra aktiviteter vilket i sin tur leder till 
ökad mental hälsa (34, 35, 37, 38).  

Aktiviteter 
 
Resultatet visar att en av de vanligaste förekommande aktiviteterna var att samtala, både i 
grupp och individuellt (30–38) vilket kan förstås i förhållande till annan litteratur. Att en 
individ isolerar sig från sin omgivning är vanligt vid mental ohälsa. Wiklund (39) skriver om 
hur individer med mental ohälsa kan uppleva att de förlorar kontakten med sitt inre och att 
detta leder till en oförmögenhet att upprätthålla relationer till personer i individens 
omgivning. Individen tappar därigenom kontakten med personer i omgivningen och förlorar 
därmed även det stöd som dessa personer inneburit och bidragit med (39). Vid en bedömning 
skall arbetsterapeuten se till individens behov och önskemål och utifrån dessa sätts mål för 
den gemensamma terapeutiska processen (4). Om individen uttrycker en önskan om att lättare 
kunna samtala och delta i sociala sammanhang så blir det arbetsterapeutens uppgift att försöka 
hjälpa individen att nå dessa mål. Detta görs då med hjälp av social färdighetsträning och val 
av aktivitet, antingen i grupp eller individuellt (3). Om en individ lever med mental ohälsa ska 
arbetsterapeuten därför, enligt Eklund et al (3) ha i åtanke hur detta påverkar individen 
eftersom det ofta leder till isolering och social inaktivitet. I detta arbete är det då av vikt att 
utföra den initiala bedömningen först och därefter inleda social färdighetsträning där social 
interaktion, och då gärna i grupp i form av gruppsamtal eller liknande, är att föredra (3). 
 
Arbetsterapeutiska åtgärders inverkan på viljekraft 
 
Resultatet visar att gruppaktiviteterna leder till ökad motivation och glädje hos deltagarna (30-
38). En nackdel med gruppinterventioner skulle dock kunna vara att fokus främst läggs på 
gruppnivå och inte individnivå. Flower et al. (40) menar att det är viktigt att en 
arbetsterapeutisk gruppintervention är klientcentrerad för att bidra till mental hälsa vilket 
överensstämmer med denna studie som visar att när arbetsterapeuten har ett individanpassat 
arbetssätt känner deltagarna sig sedda och hörda (35, 34). Ett inledande individuellt samtal 
mellan klient och arbetsterapeut är av fördel för att se till varje individs nivå och drivkraft då 
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detta kan leda till en ökad motivationsgrad för deltagande i gruppinterventionen (3). Att en 
deltagare uppvisar ett visst motstånd är ett vanligt fenomen och inget som behöver betyda att 
individen inte är villig att delta i aktiviteten. Detta ställer snarare ett större krav på att 
arbetsterapeuten ser till individens behov och nivå för att kunna hjälpa individen att få en 
ökad motivation till att delta i gruppinterventionen (41). Detta stämmer även överens med det 
ovan nämnda som Flower et al. (40) skriver om vikten av att upprätthålla ett klientcentrerat 
arbetssätt även i gruppsammanhang och gruppinterventioner, något som även resultatet i 
denna studie visar. Eklund et al. (3) beskriver även gruppskeendet som en process där 
individerna i interaktion med varandra står för det terapeutiska arbetet, där deltagarna med 
hjälp av varandra leder vägen till personlig utveckling genom att ge varandra stöd, 
uppmuntran och hopp om framtiden.  
 
Att arbeta klientcentrerat ger individerna i gruppen motivation att själva välja aktivitet (42).  
Många klienter väljer då en aktivitet som ger en färdig produkt i slutändan då den färdiga 
produkten är ett mål i den terapeutiska processen och det i sig ger en känsla av värde och 
tillfredsställelse tack vare väl utfört arbete (41). Det framkommer även i denna studie då 
resultatet visar att viljekraften ökar om den resulterar i en färdig produkt (33, 38). Aktivitetens 
värde kan dock variera för varje individ, vilket gör det viktigt att arbetsterapeuten ser till 
personens resurser och begränsningar samt individuella uppfattning av aktiviteten i sig (42). 

Arbetsterapeutiska åtgärders inverkan på vanebildning 

Resultatet visar på att införlivandet av nya roller och vanor leder till ökad motivationsnivå att 
upprätthålla och bibehålla dessa vilken i sin tur leder till en ökad mental hälsa (30-38).  
Arbetsterapeuten kan då använda sig av de nyfunna vanorna och därigenom vara behjälplig 
för individen att uppnå aktivitetsbalans. Eklund et al. (3) menar på att detta fokus inom 
professionen är av stor vikt, då personer med mental ohälsa ofta upplever sig ha en 
problematik med aktivitetsbalansen i sin vardagsstruktur. Resultatet visar även på att 
införlivandet av nya vanemönster som en följd av åtgärderna hjälpte deltagarna att 
upprätthålla och applicera de nya vanemönstren i sina ADL-utföranden. Detta stämmer även 
överens med det Eklund et al (3) menar på med vikten av att professionen fokuserar på att 
hjälpa individer att uppnå en aktivitetsbalans med hjälp av arbetsterapi.  

Arbetsterapeutiska åtgärders inverkan på utförandekapacitet 

Resultatet visar att aktiviteterna i åtgärderna leder till en ökad självinsikt och därigenom en 
större viljekraft att utföra övriga dagliga aktiviteter. Detta bidrar till en ökad 
utförandekapacitet hos deltagarna (31) 

Resultatet visar även att individanpassade aktiviteter hjälper deltagarna att lättare kunna 
utföra sina aktiviteter i dagliga livet (30–38). Detta stämmer överens med det som Eklund et 
al. (3) skriver om vikten av ett individanpassat arbetssätt där fokus bör ligga på individens 
intressen kring aktiviteter framför förmågan att utföra sina ADL. Detta medför att den ökade 
förmågan att utföra sina ADL snarare kan få komma som en följd av utförandet av 
meningsfulla aktiviteter som intervention (3).  
 
Arbetsterapeutiska åtgärders inverkan på miljö 

Miljön har utifrån resultatet påverkat deltagarnas mentala hälsa positivt (30–38) vilket visar 
på att den är en viktig aspekt att ta hänsyn till när vi införlivar aktiviteter genom 
arbetsterapeutiska hälsofrämjande åtgärder för personer med mental ohälsa, samt i ett 
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preventivt hälsofrämjande arbete.  
 
Åtgärderna med dess tillhörande miljökomponenter i form av personer i omgivningen såsom 
en arbetsterapeut, praktiska tillbehör, samt den känsla av delaktighet som den sociala miljön 
kan bidra till, kan eventuellt möjliggöra och bidra till att aktiviteten i åtgärden når en önskad 
effekt i ett hälsofrämjande arbete.  

I resultatet framkommer att miljön kring aktiviteterna bidrar till en känsla av delaktighet, 
samhörighet, insikt kring egen förmåga och även möjliggörandet av utförandet av 
aktiviteterna (30–38). Miljön kan på så vis vara den avgörande komponenten som gör det 
möjligt för en individ att utvecklas inom de övriga komponenterna viljekraft, vanebildning 
och utförandekapacitet som samtliga påverkar aktivitetsutförandet. Detta stämmer även 
överens med det synsätt MOHO (7) grundar sig på då teorin menar att dessa komponenter 
tillsammans är vad som utgör och formar en individ holistiskt då denna ständigt påverkas av 
den miljö som individen befinner sig i. På samma sätt kan den arbetsterapeutiska åtgärden och 
dess kontext och miljö som en aktivitet utförs i möjligen vara det som bidrar till att aktiviteten 
i slutändan verkar hälsofrämjande för individen.  
 

7.2 Metoddiskussion 
 
Studiens design är en litteraturstudie vilket gav författarna möjlighet att se till den tidigare 
forskning som finns kring vilka arbetsterapeutiska åtgärder och aktiviteter som används och 
har en hälsofrämjande inverkan på mental ohälsa. Ett alternativt designval för studien hade 
exempelvis kunnat vara en kvalitativ metod i form av intervjuer (28). Detta hade gett en 
djupare inblick av arbetsterapeuternas upplevelser och erfarenheter kring de olika åtgärderna 
och aktiviteterna som använts i arbetet för mental hälsa. Denna design valdes inte då 
författarna ansåg att en litteraturstudie svara bättre mot syftet som var att få en bredare bild av 
aktiviteter och åtgärders hälsofrämjande inverkan på mental ohälsa. 

De databaser som användes var CINAHL plus med full text och AMED. De två databaserna 
har arbetsterapi och omvårdnad som ämnesområde och antogs därför innehålla relevanta 
artiklar utifrån studiens syfte. Om sökningarna hade genomförts i andra databaser som 
exempelvis PsychInfo, så hade resultatet kunnat få ett annat utfall, då andra artiklar hade 
hittats och bidragit till resultatet. Den initiala sökningen innehöll sökorden occupation* AND 
intervention AND mental Health. Detta då författarna ville identifiera vilka aktiviteter och 
arbetsterapeutiska åtgärder som tidigare använts och används idag inom arbetsterapi vid 
mental hälsa. Författarna valde även att begränsa sökningen till årtalet 2009–2019 för att 
åtgärderna och forskningen skulle vara så tidsnära som möjligt. Vidare sökningar utfördes 
med sökord som hade kopplingar till hälsofrämjande arbetsterapeutiskt arbete för att nå unika 
aktiviteter som stöttar studiens syfte. Sökordet interview i kombination med MOHO valdes då 
författarna främst ville inkludera kvalitativa artiklar i hopp om att få en djupare inblick i hur 
de arbetsterapeutiska åtgärderna påverkat deltagarnas mentala hälsa. Sökordet MOHO valdes 
då det hade en tydlig koppling arbetsterapi och till studien i sin helhet då den utgår från 
MOHO:s fyra olika komponenter.  
 

Den booleska sökoperatören som användes var AND som innebar en smalare sökning som 
var kopplad direkt till söktermerna i och med att sökoperatören innebär en korsning av de 
olika sökorden. Vi använde oss av AND trots att vissa av våra sökord var synonymer med 
varandra. Detta då vi ville att artiklarna skulle inkludera båda sökorden men utan att ta hänsyn 
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till varandra som begrepp (43). Hade istället sökoperatören OR använts hade sökningen blivit 
bredare och eventuella stavningsvarianter hade kunnat inkluderas tydligare, då OR innebär att 
sökningen vidgas. Denna sökoperatör kan därför med fördel användas vid sökningar med 
synonymer (27). Hade denna använts hade sökningarna möjligtvis resulterat i fler artiklar där 
innehållet hade skiljt sig åt och också eventuellt svarat sämre mot uppsatsens syfte (43) 
 
Nio relevanta artiklar valdes för att svara på studiens syfte. Artiklarna analyserades utifrån ett 
deduktivt angreppssätt (25) med hjälp av de fyra komponenterna som ingår i MOHO (7). 
Dessa fyra komponenter har författarna använt som kategorier för att få en tydlig struktur 
under processens gång. Angreppssättet gav även arbetet en djupare förankring till arbetsterapi 
och förtydligade åtgärdernas och aktiviteternas hälsofrämjande effekt utifrån de olika 
kategorierna. Den deduktiva ansatsen krävde dock en ständig disciplin och noggrannhet av 
författarna för att följa det förutbestämda utgångsläget. De fyra kategorier fördes in i en 
analysmatris för att tydliggöra och strukturera resultaten i artiklarna (25). Utmaningen är 
enligt Polit och Beck (25) att summera resultaten och återge den tidigare kunskapen inom 
området utifrån en objektiv synvinkel för läsaren (25), vilket de valda kategorierna 
underlättade vid då de tydliggjorde för författarna vad de sökte efter i artiklarna. Det är av 
vikt att resultatet är tydligt förankrat i data (27). Den valda analysmatrisen bidrog till en 
möjlighet att på ett strukturerat sätt återge vad resultatets insamlade data visade. Ett induktivt 
angreppssätt hade istället inneburit att dataanalysen blivit mer fristående och sedan 
kategoriserats utifrån författarnas tolkning av datan istället för att dataanalysen skedde utifrån 
redan förutbestämda kategorier. Ett induktivt angreppssätt hade kunnat innebära att resultatet 
riktade sig mer åt själva åtgärderna generellt än huruvida de påverkar individen utifrån 
MOHO:s fyra olika komponenter. Angreppssättet hade även inneburit andra sökord vilket i 
sin tur hade påverkat datan och därav resultatet. 

Vid analysen av de valda artiklarna användes även SBU:s granskningsmall (29), vilket 
säkerställde artiklarnas kvalitet.  

Egna tolkningar av artiklarnas resultat vid analysen kan ha förekommit vilket kan ha påverkat 
denna studies trovärdighet. Resultatet presenteras dock delvis i form av citat från deltagarna i 
artiklarna, för att påvisa att ett objektivt förhållningssätt har intagits samt för att motverka att 
egna tolkningar vävs in i resultatredovisningen vilket ökar studiens trovärdighet.  

 
8 Slutsats 

Resultatet i studien bidrar till ökad förståelse av innebörden av åtgärder i 
arbetsterapeutiska interventioner för individer som lever med mental ohälsa. Resultatet 
visar även på vilka arbetsterapeutiska åtgärder som har en hälsofrämjande inverkan på 
mental ohälsa och som därför kan användas av en arbetsterapeut i ett hälsofrämjande syfte 
Studiens resultat belyser även vikten av att arbeta holistiskt och individanpassat, både på 
en individuell nivå men även på gruppnivå.  
 
8.1 Arbetsterapipraxis  
 
Resultatet visar vilka aktiviteter som används i arbetet för mental hälsa (30–38) De visar 
även på aktiviteternas betydelse i arbetet för mental hälsa. 
 
Detta kan hjälpa arbetsterapeuter och övriga professioner vid framtida interventioner i 
form av vägledning och riktlinjer.  
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Resultatet kan exempelvis införlivas i arbetet för mental hälsa genom att främst öka 
medvetenheten inom professionen kring aktiviteters inverkan så att kunskapen sedan kan 
föras vidare till klienter inom det hälsofrämjande arbetet. Ett klientcentrerat arbetssätt är 
samtidigt av stor vikt i detta arbete för att kunna hitta de aktiviteter som individen upplever 
som meningsfulla.  

Resultatet visar hur arbetsterapeutiska åtgärder med dess aktivitetsfokus har bidragit till 
mental hälsa. I arbetet för mental hälsa är det relevant att använda sig av ett klientcentrerat 
fokus. Dock är gruppens effekt ofta något som ger individen stöd och tilltron till 
individerna i gruppens förmågor ökar därmed, detta då den sociala miljön bidrar till 
känslan av tillhörighet vilket kan bidra till hälsa, det är alltså positivt att utföra 
arbetsterapeutiska åtgärder i grupp. Arbetsterapeuter är aktivitetsfokuserade och därav är 
professionens kompetens betydelsefull för individer som har svårt att nå aktivitetsbalans. 
Att utforma arbetsterapeutiska åtgärder inom mental hälsa med hjälp av MOHO som 
referensram kan bidra till ett holistiskt arbetssätt. Resultatet visar även på att det är av stor 
vikt att se till hur miljön påverkar individens hälsa i ett hälsofrämjande arbete, vilket ett 
holistiskt arbetssätt bidrar till och underlättar vid.  

8.2 Framtida forskning 
 
Framtida forskning skulle med fördel kunna vara av en kvalitativ design. Detta då det skulle 
kunna bidra till en djupare förståelse av deltagarnas upplevelser av aktiviteter och åtgärder 
inom arbetsterapi. 

Samtliga studier talar för att mer forskning behövs inom området för att öka evidensen och 
stärka professionens roll inom området mental hälsa och hälsofrämjande arbete (30–38). Med 
hjälp av mer forskning skulle medvetenheten kring aktiviteters inverkan på mental hälsa 
kunna öka och medföra att ett evidensbaserat hälsofrämjande arbetssätt skulle kunna 
upprätthållas inom arbetsterapi.  

Regeringens proposition, riktlinje 7.8.1 (44) förespråkar en jämlik hälsa för att uppnå ett 
hälsofrämjande arbete och på så sätt nå gynnsamma effekter ur ett samhällsperspektiv då det 
kan minska samhällsklyftorna. Att bedriva fortsatt forskning inom området kan bidra till 
denna målsättning kring ett hälsofrämjande arbetssätt på samhällsnivå. Riktlinjen presenterar 
även den ökade statistiken i psykisk ohälsa och vikten av att investera i arbetet för att 
förebygga denna (44).   
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deltagarna.  

29. Craft A  
Activities in groups at 
meeting places: supporting 
mental health users’ 
everyday occupation   

Sissel Horghagen, 
Berit Fostvedt & 
Sissel Alsaker   

Norge  2014  Att undersöka hur deltagarnas 
engagemang i handarbetsaktiviteter i 
grupp kan bidra till ett bättre 
utförande av deras dagliga 
aktiviteter.   

Etnografisk 
studie.  

Att utföra handarbete i grupp bidrog till 
stabilitet och rutiner, färdigheter och förmågor 
och kamratstöd.   

30.Emotion Regulation 
with mindful Arts 
Activities Using a 
Personalized Self- Soothing 
Kit.   

Yesim Canan 
Sokmen & Alan 
Watters  

Nya 
Zealand  

2016  Hur kan ett “mindful” konstutförande 
och sensoriska modulerings principer 
kombineras för att förbättra hantering 
av emotioner? Hur kommer detta 
påverka mental och emotionell hälsa 
och välmående?  

Mixed kvalitativ 
och kvantitaiv 
studie.  

Resultatet visade på tydliga förbättringar av att 
hantera emotioner och upphetsning men lite 
blandade hanteringsresultat av humörhantering. 
Förbättring av att hantera sina olika roller, 
förbättrad koncentrationsförmåga/fokus, lättare 
att sätta hållbara produktiva framtidsmål.   

31. Living with cancer: 
Impact of Expressive art   

Emily 
Haltiwanger, 
Raquel Rojo & 
Karen Funk  

USA  2011  Studiens syfte var att undersöka en 
individs upplevelse av cancer genom 
en expressiv konstgrupp. Då cancern 
störde hennes viljekraft, vanor, 
rutiner, roller och utförandekapacitet.  

En fallstudie.  Resultatet delades upp i fyra teman utifrån 
deltagarens upplevelser. Dessa döptes till: 
“Livet – avbrutet”, “Modiga hjärtan”, 
“Odödlig, älskad”, “Livet, omdefinierat”. Den 
expressiva konsten hjälpte deltagaren att 
återinföra sina vanor, roller och tillät henne att 
utöva sin viljekraft.   

32. Collaborative research 
exploring  mental health 
service user perspectives 
on acute inpatient 
occupational therapy  

Wendy Bryant, 
Kevin Cordingley, 
Katherine Sims, 
Jasvinder Dokal- 
Marandi, Helen 
Pritchard, Vicky 
Stannard & Ellen 
Adamako.   

England  2015  Undersöka hur arbetsterpai inom akut 
sluten vård för mental ohälsa 
uppfattades av patienterna.  

Kvalitativ 
studie.   

Resultatet visade att arbetsterapin uppfattades 
som en avlastning från avdelningens “inre” 
miljö där man fick möjlighet att utföra olika 
frivilliga meningsfulla aktivititeter istället för 
att enbart sitta stilla.   

33.The impact of 
occupational therapy and 
lifestyle interventions on 
older persons health’ 
wellbeing, and 

Ann Johansson & 
Anita Björklund   

Sverige   2016  Att undersöka om ett fyra månaders 
aktivitetsbaserat hälsopromotions 
program för äldre personer som bor 
hemma kan bibehålla eller förbättra 
sin generella hälsa och välmående.    

Kvasi 
experimentiell 
studie.   

Visade på statistisk förbättring gällande hälsa, 
mental hälsa och spänst. Ingen statistisk 
skillnad mellan interventionsgrupp och 
kontrollgrupp. Den kvalitativa delen visade på 
en socialt positiv inverkan på resultatet.  
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occupational adaption. A 
mixed-design study  

34. Influences on the Food 
choice Behaviors of Adults 
With Severe Mental 
Illness   

Nancy E. Carson, 
Christine E. 
Blake, Ruth P. 
Saunders & Jane 
C. O’Brien  

USA  2013  Studiens syfte var att få en djupare 
förståelse för faktorer som påverkar 
matvanor och matval hos personer 
med allvarlig psykisk sjukdom som är 
hemmaboende.   

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Grounded theoryi 
analysmetod.  

Resultatet gav en inblick i olika faktorer som 
påverkar matvanor och matval för dessa 
personer som tidigare forskning ej kunnat bidra 
med och kan fungerar som underlag för 
arbetsterapeutiska interventioner för personer 
med allvarlig psykisk sjukdom.  

35.Joining,  belonging and 
re-valuing: A process of 
meaning-making through 
group participation in a 
mental health lifestyle 
intervention.  

Kristine Lund, 
Elisabeth 
Argentzell, 
Christel 
Leufstadius, 
Carina 
Tjörnstrand & 
Mona Eklund   

Sverige  2019  Att undersöka deltagarnas syn på 
gruppen i “the balancing everyday 
lifestyle” interventionen. Specifikt 
personlig upplevelse av vad som är 
meningsfullt när man deltar i en 
grupp.   

Kvalitativ 
Grounded theory 
study  

Resultat: att slippa känna sig ensam bidrog till 
mening.  Gruppledare och personal var viktiga 
aspekter inom gruppen. Deltagarna uppskattade 
att känna sig förstådda, respekterade och att 
kunna hjälpa andra.  

36.Walking as a 
meaningful leisure 
occupation: the 
implications for 
occupational therapy.  

Ruth Wensley & 
Anita Slade  

England  2011  Syftet var att indentifiera de 
aktivitetesbaserade fördelarna med att 
promenera, för att kunna ha evidensen 
som underlag att använda promenader 
i ett terapeutiskt syfte.  

En kvalitativ 
design.  

Resultatet visar på att promenader har en rad 
olika fördelar både mentalt och fysiskt för 
personer och att arbetsterapeuter bör överväga 
promenader som en värdefull intervention. 
Arbetsterapeuter kan med fördel ha en 
utbildande roll i aktiva aktiviteter som 
interventioner.  
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Bilaga 3 
Analysmatris 
 

Aktiviteter som syftar 
till att främja den 
mentala hälsan hos 
deltagarna: 

Hur aktiviteterna har 
påverkat viljekraft 

Hur aktiviteterna har 
påverkat vanebildning 
(roller) 

Hur aktiviteterna har 
påverkat  
Utförandekapacitet 

Hur aktiviteterna har påverkat 
miljön 

SBU 
kvalitetsgran
skning  

28. New Zealand 
occupational 
therapists’ use of 
adventure therapy in 
mental health practice 

Äventyrliga aktiviteter  
Bergsklättring  
Åka kajak  
Utforska grottor  
Interaktiv målning 
 

Ökar viljekraft genom att 
utföra svåra äventyrliga 
aktiviteter vilket leder till 
att tex ADL känns mer 
motiverat att utföra. 
Deltagarna uttryckte att 
om de klarade denna tuffa 
aktivitet så kände de att 
de även borde klara de 
små, vardagliga 
aktiviteterna. 

När klienten klarat de nya 
aktiviteterna i de nya 
miljöerna och insett sin 
utförandekapacitet inom 
dessa så leder detta till nya 
erfarenheter som bygger 
upp nya vanebildningar. 

Känslan av 
utförandekapacitet ökar 
hos deltagarna i studien i 
och med att de får erfara 
att de är förmögna att klara 
av de äventyrliga 
aktiviteterna. Detta 
uttrycker deltagarna leder 
till en känsla av att då även 
vara förmögen att klara av 
sina dagliga aktiviteter. 

Att möta nya outforskade miljöer kan 
vara stressande och påfrestande men 
detta leder till utvecklande möjligheter 
att hantera stress och eventuella 
ångestpåslag när man upptäcker att 
man klarar av att utföra aktiviteterna. 

Hög 

29.Craft activities in 
groups at meeting 
places: supporting 
mental health users’ 
everyday occupations. 

Handarbetsaktiviteter/S
kapande aktiviteter:  
Syslöjd  
Träslöjd  
Bild  
Keramik  
Skapande med glas  
Skapa smycken 

Att veta att deltagarna 
skulle utföra aktiviteten 
på dagen ledde till en 
viljekraft att utföra ADL. 

En deltagare uttrycker att 
det återkommande 
mönstret/strukturen i 
aktiviteterna ledde till 
återhämtning. Vanan att gå 
iväg till aktiviteten ledde till 
ett ökat ADL-utförande. 

När deltagarna utför 
handarbeten inser de att de 
har kapacitet till utförande 
vilket även bidrar till 
utförandekapacitet att 
utföra ADL på morgonen 
och att ta sig till 
gruppaktivitetstillfället. 

Miljön bidrar till återhämtning, till 
vanebildning och viljekraft till 
utförandekapacitet. Accepterande 
miljöer. 

Medel 
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30.Emotion Regulation 
with Mindful Arts 
Acrivities Using a 
Personalized Self-
Soothing kit 

-Mindfulkonst  
-Dans/rörelse  
-Musikaktiviteter  
-Rörelseaktiviteter  
-Diktskrivning  
-kreativt skrivande  
-Måla  
-Skapa skulpturer  
-Utöva mindfulness  
-skriva dagbok  
-trädgårdsarbete 
-skapa vykort  
-skapa doftljus 
-Röstinspelningar 
-Dekorera stenar 
-Skapa smycken  
-Skapa med trolldeg  
-Yoga  
-promenader  
-Beatboxing 

Viljekraften ökar under 
interventionen genom att 
deltagarna inför mål som 
de senare hoppas kunna 
applicera på sina dagliga 
aktiviteter. 

Strategier utformas av 
deltagarna för att kunna 
hantera sin ångest och 
mentala ohälsa, detta går att 
likna med vanebildning i 
form av beteendemönster. 

Utförandekapaciteten 
förbättras hos deltagarna 
då de uttrycker att 
stressnivåerna minskar 
under interventionen, då 
den hjälper dem att hitta 
nya strategier att hantera 
deras mentala ohälsa. 

Deltagarna i studien blir genom 
interventionen medvetna om hur den 
sociala miljön påverkat dem tidigare i 
livet och strävar därför efter att 
förändra denna genom att umgås med 
andra/nya personer för att uppnå hälsa 
lättare. 
 
 
En multisensorisk miljö bidrar till att 
lyckas reglera olika sinnesstämningar. 

Hög 

31.Living with Cancer: 
impact of expressive art 
 
 
 
 

-Konst  
-Skapande aktiviteter 
med mosaik 
-Bokbindning 
-Syslöjd 
-Arbeta med 
lädermaterial 
-Smide 
(Coppertooling) 
-Samtalsgrupper 
-Reflektivt samtal 
kring föregående 
session 
-Dekorera förkläden 
-Smyckestillverkning 
-Scrapbooking 
-Måla med vattenfärger 
-Skapa med mosaik 

Viljekraften ökar tack 
vare att deltagarna fick ett 
mål med aktiviteten i 
interventionen. Denna 
viljekraft yttrade sig även 
i deltagarnas övriga 
dagliga aktiviteter. När en 
aktivitet ledde till ett 
resultat upplevde 
deltagarna att viljekraften 
att utföra denna ökade. 

Införlivande av roller, Nya 
vanor genom aktiviteterna 
som leder till rutiner i ADL 
och en vana att starta dagen 
för man vet att man har ett 
mål med den. 
En av deltagarna upplevde 
att hon fick återupptäcka sin 
personlighet och roll som 
konstlärare vilket hon 
upplevde som givande. 

Tack vare ökad viljekraft 
växte utförandekapaciteten 
för deltagarna. Miljön i 
interventionerna och 
tillgången till material 
möjliggjorde även att 
utförandekapaciteten hos 
deltagarna kunde växa. 
Känsla av kontroll i 
aktiviteten uttryckte en av 
deltagarna hjälpte i både 
utförande och motivation. 

Miljön möjliggjorde till aktivitet då 
material fanns tillgängligt för 
deltagarna. Den sociala miljön bidrog 
till aktivitet. 
 

Hög 
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32.Collaborative 
research exploring 
mental health service 
user perspectives on 
acute inpatient 
occupational therapy. 
 
 
 

-Gruppsamtal  
-yoga  
-fotboll 
-individuellt valda 
aktiviteter utifrån ett 
schema 

Deltagarna uttrycker att 
frivilligheten kring att 
delta i de olika 
aktiviteterna som 
införlivades ökade 
motivationen att delta i 
dem. Samt att den 
tillgång och valmöjlighet 
av aktiviteter som 
uppstod i deras vardag 
ökade viljan att delta i 
dem. 

Att få känna sig “normal” 
och inte bara mentalt sjuk 
genom självvalda 
aktivitetsutföranden. 

 Den sociala miljön i form av att 
arbetsterapeuten närvarade och såg 
dem bidrog till att deltagarna upplevde 
en ökad hälsa. 
Miljöombytet gjorde att deltagarna 
mådde bättre enligt dem själva. Att 
införa specifika aktiviteter (valfria) i 
den sedan tidigare kända miljön 
bidrog också till distraktion ifrån den 
mentala ohälsan vilket hjälpte 
deltagarna att må bättre. 

Medel 

33.The impact of 
occupational therapy 
and lifestyle 
interventions on older 
persons’ health, well-
being, and occupational 
adaption. A mixed-
design study. 

-Att äta   
-Fysisk träning  
-Att hantera sin 
ekonomi,  
-Att delta i sociala 
sammanhang   
-Att gå upp för trappor  
-Promenera  
-Att lära sig resa sig 
från golvet vid fall. 

Viljekraften ökade i och 
med motivationen att 
delta i interventionen och 
skapa nya 
kontakter/relationer. Att 
det fanns en aktivitet att 
delta i ökade deltagarnas 
viljekraft att ta sig dit. 

Deltagarna uttryckte ett 
behov av att kunna 
upprätthålla sina dagliga 
aktiviteter vilket de fick 
hjälp med av AT.  
Ser sig själv med nya ögon. 

Utförandekapaciteten 
ökade med hjälp av 
interventionen. Både i 
form av ADL utförande 
och fysisk aktivitet 
(promenad till och från 
gruppen), Att komma ut, 

Den sociala miljön som interventionen 
bidrog till uppmuntrade deltagarna till 
att våga delta i sina dagliga aktiviteter 
utanför hemmet (I-adl, att åka buss 
tex). 

Medel 

34.Influences on the 
Food Choice Behaviors 
of Adults With Severe 
Mental Illness 

-Specifika matintag 
utifrån planerade paket 
i ett program utformat 
av arbetsterapeuter 
-Förbereda måltider  
-plocka undan efter 
måltiderna.  
-Planera och sätta 
rutiner för måltider.   
  
 

 Deltagarna visade en 
utveckling i anammande av 
nya roller under 
interventionen vilket 
påverkade dem fördelaktigt 
då de behövde hjälp med att 
bryta sina tidigare 
vanemönster för att uppnå 
mental hälsa. 

  Medel  

35.Joining, belonging, 
and re-valuating: A 
Process of meaning-
making through group 
participation in a 

-Gruppsamtal  
-ADL  
-Fika  
-fysiska aktiviteter  
-Att vila  
-utföra produktiva 

Att få dela med sig och 
hjälpa de andra 
deltagarna i gruppen 
ökade välmåendet och 
viljekraften att delta hos 
deltagarna. 

Mötet med andra som 
deltagarna identifierade sig 
med ökade känslan av att 
vara kompetent och normal 
(roller). 
 

Utförandekapaciteten 
ökade då deltagarna fick 
ett ökat självförtroende 
genom 
gruppinterventionen då 

Den sociala miljön bidrog till ökad 
hälsa då det fick deltagarna att känna 
tillhörighet. 
Interventionen minskade rädslan för att 
omge sig av andra och minskade 
känslan av isolering hos deltagarna. 

Medel 
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mental health lifestyle 
intervention 

aktiviteter  
-Sociala aktiviteter  
-Att skratta  
-Promenera 
-Att träffa andra   
  
  
 

 
 

Deltagandet i 
interventionen fick dem att 
känna självrespekt, 
respekterade och ha en 
meningsfull roll där de 
hjälpte andra, istället för att 
känna sig rädda och 
ensamma. 
 
Att skapa nya vanor kan 
bidra till en ökad känsla av 
egenvärde och insikt kring 
sina egna förmågor. 

den gav dem en känsla av 
delaktighet. 

36. Walking as a 
meaningful leisure 
occupation: the 
implications for 
occupational therapy. 

-Promenader  
-Fysisk aktivitet  
-Gruppaktiviteter  
- Samtal  
- Aktiviteter i naturen 

Gruppens attityder bidrog 
till vilken viljekraft 
deltagarna kände. Att 
känna sig gladare av 
aktiviteten bidrog till 
motivation. Och att få 
uppleva resultatet av att 
promenera bidrog till 
motivation och glädje i 
att utföra aktiviteten igen. 

Nya sociala identiteter 
bidrog till nya roller, 
aktiviteten att promenera 
bidrog till nya vanor och 
rutiner. Viljekraften bidrog 
även till att införliva 
aktiviteten som en ny vana i 
framtiden. 

Många insåg sin 
utförandekapacitet, att de 
klarade att gå mer 
utmanade sträckor än 
tidigare. Att de ens klarade 
att gå så långt som de 
gjorde och att de aldrig 
hade gjort det på egen 
hand men med hjälp av 
gruppen så lyckades dom, 
vilket bidrog till insikt av 
sin kapacitet. 

Att upptäcka naturen och vad den gör 
för välmåendet var positivt och bidrog 
till hälsa. Det sociala deltagandet var 
positivt, att tillhöra en grupp och att 
utmana sig själv och sin kapacitet och 
därav inse vad man klarar av. 

Hög 
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