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Sammanfattning: 
Bakgrund: Kreativa aktiviteter har funnits inom arbetsterapin genom yrkets hela 
historia. Att vara aktiv är ett grundläggande behov hos människan. Aktivitet används 
både som mål och medel inom arbetsterapi för att främja personers hälsa och 
välbefinnande. Syfte: Att beskriva betydelsen av deltagande i kreativa aktiviteter, 
inom arbetsterapi eller på egen hand, för äldre personers hälsa och välbefinnande. 
Metod: Uppsatsen är genomförd som en systematisk litteraturstudie. 
Forskningsartiklar har sökts i databaserna Amed, Cinahl, PubMed och PsycInfo. 
Totalt nio artiklar uppfyllde uppsatta urvalskriterier. Samtliga artiklars kvalitet har 
bedömts med hjälp av kvalitetsgranskningsmallar. Artiklarna har granskats utifrån 
åtta analysfrågor, vilka relaterades till syftet. Beskrivningar av deltagarnas 
upplevelser markerades. Dessa markeringar analyserades, tolkades och delades in i 
olika teman som kopplades till hälsa och välbefinnande. Resultat: Kreativa aktiviteter 
som utgår från eget val uppges bidra till ökat välbefinnande, minskad 
smärtupplevelse, minskad oro och en känsla av flow. Resultatet visar även att kreativa 
aktiviteter i ett socialt sammanhang är betydelsefullt för hälsa och välbefinnande. 
Slutsats: Genom positiva känslor påverkas den psykiska och fysiska hälsoupplevelsen 
i rätt riktning. Människor måste ges möjlighet att utföra självvalda meningsfulla 
aktiviteter utifrån sin egen kapacitet för att kunna nå känslor av flow och glädje. 
Resultatsammanställningen av uppsatsens forskningsartiklar tyder på att kreativa 
aktiviteter har en positiv inverkan på de äldres hälsa och välbefinnande, tydligast 
uttrycktes detta i gruppaktiviteter. 

 

Sökord: Arbetsterapi, hälsa, kreativitet, livskvalitet, äldre. 
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INLEDNING 
Genom egna erfarenheter från arbete inom äldreomsorgen, har vi båda upplevt hur 
kreativa aktiviteter kan påverka äldre människor på ett positivt sätt. Utifrån denna 
erfarenhet var vi intresserade att mer systematiskt undersöka hur kreativa aktiviteter 
påverkar äldre personers hälsa och välbefinnande ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. 

 

BAKGRUND 

Arbetsterapeutisk historik 
Kreativa aktiviteter i form av hantverksaktiviteter av olika slag, var något som 
arbetsterapin utgick ifrån redan i början av yrkets utveckling. 

Förstadiet till arbetsterapin uppstod under 1700- och 1800-talet och fick benämningen 
moral treatment-rörelsen, vilken bl.a. syftade till att sysselsätta psykiskt sjuka 
människor med aktiviteter som tillhörde vardagssysslor. Med hjälp av dessa sysslor 
och rutiner skulle individen få kontroll över sin mentala ohälsa och känna sig mer 
tillfreds. Man använde sig av hantverk som intervention vilket bl.a. innebar konst och 
estetiskt skapande, då skapande med händerna ansågs stärka individens upplevelse av 
sig själv som en kreativ varelse. Man var även medveten om vikten av balans mellan 
arbete, lek och vila. En central faktor för uppkomsten av psykisk ohälsa ansågs vara 
felaktiga levnadsvanor, vilka kunde åtgärdas genom deltagande i vardagssysslor, 
utbildning och lek. Det första paradigmet betonade betydelsen av bl.a. hantverk som 
ett terapeutiskt medel (Kielhofner, 2009). 

En av arbetsterapins förgrundsfigurer under det tidiga 1900-talet var Adolf Meyer. 
Han definierade människan som en aktiv varelse, som formar sinnet och kroppen 
genom sakerna hon gör. Vidare menade Meyer även att personens känslor påverkar 
kroppen, likväl som kroppen påverkar känslorna. Genom olika aktiviteter bygger man 
upp kroppens kapacitet, psykisk styrka och vilja (Kielhofner, 2009). I stället för att 
fokusera på det sjuka kunde man nå positiva förändringar genom förändrade 
levnadsvanor, problemlösning och att bryta negativa tankemönster. Vanor sågs som 
en förutsättning för rytm och balans i livet. 

Enligt Peruzza och Kinsella (2010) har åtgärder inom arbetsterapi fram till 1960-talet 
främst varit kreativa aktiviteter, konst och hantverk. Efterhand som professionen 
växte blev metoderna mer och mer biomekaniskt inriktade (Peruzza & Kinsella, 
2010). Det reduktionistiska eller mekaniska paradigmet, som växte fram under 60-
talet, medförde fördjupade kunskaper om inre strukturer i människan. Kunskap om 
muskuloskeletala systemet och positionering utvecklades, och användes för att 
optimera aktivitetsutförande och träna muskelstyrka. I stället för hantverks- och 
delaktighetsaktiviteter blev det vanligt med renodlad funktionsträning (Kielhofner, 
2009). 

Det tredje paradigmet, som vi befinner oss i idag, har stort fokus på aktivitetens 
betydelse, dess positiva inverkan på hälsa och välbefinnande samt vilka faktorer som 
påverkar aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2009). Dagens arbetsterapi utgår från att 
stödja personer som har svårigheter i utförandet av sina aktiviteter i dagliga livet 
(ADL), produktivitet och fritid. Aktivitetsbalans, som åter är ett centralt begrepp inom 
arbetsterapi, innebär balans mellan dessa tre huvudområden (Kielhofner, 2008). Att 
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ha balans mellan olika sorters aktiviteter är viktigt för att uppnå välbefinnande (Creek 
& Bullock, 2008). 

 

Aktivitetsbegreppet inom arbetsterapi 
Arbetsterapi heter på engelska occupational therapy. ”Occupation” kommer ifrån 
ordet ”Occupatio” som i sin tur betyder ockupera, sysselsätta eller inta (Christiansen 
& Townsend, 2010). I detta arbete används begreppet ”aktivitet” synonymt med 
begreppet ”occupation”. 

Kielhofner (2008) beskriver i sin teoretiska modell Model of Human Occupation 
(MoHO) att det finns tre komponenter som påverkar aktivitetsutförandet hos 
människan. Den första komponenten är viljan som handlar om personens tankar och 
känslor runt saker de gör, ska göra eller redan har gjort. Dessa tankar och känslor 
inbegriper personens värderingar, intressen och upplevelsen av sin förmåga. Vanan är 
den andra komponenten. Den upprätthåller invanda utföranden samt skapar nya vanor 
genom ett upprepat utförande i samma kontext. Aktivitetsmönstret påverkas även av 
personens roller i livet. Som t.ex. student eller förälder skapas olika aktivitetsmönster. 
Den tredje komponenten är utförandekapaciteten, som bl.a. utgår från kroppens 
muskler, hjärta och det neurologiska systemet. Mentala och kognitiva förmågor 
påverkar också utförandekapaciteten hos människan. (Kielhofner, 2008). Aktivitet 
och sysslor sker alltid i en fysisk och sociokulturell kontext. Utifrån kontexten 
påverkas aktiviteten och den får en mening. Omgivningen kan också påverka 
personens aktivitetsutförande genom att skapa möjligheter, vara stödjande, ställa krav 
eller vara begränsande (Kielhofner, 2008). 

Aktivitet beskrivs även i den kanadensiska arbetsterapimodellen Canadian Model of 
Occupational Performance (CMOP). Det arbetsterapeutiska perspektivet på aktivitet 
utgörs där av tre dynamiska komponenter, dessa är människan, miljön och aktiviteten. 
Varje förändring hos någon av dessa komponenter påverkar de andra två. Människan 
beskrivs som en person med fysiska, kognitiva, känslomässiga och andliga 
egenskaper, och kärnan i detta är den andliga aspekten. Utifrån denna kärna förhåller 
man sig till sig själv, sin omgivning och till aktivitet. Aktivitet beskrivs som ett 
grundläggande mänskligt behov som påverkar hälsa och välbefinnande, och att 
aktivitet även kan ge en känsla av mening och ha terapeutisk inverkan (Law, 
Polatajko, Baptiste & Townsend, 2002). 

Arbetsterapi idag utgår ifrån att främja personers aktivitetsförmåga, och fokuserar 
främst på aktiviteter som berör dagliga livets aktiviteter inom områdena personlig 
vård, boende, produktivitet och fritid. Aktiviteten som mål och medel inom 
arbetsterapi, och dess påverkan på människors hälsa och välbefinnande har fått ett 
ökat erkännande (Kielhofner, 2009). 

 

Kreativa aktiviteter 
Kreativa aktiviteter beskrivs i Nationalencyklopedin som t.ex. hantverk, ett 
produktionssätt där hantverkaren står för hela tillverkningen av en produkt 
(Nationalencyklopedin, u.å.). Konst definieras som en kulturyttring där själva 
utförandet kräver någon form av personlig specialkunskap. Begreppet konst 
inbegriper även det estetiska skapandet, och kan bl.a. knytas till dans, musik, teater, 
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bildkonst, arkitektur och konsthantverk (Nationalencyklopedin, u.å.). Konsthantverk 
beskrivs ganska kortfattat som ”konstnärligt formgivna nytto- och prydnadsföremål 
samt hantverksmässig framställning av sådana”. Som exempel ges bl.a. smide och 
metallkonst, keramik-, glas- och textilkonst, men även bok- och möbelkonst 
(Nationalencyklopedin, u.å.). 

Kreativa aktiviteter kan utföras både för nöjes skull och som försörjning. Det kan bl.a. 
handla om textil, dans, poesi, berättande, trädgårdsarbete, möbelrenovering, keramik, 
träarbeten, glasmålning eller tårtdekoration. Kreativiteten kan öka både 
problemlösningsförmågan och livskvalitén hos människor. Genom att tillfredsställa 
det biologiska behovet av att utrycka sig kreativt kan hälsa och välmående skapas 
(Creek, 2008). Kreativitet och deltagande i kreativa aktiviteter har visat sig ha en 
helande effekt på individen och även att det påskyndar läkningsprocesser. Kreativa 
aktiviteter har ofta en positiv inverkan på människors liv (Peruzza & Kinsella, 2010). 

Csikszentmihalyi (1997) har undersökt begreppet ”flow”, och beskriver det som en 
känsla som uppstår då utmaningen i en aktivitet är lika hög som skickligheten. Vid 
passiva aktiviteter upplevs sällan flow, utan det sammankopplas med någon form av 
kreativitet. Flowaktiviteter kräver full koncentration och distraherande tankar och 
känslor försvinner, en upplevelse av att vara stark infinner sig. Vanligtvis upplevs 
flow då man utför en favoritsyssla, vilket kan innebära t.ex. trädgårdsarbete, 
matlagning eller att lyssna på musik. Flow kan även uppstå på jobbet eller vid kontakt 
med vänner. Skapande av flow i dagliga aktiviteter möjliggörs med tydliga mål där 
feedback ges direkt och sysslan/aktivitetens krav är anpassad till personlig förmåga 
(Csikszentmihalyi, 1997). 

Terapeutiskt användande av kreativa aktiviteter kan ske oberoende av ålder eller nivå 
på funktionsnedsättningen hos personen (Creek, 2008). I en studie av Reynolds 
(1997) undersöktes bl.a. det terapeutiska värdet av kreativt skapande i form av 
handarbete (sömnad) och hur det påverkade välbefinnandet. I resultatet framkom att 
för vissa deltagare möjliggjorde aktiviteten en stärkt upplevelse av sin egen förmåga 
och skicklighet. Andra deltagare i studien uppgav en känsla av avslappning, lugn och 
minskad oro i samband med utförandet av den kreativa aktiviteten (Reynolds, 1997). 

I en studie av Müllersdorf och Ivarsson (2012) undersöktes förekomsten av kreativa 
aktiviteter inom arbetsterapi i Sverige idag. I studien redogjorde arbetsterapeuter för 
sitt användande av kreativa aktiviteter. Arbetsterapeuterna uppgav att de vanligaste 
kreativa aktiviteterna var t.ex. keramik, läder-, pappers- och textilarbeten, samt att det 
var vanligast förekommande inom psykiatrin. Även mer moderna synsätt gällande 
kreativa aktiviteter rapporterades som t.ex. användandet av datorer, datorspel och 
fotografering. Vissa arbetsterapeuter rapporterade även bakning och matlagning som 
kreativa aktiviteter, vilket enligt författarna indikerar på ett behov av att förtydliga 
vad kreativa aktiviteter innebär (Müllersdorf & Ivarsson, 2012). 

 

Hälsa 
Begreppet hälsa kan ses utifrån olika perspektiv. Enligt Världshälsoorganisationens 
[WHO] definition av hälsa klassificeras hälsobegreppet i tre dimensioner; fysisk, 
psykisk och samhällsbetingad hälsa (Ewless & Simnett, 2005). 
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Fysisk hälsa handlar om kroppens funktioner. Den psykiska aspekten på hälsa 
innefattar socialt samspel, känslor, och förmågan att tänka klart och 
sammanhängande. Den samhällsbetingade hälsan förknippas med det sociala 
välbefinnandet, vilket innebär att individen påverkas av allt som omger henne, och att 
grundläggande behov som de fysiska, psykiska och sociala behoven tillgodoses. 
Samhällets villkor påverkar upplevelsen av hälsa, vissa människor upplever en ”god 
hälsa” även under svåra förhållanden (Ewless & Simnett, 2005). 

För att kunna uppleva hälsa krävs en känsla av sammanhang, KASAM. Detta begrepp 
beskrivs av Antonovsky (2005) utifrån tre huvudkomponenter; begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att individen litar till att det 
framtiden har med sig är förutsägbart, och att oväntade händelser kan göras 
begripliga. Hanterbarhet representerar de materiella eller sociala resurser man 
upplever står till ens förfogande i jobbiga situationer, vilka kan skänka en känsla av 
trygghet. Meningsfullhet utgör begreppets motivationskomponent, och berör områden 
och aktiviteter i livet där det finns utmaningar, som vi finner värda att investera vår 
energi i och vårt engagemang (Antonovsky, 2005). 

Hälsa ur ett aktivitetsperspektiv innebär enligt Creek (2008) och Thorsén (2010) ett 
funktionellt och dynamiskt tillstånd där personens dagliga aktiviteter kan nå en 
tillfredsställande och effektiv nivå, samt att kunna svara positivt på förändringar och 
kunna möta ändrade behov genom anpassade aktiviteter (Creek, 2008; Thorsén, 
2010). Måttet på hälsa kan beskrivas utifrån vår förmåga att göra, vår förmåga till 
aktivitet. Vad vi gör kan också påverka hälsan negativt eller positivt. Vad vi gör 
påverkar oss och våra kroppsliga och mentala funktioner. Människan kan på så sätt 
sägas vara en produkt av sina handlingar (Creek, 2008). 

 

Välbefinnande och livskvalitet 
Begreppet välbefinnande kan definieras som både hälsa och välfärd. Den subjektiva 
upplevelsen av välbefinnande kan beskrivas utifrån glädje och lycka, men även 
känslan och upplevelsen av hälsa. Förmågan att kunna delta i livets alla aktiviteter är 
en förutsättning för att uppleva välbefinnande. Begreppet välbefinnande handlar om 
att bry sig om sig själv, både det kroppsliga, det andliga, sina känslor och sin identitet. 
Utifrån ett arbetsterapeutiskt synsätt så bidrar även en bra aktivitetsbalans till 
välbefinnande (Blair, Hume & Creek, 2008). 

Välbefinnande ingår som en del i livskvalitet och beskrivs som en subjektiv 
upplevelse, vilken inbegriper personlig och andlig tillfredsställelse samt hoppfullhet 
(Blair, Hume & Creek, 2008). Vid hälsorelaterad livskvalitet har människans 
funktionsförmågor och välbefinnande den främsta betydelsen (Holm & Jansson, 
2001). Genom att uppleva kompetens i de dagliga aktiviteterna, att känna glädje i 
fritidsaktiviteter och att vila skapar tillsammans en positiv påverkan på livskvaliteten. 
Eklund (2010) har sammanställt resultat från ett flertal forskningsstudier (av bl.a. 
Goldberg, Aubin och Strong m.fl.), vilka indikerar på ett tydligt samband mellan 
meningsfull aktivitet och livskvalitet (Eklund, 2010). 
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Meningsfulla aktiviteter 
Sedan tidernas begynnelse har människan utfört målinriktade handlingar och 
sysselsatt sig för att överleva men också för att skapa välbefinnande. Dagliga 
aktiviteter/sysslor förses med känslor av mening och syfte vilka är knutna till den 
sociokulturella kontexten. Aktivitetens mening har även en social och individuell 
betydelse. Det finns även en meningsskapande dimension som ser till människans 
andliga sida, och som sträcker sig bortom de fysiska och praktiska behoven 
(Christiansen & Townsend, 2010). Enighet råder runt synen på att aktiviteten blir 
terapeutisk när den skapar en mening för personen. Genom meningsfulla aktiviteter 
kan förmågan att skapa en ordning möjliggöras istället för att uppleva kaos (Eklund, 
2010). 

En grundläggande tanke inom arbetsterapi är att se människan ur ett holistiskt 
perspektiv (Kielhofner, 2009). Det holistiska perspektivet återfinns även i Maslows 
motivationsteori (Aasted Halse, 2008). Här beskrivs behov som självförverkligande 
och personlighetsutveckling; behov av att uttrycka sig, att vara kreativ och att ägna sig 
åt problemlösning i aktiviteter. Det handlar bl.a. om att fungera i sociala grupper och 
att prestera för att undersöka sin kapacitet. Unga och vuxna utvecklar successivt ett 
behov av självförverkligande (Aasted Halse, 2008). 

I en studie av Tollén, Kamwendo och Fredriksson (2007) som undersökte de äldres 
förväntningar av dagrehabilitering framgick i diskussionen hur arbetsterapeuter idag 
till stor del fokuserar på förflyttning och ADL-aktiviteter i sitt arbete, och att mer 
generella behov förbises. De subjektivt valda aktiviteterna inom andra områden i 
livet, bör värderas likvärdigt (Wood, 1996). De äldre själva såg t.ex. fram emot den 
sociala kontakten som träningen medförde, och inte främst bara själva 
träningstillfället (Tollén, Fredriksson & Kamwendo, 2007). 

En annan studie Tollén, Fredriksson & Kamwendo (2008) som undersökte äldre 
personer med funktionsnedsättningar och deras upplevelse av vardagen visade på låg 
livstillfredsställelse och försämrad livskvalitet i samband med reducerad förmåga att 
utföra aktiviteter som upplevdes meningsfulla. De äldre upplevde en stor saknad över 
förlorad funktionsförmåga, vilket ledde till begränsade möjligheter att utföra sina 
intressen. När förmågan att utföra självvalda meningsfulla aktiviteter, som 
fritidsaktiviteter, minskade, uppstod en känsla av uppgivenhet. Detta medförde en 
känsla av tomhet och att dagarna upplevdes monotona och att tiden gick mycket 
långsamt. Författarna menar att det finns ett behov av att rikta arbetsterapeutiska 
interventioner mot andra aktiviteter än främst de som räknas till personlig vård och 
hushållsaktiviteter. Det är något som bör uppmärksammas, då det medverkar till ökad 
livstillfredsställelse hos de äldre. Detta gäller såväl inom arbetsterapi som inom övrig 
äldreomsorg (Tollén, Fredriksson & Kamwendo, 2008). 

 

Problemformulering 
Kreativa aktiviteter är centrala inom arbetsterapi och har varit så länge. Det finns 
teoretisk grund för att anta att kreativa aktiviteter påverkar hälsa och välbefinnande 
positivt. Tidigare forskning visar att brist på kreativa aktiviteter leder till minskad 
livstillfredsställelse. En sammanställning saknas över kreativa aktiviteters inverkan på 
äldre personers hälsa och välbefinnande. En sådan skulle kunna användas som 
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underlag vid planering och genomförande av arbetsterapi och andra former av 
äldreomsorg. 

 

SYFTE 
Att beskriva betydelsen av äldre personers deltagande i kreativa aktiviteter inom 
arbetsterapi eller kreativa aktiviteter som utförs på egen hand, med fokus på hälsa och 
välbefinnande. 

 

METOD 
Uppsatsen är genomförd som en systematisk litteraturstudie. Hearn m.fl. (refererad i 
Forsberg & Wengström, 2008) anger sju kriterier för vad som bör ingå i en sådan. Vid 
skrivandet av uppsatsen har författarna följt dessa kriterier. 

 

Litteratursökning 
Sökning har skett i flera olika databaser med sökorden: occupational therapy, creative 
activities, art and crafts, health, quality of life och well-being. Angivna sökord har 
testats mot var och en av de använda databasernas ordlistor över ämnesord, för att i 
möjligaste mån använda relevanta ord i respektive databas. Lämpliga synonymer till 
de ursprungliga sökorden fick väljas i vissa fall. I en databas (Amed) gjordes 
fritextsökning, då databasens egna sökord inte ansågs vara relevanta. Sökning har 
skett på enskilda begrepp, därefter i valda kombinationer. Ingen tidsavgränsning har 
gjorts vid sökningarna. Tabellöversikt av sökmetod och antal träffar för respektive 
databas samt valda filtreringar finns i bilaga 1. Manuell sökning gjordes genom 
kontroll av aktuella referenslistor i syfte att öka antalet relevanta artiklar, sökningen 
gav dock inga resultat. Sökningar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo 
och Amed, vilka beskrivs närmare nedan. 

Databasen PubMed (Publicus medicus), är en gratisversion av Medline och inkluderar 
artiklar som ännu inte hunnit bli indexerade i Medline. Databasen PubMed valdes 
därför framför Medline. I Medline/PubMed publiceras artiklar inom området medicin, 
omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2008). Cinahl (Cumulative 
Index of Nursing and Allied Health) publicerar vetenskapliga artiklar inom områdena 
arbetsterapi, sjukgymnastik och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Träffar 
från databasen Medline har uteslutits här för att undvika dubbletter. PsychInfo är en 
bred databas som bl.a. täcker in områden inom medicin, omvårdnad och psykologisk 
forskning (Forsberg & Wengström, 2008). Amed (The Allied and Complementary 
Medicine Database) är en databas som täcker in ämnesområdena alternativ medicin, 
professioner med medicinsk anknytning (arbetsterapi, sjukgymnastik omvårdnad och 
rehabilitering) och palliativ vård (Taylor, 2007). 

 

Urval 
Urvalet skedde i tre steg och utgick ifrån de uppsatta inklusions- respektive 
exklusionskriterierna. 
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Inklusionskriterier: 

• Artiklarna skulle innehålla arbetsterapeutiska interventioner som inbegrep 
kreativa aktiviteter för personer i 60-årsåldern och uppåt, och/eller beskriva 
äldre personers upplevelser av kreativa aktiviteter. 

• Artiklarna skulle innehålla någon form av utvärdering av kreativa aktiviteter 
riktad mot hälsa och/eller välbefinnande. 

• Artiklarna kunde vara av både kvalitativ och kvantitativ design. 
• Artiklarna skulle vara kollegialt granskade, skrivna på engelska samt ha 

tillgängligt abstract. 
• Artiklarna skulle vara publicerade i vetenskaplig arbetsterapeutisk tidskrift. 
• Första författaren skulle vara arbetsterapeut. 
• Artiklarna skulle ha ett vetenskapligt upplägg; Introduction, Method, Results, 

and Discussion (IMRAD) (Polit & Beck, 2012). 

 

Exklusionskriterie: 

• Artiklarna fick ej vara litteraturstudier. 

Sökningen gav totalt 117 träffar i första urvalet. Vi fann 38 stycken dubbletter, vilka 
sållades bort. Därefter, i urval två, lästes titel och abstract på kvarvarande 79 träffar, 
för att avgöra om dessa artiklar överrensstämde med angivna urvalskriterier. 57 
artiklar exkluderades då de ej svarade mot uppsatta urvalskriterier. Den främsta 
orsaken var att deltagarna inte uppfyllde ålderskriteriet (60-årsåldern och uppåt). En 
annan vanlig orsak till exklusion var att artiklarna inte innehöll någon form av 
utvärdering av kreativa aktiviteter. 

 

Tabell 1. Matris över urvalprocess: 

Databas PubMed: Cinahl: PsycInfo: Amed: Totalt: 

Antal artiklar 
från första 
urval: 

4 28 22 63 117 

Antal 
dubbletter: 0 6 5 27 38 

Bortsållade 
artiklar i urval 
två (titel & 
abstract): 

1 13 12 31 57 

Antal artiklar 
från urval två: 3 9 5 5 22 

Antal valda 
artiklar från 
urval tre: 

1 5 0 3 9 
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Av de 22 resterande var det en artikel som ej var tillgänglig. I nästa steg lästes de 21 
kvarstående artiklarna igenom i sin helhet, för att säkerställa att de uppfyllde 
urvalskriterierna. Artiklarna lästes enskilt av oss båda för att förhindra att vi 
påverkade varandra i bedömningen, och på så sätt undvika bias. 

Vid genomgången exkluderades tolv artiklar, då de inte uppfyllde kriterierna. I fem av 
dem kunde inte aktuell åldersgrupp urskiljas. Två artiklar uppfyllde inte kravet på 
korrekt vetenskapligt upplägg (IMRAD). Kreativa aktiviteter kunde inte urskiljas i 
fyra av artiklarna och i en artikel ingick ingen arbetsterapeut som huvudförfattare. 
Urval tre resulterade i nio artiklar, vilka granskades utifrån bestämda analysfrågor. 

 

Analys 
Varje artikel genomlästes minst två gånger, med syfte att granska kvaliteten på 
respektive artikel (Polit & Beck, 2012). Artiklarna bedömdes och analyserades med 
hjälp av granskningsmallar som vi utformat efter förlaga (Willman, Stoltz & 
Bathsevani, 2011). Slutligen gjordes en gemensam systematisk genomgång av 
kvalitetsbedömningen, för att jämföra och diskutera våra slutsatser. Bedömning av 
artiklarnas kvalitet återfinns i artikelmatrisen (bilaga 2). 

För att kunna jämföra artiklarnas likheter och skillnader formulerades analysfrågor, 
vilka ansågs kunna ge lämplig information till resultatet. Artiklarna granskades utifrån 
följande åtta analysfrågor: 

1. Vad var artikelns forskningsansats? 
2. Vad var artiklarnas syfte? 
3. Vilken var målgruppen/vilka deltog i de kreativa aktiviteterna? 
4. I vilket sammanhang/i vilken miljö användes kreativa aktiviteter? 
5. Vilka ledde de kreativa aktiviteterna? 
6. Till vilket syfte användes kreativa aktiviteter och/eller orsak till val av kreativa 

aktiviteter? 
7. Vilka kreativa aktiviteter användes? 
8. Vilken betydelse hade användandet av kreativa aktiviteter för deltagarna, och 

hur påverkades deras hälsa och/eller välbefinnande? 

I artiklarnas text markerades, med hjälp av färgpennor, de delar som gav svar på 
analysfrågorna. För att göra det mer överskådligt fick varje analysfråga en egen färg. 
En sammanställning av resultaten från varje analysfråga fördes därefter in i 
överskådliga tabeller (bilaga 2 och 3). Framkomna svar på analysfrågorna jämfördes, 
varvid likheter och skillnader synliggjordes. Analysfråga åtta gav svar på upplevelser 
av den kreativa aktiviteten. Beskrivningar av deltagarnas upplevelser av kreativa 
aktiviteter markerades. Dessa markeringar analyserades och tolkades, och därefter 
sammanfördes likheter och skillnader till olika teman. 

 

Etiska aspekter 
Vid urvalet av artiklar har ingen hänsyn tagits till studiernas resultat, d.v.s. studierna 
kunde vara både positiva och negativa i förhållande till vårt syfte. Alla artiklar som 
ingår i uppsatsen redovisas, samt kommer därefter förvaras under tio år på ett säkert 
sätt (Forsberg & Wengström, 2008). Valda artiklars etiska kvalitet har granskats. Sju 
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artiklar redovisade tillstånd från etisk kommitté. I en artikel kunde ej tillstånd från 
etisk kommitté utläsas. Artikelförfattarna kontaktades och de angav att tillstånd var 
givet från etisk kommitté. I en artikel framgick att etiska överväganden gjorts, trots att 
tillstånd från etisk kommitté ej gick att utläsa. 

 

RESULTAT 
Uppsatsens resultat grundar sig på nio artiklar, varav fem artiklar beskriver kreativa 
aktiviteter i en arbetsterapeutisk kontext och fyra artiklar beskriver kreativa aktiviteter 
utanför arbetsterapeutisk kontext. I resultatet kommer de nio artiklar som ingår i 
uppsatsen att beskrivas utifrån analysfrågorna, vilka även ligger till grund för 
rubriksättningen. Fråga fyra, fem och sex redovisas under gemensam rubrik. Den sista 
analysfrågan sammanställer deltagarnas beskrivningar av sina upplevelser av kreativa 
aktiviteter. Den sista frågan redovisas i två avsnitt, där ena gruppen (grupp ett) 
innefattar arbetsterapeutiskt utförande eller planerande av intervention, medan den 
andra gruppen (grupp två) beskriver deltagande i kreativa aktiviteter som utförs på 
eget initiativ. 

 

Artiklarnas forskningsansatser 
Åtta av de nio artiklarna var av kvalitativ forskningsansats (Andersson-Svidén & 
Borell, 1998; Bedding & Sadlo, 2008; Green, 1995; Howie, Coulter & Feldman, 
2004; la Cour, Josephsson & Luborsky, 2005; Nilsson & Nygård, 2003; Timmons & 
MacDonald, 2008; Tzanidaki & Reynolds, 2011). Fyra av artiklarna hade använt sig 
av fenomenologisk metod (Andersson-Svidén & Borell, 1998; Bedding & Sadlo, 
2008; Timmons & MacDonald, 2008; Tzanidaki & Reynolds, 2011) och en artikel 
hade använt sig av narrativ metod (Howie, Coulter & Feldman, 2004). Två studier 
använde Grounded Theory som metod (la Cour, Josephsson & Luborsky, 2005; 
Nilsson & Nygård, 2003) och i en annan studie framgick ej vald metod tydligt (Green, 
1995). En artikel var av kvantitativ forskningsansats och genomfördes som 
randomiserat kliniskt försök (Randomized Clinical Trial [RCT]) (Yamada, 
Kawamata, Kobayashi, Kielhofner & Taylor, 2010). (Bilaga 2) 

 

Artiklarnas syfte 
I de fem artiklar där kreativa aktiviteter användes inom arbetsterapi (Andersson-
Svidén & Borell, 1998; Green 1995; la Cour, Josephsson & Luborsky, 2005; Nilsson 
& Nygård, 2003; Yamada, Kawamata, Kobayashi, Kielhofner & Taylor, 2010), var 
syftet med studierna att undersöka och/eller beskriva eller jämföra deltagarnas 
upplevelser och erfarenheter av kreativa aktiviteter. (Bilaga 2) 

I de fyra artiklar där kreativa aktiviteter utfördes utanför arbetsterapeutisk kontext 
(Bedding & Sadlo, 2008; Howie, Coulter & Feldman, 2004; Timmons & MacDonald, 
2008; Tzanidaki, D. & Reynolds, 2011) var syftet med studierna att undersöka 
upplevelsen av skapande, samt betydelsen av deltagande i kreativa meningsfulla 
aktiviteter. (Bilaga 2) 
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Målgrupp 
I de studier där den kreativa aktiviteten letts eller planerats av arbetsterapeut var 
målgruppen äldre personer med någon form av ohälsa. Kreativa aktiviteter användes 
även i förebyggande syfte, för att främja aktivitet (Andersson-Svidén & Borell, 1998; 
Green, 1995; la Cour, Josephsson & Luborsky, 2005; Nilsson & Nygård, 2003; 
Yamada, Kawamata, Kobayashi, Kielhofner & Taylor, 2010). Hälsotillståndet för de 
äldre deltagarna rapporterades vara kronisk fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, kronisk 
(livshotande) sjukdom samt funktionsnedsättning. I övriga studier (Bedding & Sadlo, 
2008; Howie, Coulter & Feldman, 2004; Timmons & MacDonald, 2008; Tzanidaki & 
Reynolds, 2011) var aktiviteten en självvald fritidsaktivitet, och hälsotillståndet 
varierade. (Bilaga 3) 

 

Kreativ aktivitet – plats, profession och syfte 
Att erbjuda möjligheter till eller att självständigt ägna sig åt meningsfulla kreativa 
aktiviteter var det vanligaste syftet med aktiviteten enligt artiklarna. Samtliga artiklar 
beskrev användandet av kreativa aktiviteter för äldre, samt utvärderade upplevelsen 
och/eller effekten därav. 

Kreativa aktiviteter för äldre personer beskrevs i artikeln av la Cour, Josephsson och 
Luborsky (2005). Där var syftet med den arbetsterapeutiska interventionen att erbjuda 
meningsfulla och kreativa fritidsaktiviteter samt att inspirera till estetiskt skapande.  

Deltagarna i studien bodde på ett vårdhem med inriktning mot rehabilitering, palliativ 
vård samt äldrevård (la Cour, Josephsson, & Luborsky, 2005). I artikeln av Nilsson 
och Nygård (2003) var platsen för den kreativa aktiviteten en rehabiliteringsklinik 
inom slutenvården, och aktiviteten skedde under planering och ledning av 
arbetsterapeut. Syftet med den kreativa aktiviteten byggde på antaganden om att 
deltagarna i gruppen berikade varandra med sina upplevelser och kreationer (Nilsson,  
& Nygård, 2003). I Andersson-Svidén och Borells artikel (1998) syftade den 
arbetsterapeutiska interventionen till att erbjuda valfria, sociala och kreativa 
aktiviteter på frivillig basis. Platsen var kommunala aktivitetscenter som var öppna 
för äldre personer (Andersson-Svidén & Borell, 1998). I studien av Yamada m.fl. 
(2010) erbjöds bl.a. origami och makramé som interventioner i ordinarie arbetsterapi i 
hälsofrämjande syfte. Platsen var lokaler avsedda för bl.a. arbetsterapi (Yamada, 
Kawamata, Kobayashi, Kielhofner & Taylor, 2010). Syftet med de arbetsterapeutiska 
interventionerna i studien av Green (1995), där aktiviteterna utfördes på ett vårdhem, 
var bl.a. att stödja och bevara de äldres aktivitetsförmågor (Green, 1995). (Bilaga 3) 

Samtliga återstående fyra studier visade att de äldres egna val av kreativ aktivitet 
syftade till att ha en meningsfull fritidssysselsättning (Bedding & Sadlo, 2008; 
Howie, Coulter & Feldman, 2004; Timmons & MacDonald, 2008; Tzanidaki & 
Reynolds, 2011). De äldre i studien av Tzanidaki och Reynolds (2011) uppgav även 
att ett viktigt syfte var att bevara hantverkstraditioner och föra dem vidare (Tzanidaki 
& Reynolds, 2011). Den kreativa aktiviteten skedde antingen i hemmet (Howie, 
Coulter & Feldman, 2004; Timmons & MacDonald, 2008) eller i en ateljé/lokal 
avsedd för aktiviteten (Bedding & Sadlo, 2008; Tzanidaki & Reynolds, 2011) eller 
både och (Timmons & MacDonald, 2008). (Bilaga 3) 
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Olika former av kreativ aktivitet 
Den vanligaste formen av kreativa aktiviteter som uppgavs i studierna var textilt 
skapande, vilket nämndes i totalt sex av studierna (Andersson-Svidén & Borell, 1998; 
Howie, Coulter & Feldman, 2004; la Cour, Josephsson & Luborsky, 2005; Nilsson & 
Nygård, 2003; Tzanidaki & Reynolds, 2011; Yamada, Kawamata, Kobayashi, 
Kielhofner & Taylor, 2010). Näst vanligast förekommande var måleri, vilket 
omnämndes som exempel på kreativ aktivitet i fem av studierna (Bedding & Sadlo, 
2008; Howie, Coulter & Feldman, 2004; la Cour, Josephsson & Luborsky, 2005; 
Nilsson & Nygård, 2003; Tzanidaki & Reynolds, 2011). Skapande av föremål i 
keramik nämndes i två av studierna (la Cour, Josephsson & Luborsky, 2005; 
Timmons & MacDonald, 2008). I två studier nämndes även trähantverk som en form 
av kreativ aktivitet (Howie, Coulter & Feldman, 2004; la Cour, Josephsson & 
Luborsky, 2005). (Bilaga 3) 

 

Kreativa aktiviteters betydelse för deltagarna med fokus på hälsa och 
välbefinnande 
Vid analysen av artiklarnas resultat framkom fyra teman. Tema 1 och 4 kopplades 
mot hälsa och tema 2 och 3 kopplades mot välbefinnande. 

1. Motivation och utveckling 
2. Upplevelse av flow 
3. Ökad självkänsla 
4. Sociala och materiella möjligheter – social hälsa 

Temana redovisas uppdelat på två skilda avsnitt. Första avsnittet redovisar hur 
kreativa aktiviteter användes inom arbetsterapi och andra avsnittet redovisar kreativa 
aktiviteter som skedde på eget initiativ. 

 

Kreativa aktiviteters användning inom arbetsterapi 
1. Motivation och utveckling 

I Andersson-Svidén och Borells artikel (1998) beskrev en deltagare hur träarbete 
roade honom och att det är något han sysslat med sedan barnsben. Deltagarna ville att 
aktiviteten skulle innebära en utmaning på en lagom nivå. Genom utmaningen och 
utveckling av nya färdigheter som de kreativa aktiviteterna medförde, upplevde 
personerna en tillfredställelse. 

Genom motivationen som den kreativa aktiviteten skapade, gavs en möjlighet att ta 
sig över inre trösklar, vilket öppnade dörrar för den inre drivkraften, enligt studien av 
la Cour, Josephsson och Luborsky (2005). Samma studie beskrev hur deltagande i 
kreativa aktiviteter innebar en utvecklingsprocess i två delar där både framställning av 
produkter och personlig utveckling ingick. Framställningens tre delar bestod av idé, 
skapande och slutresultat. Det upplevdes som motiverande att inte i förväg veta hur 
slutresultatet skulle bli. Planerandet i en kreativ aktivitet innebar något att se fram 
emot, det gav ett motiverande mål som skapade hopp (la Cour, Josephsson & 
Luborsky, 2005). Motivation beskrevs även av deltagarna i Nilsson och Nygårds 
studie (2003), men då utifrån den kreativa kraften som gruppaktiviteten innebar, 
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vilken kunde föras över till andra områden i livet. Det kändes då lättare att göra 
tråkiga saker enligt deltagarna (Nilsson & Nygård, 2003). 

I la Cour, Josephsson och Luborskys studie (2005) framkom att skapandet formade 
drömmar hos deltagarna, både om det som varit men även drömmar om framtiden. 
Genom bilden skapades en värld där personen hade eller kunde göra saker som inte 
var möjlig i den verkliga världen (la Cour, Josephsson & Luborsky, 2005). Genom 
samtalen i en kreativ grupp förklarar Nilsson & Nygård (2003) hur deltagarna började 
fundera och reflektera över sig själva och de ämnen som diskuterades. Denna 
reflektion möjliggjorde för deltagarna att se vilken begränsning i kapaciteten de hade. 
Gruppaktiviteten skapade nya perspektiv som i sin tur ledde till en ny ståndpunkt, i 
det vardagliga livet och i kommande situationer. En deltagare slutade hänga upp sig 
på att aldrig mer kunna sy, utan såg att det fanns andra saker att göra istället. Gruppen 
sporrade till nytänkande, nya målsättningar och strategier i det dagliga livet (Nilsson 
& Nygård (2003). 

 

2. Upplevelse av flow 

Tre av artiklarna beskrev upplevelsen av flow. I artiklarna beskrevs aktiviteten som 
absorberande där smärta, oro och bekymmer glömdes bort då aktiviteten pågick. Även 
upplevelsen av tid förändrades, den gick fort eller glömdes bort helt. En djup glädje 
kunde upplevas genom det förändrade fokus som den kreativa aktiviteten bidrog med. 
(Andersson- Svidén & Borell, 1998; La Cour & Luborsky, 2005; Nilsson & Nygård, 
2003). Upplevelsen av välbefinnande förknippades mer med att känna glädje i 
aktiviteten än genom möjligheten av att uppnå funktionella mål (Andersson- Svidén 
& Borell, 1998). 

 

3. Ökad självkänsla 

Förmågan att göra kunde upplevas som både glädjande och tillfredsställande även i de 
fall smärta uppstod efteråt. Deltagarna uttryckte ett behov av att lyckas och att visa sin 
förmåga och därigenom få erkännande av andra. (Andersson- Svidén & Borell, 1998). 
Enligt studien av la Cour, Josephsson och Luborsky (2005), ansåg arbetsterapeuterna 
att det var viktigt att klienterna gavs möjlighet att få tänka själva och hitta sitt eget 
tempo. Detta möjliggjordes genom den kravfria miljön. Med stöd av arbetsterapeuten 
i det kreativa skapandet uppmuntrades klienterna till att våga prova, vilket förstärkte 
en känsla av kapacitet, trots sjukdomsbilden. Förmågan att skapa något gav enligt 
deltagarna en känsla av glädje, stolthet och tillfredsställelse. Den kreativa aktiviteten 
innebar för en deltagare en positiv upplevelse av personlig kontroll. I andra aktiviteter 
upplevde deltagaren att det var andra [vårdpersonal] som hade kontrollen över 
deltagarens rörelser och förflyttningar, till och med tiden. I resultatet framkom att 
genom aktivt deltagande, som t.ex. att få välja färger själv och uttrycka sina åsikter, 
kände sig deltagaren mer levande och bekräftad. Det gav en möjlighet att få vara den 
person man var tidigare och som fortfarande existerade (la Cour, Josephsson & 
Luborsky, 2005). 

Deltagarna i Nilsson och Nygårds studie (2003) uppgav en känsla av glädje, stolthet 
och kapacitet i samband med kreativ aktivitet, samt hur stödet från arbetsterapeut var 
värdefullt i den kreativa processen (Nilsson & Nygård, 2003). Studien av Yamada, 
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Kawamata, Kobayashi, Kielhofner och Taylor (2010) visade att deltagarna 
uppskattade möjligheten till eget val av aktivitet, snarare än utförande av traditionell 
hantverksaktivitet som erbjöds inom arbetsterapi. Mellan de två undersökta grupperna 
påvisades en signifikant skillnad till experimentgruppens fördel vad gäller livskvalitet 
(p=0,02) och psykiskt välbefinnande (p=0.01) (Yamada, Kawamata, Kobayashi, 
Kielhofner & Taylor, 2010). 

 

4. Sociala och materiella möjligheter – social hälsa 

Att göra saker tillsammans beskrevs som utvecklade för relationen till andra 
människor enligt Andersson-Svidén och Borells studie (1998). Att samarbeta runt 
uppgifter fördjupade relationen samt tillförde en annan dimension. En deltagare 
beskrev det som ”att vara mer tillsammans”. Kommunikationen berikades av 
aktiviteten, och samtal upplevdes mer naturliga enligt deltagarna (Andersson-Svidén 
och Borells, 1998). Deltagarna i Greens studie (1995) visade uppskattning över de 
kreativa aktiviteterna i grupp. Tillsammans kunde man ha roligt, minnas och skratta. 
Olika förmågor tränades samtidigt, t.ex. olika minnesfunktioner som att räkna och att 
känna igen. Det gav även övning i socialt samspel (Green, 1995). I Nilsson och 
Nygårds studie (2003) uppgav deltagarna att gruppen medförde en stark känsla av 
samhörighet, och att denna känsla förstärktes ju bättre de lärde känna varandra 
(Nilsson & Nygård, 2003). Aktivitetscentret sågs som en trygg plats för sociala möten 
där man möttes med aktiviteten som bas. Miljön upplevdes som tolerant och 
inbjudande, och att vistas där ingav en känsla av samhörighet med andra (Andersson-
Svidén & Borell, 1998). I studien av la Cour, Josephsson och Luborsky (2005) 
beskrev en deltagare att gruppaktiviteten uppmuntrade till socialt engagemang. 
Arbetsterapeuterna stod för en social mötesplats och en välkomnande, stödjande 
miljö, som man var välkommen till även om man inte orkade delta. Det gav möjlighet 
till en uppskattad social samvaro. Andra deltagare beskrev hur de kände sig fria, och 
att det inte förväntades för mycket av dem. Det arbetsterapeutiska stödet och 
uppmuntran betydde mycket. Miljön var tillåtande och man vågade skapa. Genom den 
kreativa aktiviteten och miljön tillfördes en känsla av förstärkt identitet, vilket gjorde 
att man upplevde sig som en helare person och att man ”var någon” (la Cour, 
Josephsson & Luborsky, 2005. För flera deltagare var det även viktigt att få tillverka 
gåvor och presenter att ge bort, vilket kunde glädja andra (Andersson-Svidén & 
Borell, 1998; la Cour, Josephsson & Luborsky, 2005). De tillverkade 
presentföremålen kunde även representera en förlängning av den egna personen som 
var bestående, även om man själv kanske snart skulle dö (la Cour, Josephsson & 
Luborsky, 2005). 

 

Engagemang i kreativa aktiviteter utanför arbetsterapeutisk kontext 
1. Motivation och utveckling 

Framsteg i förmågan att måla upplevdes som tillfredställande och misstagen 
upplevdes inte som något negativt, utan något man tog lärdom av och en möjlighet till 
utveckling. Genom att delta i konstgruppen skapades en känsla av att vilja färdigställa 
sina alster (Bedding & Sadlo, 2008). Deltagandet i hantverksaktiviteter gav en 
omfattande förändring av självuppfattningen. En ökad självkänsla indikerades men 
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även en känsla av självförståelse uttrycktes, deltagarna insåg att de intressen som 
återupptogs speglade intressen från yngre dagar (Howie, Coulter & Feldman, 2004). 

Oförutsägbarheten i den keramiska processen var ett nöje och källa till stimulans och 
motivation enligt en deltagare (Timmons & MacDonald, 2008). I studien av 
Tzanidaki och Reynolds (2011) framkom även att viljan att lära inte avtar med åldern 
(Tzanidaki & Reynolds, 2011). 

 

2. Upplevelse av flow 

Tre artiklar där kreativa aktiviteter skedde på de äldres eget initiativ tydliggjorde 
begreppet flow. Deltagarna beskrev att tidsuppfattningen förändrades och fokus på 
sjukdom och negativa tankar försvann. En deltagare beskrev att rädslan för 
sjukdomen kunde kontrolleras och övervinnas genom skapandet med bilder (Bedding 
& Sadlo, 2008). En annan beskrivning var att den kreativa aktiviteten uppfyllde både 
sinnet och känslorna. Aktiviteten hade även en avslappnande inverkan (Bedding & 
Sadlo, 2008; Timmons & MacDonald, 2008; Tzanidaki, & Reynolds, 2011). I studien 
av Timmons och MacDonald (2008) gav skapande med lera en känsla av 
tillfredsställelse och glädje enligt flera deltagare. En deltagare beskrev att dessa 
känslor som väcks av den kreativa aktiviteten annars ofta saknas för äldre och 
funktionshindrade (Timmons & MacDonald, 2008). 

 

3. Ökad självkänsla 

Bedding och Sadlo skriver i sin studie (2008) att en känsla av belöning uppstod när 
produkten var färdigställd. Att vara bra på något i förhållande till andra gav en känsla 
av stolthet, samma känsla upplevdes vid utställning av de skapade alstren. I studien av 
Howie, Coulter och Feldman (2004) beskrev en deltagare att självförtroendet steg då 
hennes verk beundrades. Flera deltagare kommenterade också förmågan att faktiskt 
kunna, ha förmågan att ”göra”, som en positiv upplevelse. Både välbefinnande och att 
kunna hantera sin sjukdom nämndes vid skulptering men också att det gav en fysisk 
träning av händerna. Genom att skapa något och vara med i hela processen uttrycktes 
en känsla av kontroll och valmöjligheter, vilket beskrevs som värdefullt (Timmons & 
MacDonald, 2008). I Tzanidaki och Reynolds artikel (2011) talade deltagarna om en 
respekt för hantverkstraditionen, men berättade även om en känsla av kapacitet och 
stolthet. Istället för att vara passiv kunde värdefulla mål uppnås, till exempel kunde 
skapandet av konst definiera deltagarnas artistiska sidor. Även här beskrevs hur 
deltagande i konstaktiviteter gav kontroll över negativa känslor, i detta fall sorg 
(Tzanidaki, & Reynolds, 2011). 

 

4. Sociala och materiella möjligheter – social hälsa 

Att måla tillsammans med andra beskrevs i Bedding och Sadlos studie (2008) som 
värdefullt. Man träffades kring ett gemensamt intresse och för vissa deltagare innebar 
det en viktig möjlighet till socialt umgänge. Gruppen sågs även som ett viktigt forum 
där man kunde lära av varandra (Bedding & Sadlo, 2008). Själva skapandet i 
förhållande till andra hjälpte även till att definiera vem man var, likväl vem man inte 
var. Genom tillverkning av gåvor kunde de sociala möjligheterna förstärkas positivt 
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liksom självbilden; vem man är och vem man vill vara. Skapandet och alstren kunde 
även sända ut signaler om vem man ville vara, och hjälpa till att uttrycka en önskad 
uppfattning av sig själv som person (Howie, Coulter & Feldman, 2008). 

Att tillverka föremål i lera och keramik var något som många deltagare i Timmons 
och MacDonalds studie (2008) föredrog att göra i grupp, även om de hade ateljé 
hemma. Det som eftersöktes var just den sociala gemenskapen. För några deltagare 
betydde det mycket att få ställa ut sina föremål samt kommunicera kring kunskap och 
idéer. Genom att ägna sig åt keramik ökades det sociala nätverket för många, vilket 
kunde medföra hälsofrämjande verkningar (Timmons & MacDonalds 2008). 

Vikten av att knyta an till andra människor beskrevs även i studien av Tzanidaki och 
Reynolds (2011). Genom de starka band som uppstod i gruppen motiverades 
deltagarna att ta sig till träffarna. En kvinna beskrev skillnaden mellan att sitta själv 
hemma och skapa, och att skapa tillsammans i grupp. Det senare hade en 
avslappnande effekt, då oro, bekymmer och smärta minskade. En annan kvinna 
menade att det var bättre att sitta själv, för då slapp man höra skvaller och 
smågrälande. Många deltagare uttryckte en vilja att lämna ett spår till eftervärlden, att 
föra vidare en gammal kulturell tradition i och med de skapade föremålen. Det 
upplevdes som positivt och stärkande att ha något att tillföra till omvärlden 
(Tzanidaki & Reynolds, 2011). 

Sammanfattningsvis beskrev deltagarna i de granskade studierna att det sociala 
sammanhanget var av stor vikt, och att de kreativa aktiviteterna möjliggjorde en 
djupare kontakt. Som deltagare i en grupp hade man möjlighet att spegla sin person 
och skapa/stärka identiteten. Deltagarna värderade det subjektiva valet av kreativ 
aktivitet högt, vilket ofta avspeglade tidigare intressen. Längtan efter att utvecklas och 
upptäcka uttrycktes också i flera studier. Ofta gav den kreativa aktiviteten upplevelser 
som ökade välbefinnandet, t.ex. minskad smärtupplevelse, minskad oro och känslan 
av flow. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoden som valdes för uppsatsen var en systematisk litteraturstudie. En metaanalys 
anses vara den bästa analysmetoden för systematiska litteraturstudier (Forsberg & 
Wengström, 2008), men är inte möjlig att utföra på denna utbildningsnivå. 
Litteraturstudien kan visa på förslag som kan tillämpas i praxis. Designen är lämplig 
då man vill tydliggöra fördelar och/eller nackdelar med en intervention, samt om det 
förekommer stor variation i praktiken (Forsberg & Wengström, 2008). Metoden 
valdes för att göra en sammanställning över den vetenskapliga forskningen som gjorts 
i det eftersökta problemområdet. En kvalitativ metod hade också varit möjlig, men då 
vi ville få en samlad bild av kunskapen i ämnet beslöt vi oss för att en litteraturstudie 
var den lämpligaste metoden. 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställning valdes passande sökord. Occupational 
therapy valdes i varje sökkombination för att få mer relevanta träffar med riktning 
mot arbetsterapi. Sammanlagt genomsöktes fyra databaser. Databaserna Amed och 
Cinahl ansågs relevanta då båda har ett arbetsterapeutiskt fokus. PsycInfo valdes då 
kreativa aktiviteter är en vanlig arbetsterapeutisk intervention inom psykiatrin. 
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PubMed är en omfattande databas som ansågs kunna ge intressanta träffar. Enligt 
ovanstående anser vi att valet av databaserna har varit relevant. 

I första hand har vi använt databasernas förslag på sökord. I Amed rekommenderas att 
man hellre gör en fritextsökning, då ämnesordlistan fungerar dåligt att söka från 
(Taylor, 2007). Vi provade båda metoderna, och endast fritextsökningen gav relevanta 
träffar. En noggrann redovisning har gjorts av sökmetoderna i respektive databas. 
Genom att följa den återgivna sökmetoden, finns goda möjligheter att uppnå 
likvärdiga resultat av sökningarna, vilket anses kunna stärka uppsatsens tillförlitlighet. 

Ingen begränsning av artiklarnas ålder gjordes då kreativa aktiviteter varit en 
intervention ända sedan arbetsterapins ursprung. Det visade sig ändå vara svårt att få 
tag på artiklar som beskrev kreativa aktiviteter för äldre som arbetsterapeutisk 
intervention, vilket visar på behovet av mer forskning inom ämnet. De artiklar som 
uppsatsen bygger på kan ändå ge ett intressant resultat, då man jämför likheter och 
skillnader i upplevelsen av kreativa aktiviteter inom respektive utanför den 
arbetsterapeutiska kontexten. 

För att få en så tydlig koppling till arbetsterapi som möjligt, satte vi upp som 
inklusionskriterie att artiklarna skulle vara publicerade i vetenskaplig 
arbetsterapeutisk tidskrift. Kriterierna sattes utifrån syfte och problemområde för att 
fånga in relevanta artiklar. För att undvika bias har artiklarna valts ut och 
kvalitetsgranskats enskilt för att sedan gemensamt diskutera fram vilka artiklar som 
skulle ingå i uppsatsen, samt vilken kvalitet de bedömdes ha. Sju av nio ingående 
artiklar bedömdes vara av hög kvalitet. I de artiklar där godkännande från etisk 
kommitté inte kunde utläsas (Andersson-Svidén & Borell, 1998; Green, 1995), 
kontrollerades artiklarna utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och de 
fyra huvudkraven som anges där (informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) (Eriksson, 2012). Att två artiklar saknade 
uttalat godkännande från etisk kommitté kan anses vara en brist. En förklaring kan 
vara att kravet på ett uttalat etiskt godkännande är högre idag än då artiklarna skrevs. 
En artikel gick inte att få tag på och det är möjligt att detta påverkat resultatet något. 
Neutralitet och objektivitet har eftersträvats vid granskning och redovisning av 
resultatet. Författarna har ansträngt sig för att tillämpa vetenskapligt förhållningssätt, 
vilket innebär objektivitet, systematik och kritiskt tänkande (Forsberg & Wengström, 
2008). 

Vid bearbetningen av analysfråga åtta tolkades texten och delades även in i olika 
teman riktade mot hälsa och välbefinnande. Detta gjordes var för sig för att sedan 
diskuteras igenom. En medvetenhet kring vår förförståelsen har varit central, då vi 
båda arbetat inom äldreomsorgen. Vi har varit medvetna om vår positiva inställning 
till interventioner som bygger på kreativa aktiviteter. I resultatet återges inga 
personliga värderingar. Beskrivningen av studiedeltagarnas upplevelser av kreativa 
aktiviteter har återgetts utan annan tolkning än den mot hälsa och välbefinnande. Vid 
val av forskningsartiklar har det inte gjorts någon skillnad på om artikelns resultat 
visat sig svara positivt eller negativt mot uppsatsens syfte. Enligt det noggrant 
beskrivna metodförfarandet anser vi att uppsatsen har god trovärdighet och kvalitet. 
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Resultatdiskussion 
Resultatet från artiklar där kreativa aktiviteter utfördes i en arbetsterapeutisk kontext 
refereras i texten nedan som ”grupp ett”. Artiklar som beskriver engagemang i 
kreativa aktiviteter utanför arbetsterapeutisk kontext refereras till som ”grupp två”. 

I vårt resultat framkommer att planerandet och utförandet av kreativa aktiviteter 
skapar motivation, hopp och ett intresse för framtiden. De kreativa aktiviteterna 
medför en utvecklingsprocess där både yttre och inre egenskaper utmanas och 
utvecklas på ett positivt sätt (La Cour & Luborsky, 2005; Timmons & MacDonald, 
2008). Resultatet stöds av Wilcock’s tankemodell (1999) där being, doing och 
becoming är centrala begrepp; genom aktivitet utvecklas människan och framtiden 
kan visualiseras (Wilcock, 1999; Hammel 2004). Artiklarnas resultat tyder på att 
människans vilja till lärande och utveckling inte avtar med åldern (Andersson-Svidén 
& Borell, 1998; Bedding & Sadlo, 2008; Tzanidaki & Reynolds, 2011). Även i 
Lyons, Orozovic, Davis och Newmans forskning (2002), som utgår från Wilcock’s 
tankemodell (1999), framkommer att nya aktiviteter kan upplevas som utmanande, 
men att möjligheten att lära sig något nytt kan ge tillfredställelse (Lyons, Orozovic, 
Davis & Newman 2002). Både Wilcock (1999) och Lyons, Orozovic, Davis och 
Newman (2002) tar upp den psykologiska aspekten på arbetsterapi och hänvisar till 
Maslows idéer om självförverkligande. Självförverkligande, att vara kreativ och ägna 
sig åt problemlösning, utgör själva drivkraften för människans utveckling enligt 
Maslows motivationsteori (Aasted Halse, 2008). Vi menar att den holistiska 
människosynen, som arbetsterapeuter säger sig arbeta utifrån, borde innebära att alla 
nivåer i Maslows behovspyramid tillgodoses. Motivation och 
utveckling/självförverkligande bidrar till ett ökat välbefinnande och påverkar 
därigenom hälsan. 

Både inom och utanför arbetsterapeutisk kontext framkommer att kreativa aktiviteter 
leder till en förändrad tidsuppfattning, och även att negativa tankar minskar. 
Upplevelsen av glädje och lättsamhet under aktiviteten beskrivs också i båda 
grupperna (Andersson-Svidén & Borell, 1998; Bedding & Sadlo, 2008; La Cour & 
Luborsky, 2005; Nilsson & Nygård, 2003; Timmons & MacDonald, 2008; Tzanidaki 
& Reynolds, 2011). Dessa fynd tyder på flow-liknande upplevelser. I grupp ett 
framkommer att välbefinnande upplevs mer i samband med glädjen i aktiviteten, än i 
strävan att nå funktionella målsättningar (Andersson-Svidén & Borell, 1998). I en 
artikel framkommer att känslan av tillfredsställelse och glädje ofta saknas för äldre 
personer (Timmons & MacDonald, 2008). Detta tycks överensstämma med Tollén, 
Fredriksson och Kamwendos forskning (2008), där deltagare beskriver hur tiden gick 
mycket långsamt då möjligheten att utföra meningsfulla aktiviteter försvann (Tollén, 
Fredriksson & Kamwendo, 2008). Det tyder på att välbefinnande kan uppnås genom 
möjlighet att få delta i meningsfulla aktiviteter t.ex. tidigare intressen. Det är då 
viktigt att arbetsterapeuter arbetar för att skapa en aktivitetsbalans mellan olika 
livsområden (Law, Baptiste, Carswell, McColl, Polatajko & Pollock, 2006) för äldre, 
att underlätta utförande av meningsfulla/kreativa aktiviteter så att dagens aktiviteter 
inte enbart handlar om ADL. 

I sju av nio artiklar framkommer att utmaningar som anpassas efter individens 
utförandekapacitet leder till upplevelse av förmåga, kontroll och en stärkt självkänsla, 
vilket möjliggörs av en stödjande miljö (Andersson-Svidén & Borell, 1998; Bedding 
& Sadlo, 2008; Howie, Coulter & Feldman, 2004; La Cour & Luborsky, 2005; 
Nilsson & Nygård, 2003; Timmons & MacDonald, 2008; Tzanidaki & Reynolds, 
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2011). Liknande fynd diskuteras i en studie av Tollén, Kamwendo och Ivarsson där 
deltagande i hantverksaktiviteter beskrivs som belönande och uppmuntrande (Tollén, 
Kamwendo & Ivarsson, 2011). Vårt resultat tyder på att den kreativa aktiviteten ger 
en stark känsla av bekräftelse. Detta stöds av Hammel, som menar att individen 
upplever stärkt självförtroende i samband med känslan av förmåga i självvalda 
aktiviteter (Hammel, 2004). 

Vårt resultat visar också att kreativa aktiviteter som utförs i en gemenskap fyller en 
viktig funktion, både som stödjande (från ledare/arbetsterapeut/deltagare), socialt 
(andra gruppdeltagare) och ur identitetssynpunkt. Genom känslan av tillhörighet 
påverkas hälsoupplevelsen positivt. Den sociala gemenskapens betydelse är tydlig i 
båda grupperna, samt vikten av en inbjudande miljö (Andersson-Svidén & Borell, 
1998; Nilsson & Nygård, 2003; Timmons & MacDonald, 2008). I grupperna beskrivs 
”görandet” som utvecklande, man lär av varandra och den värdefulla relationen 
fördjupas (Andersson-Svidén & Borell, 1998; Bedding & Sadlo, 2008). Genom en 
trygg miljö för skapande kan identiteten stärkas, personen kan uppleva/förstå sig själv 
i förhållande till andra och förmågor tränas (La Cour & Luborsky, 2005; Howie, 
Coulter & Feldman, 2004; Green, 1995). Lyons, Orozovic, Davis och Newmans 
forskning (2002) bekräftar miljöns betydelse, och beskriver hur ”låg-riskmiljön” kan 
generera oväntad glädje genom kreativiteten. En studie av Hammel och Iwama (2012) 
menar att gruppgemenskapen påverkar människans välbefinnande positivt. 
Välbefinnandet kommer ur känslan av att höra till, att få förhålla sig till andra och bli 
bekräftad som människa samt att upprätthålla önskade roller och relationer (Hammel 
& Iwama, 2012). Den kreativa aktiviteten ger människor möjlighet att tillverka gåvor 
som kan stärka sociala relationer. En annan viktig aspekt av tillverkning är att ”bli 
ihågkommen” genom sina tillverkade saker (La Cour & Luborsky, 2005; Howie, 
Coulter & Feldman, 2004). Att underlätta för utförande av kreativa aktiviteter, vilka 
upplevs som meningsfulla av de äldre, kan ge en positiv känsla som i sin tur har en 
upplyftande och motiverande inverkan. Samtliga kvalitativa artiklar styrker detta. De 
positiva upplevelserna är inte knutna till en särskild diagnos eller sjukdomsbild, vilket 
visar på en viss generaliserbarhet. 

 

Slutsats 
I denna uppsats har betydelsen av kreativa aktiviteter för äldre undersökts. Genom 
positiva känslor påverkas den fysiska och psykiska hälsoupplevelsen i rätt riktning. 
Glädje och lycka påverkar den subjektiva känslan av välbefinnande och är viktig att 
tillgodose, då den leder till ökad hälsoupplevelse. 

Människor måste ges möjlighet att utföra självvalda meningsfulla aktiviteter utifrån 
sin egen kapacitet för att kunna nå känslor av flow och tillfredsställelse. 
Resultatsammanställningen av uppsatsens forskningsartiklar tyder på att kreativa 
aktiviteter har en positiv inverkan på de äldres hälsa och välbefinnande, tydligast 
uttrycktes detta i gruppaktiviteter. Kunskapen som artiklarna bidrar med ger viktig 
information till arbetsterapeuter som yrkesgrupp, då de äldres upplevelser och 
prioriteringar bör ligga till grund för hur vi kan möta deras behov. 
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BILAGOR



 

 

Bilaga 1, Sökningar i databaser 
PubMed 2012-10-23 

Sökning 
nummer: 

Sökord: Resultat: 

1 occupational therapy [MeSH] 9 492 

2 ”arts and crafts” 40 

3 ”creative activities” 78 

4 Crafts 1 193 

5 art [MeSH] 20 454 

6 Creativeness [MeSH] 5 411 

7 Health [MeSH] 237 477 

8 Quality of life [MeSH] 101 414 

9 Personal satisfaction [MeSH] 9 318 

10 #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 26 490 

11 #8 OR #9 108 920 

12 #1 AND #10 132 (4) 

13 #1 AND #10 AND #7 3 (0) 

14 #1 AND #10 AND #11 2 (0) 

 RESULTAT: 4 

Databasens ämnesord; Medical Subject Heading [MeSH]. 
Avgränsande filter: språk (engelska), ålder (65+), tillgängligt abstract. 
Parentes i resultatkolumn visar antal träffar efter filtrering. 



 

 

Cinahl 2012-10-26 
 
 

Sökning 
nummer: 

Sökord: Resultat: 

1 Occupational therapy [MH] 10 359 

2 Art [MH] 3 608 

3 Handicrafts [MH] 571 

4 Leisure activities [MH] 3 265 

5 Creativeness [MH] 1 965 

6 Health [MH] 9 058 

7 Quality of life [MH] 35 322 

8 Wellness [MH] 2 422 

9 Psychological well-being [MH] 5 965 

10 #2 OR #3 OR #4 OR #5 9 131 

11 #7 OR #8 OR #9 42 657 

12 #1 AND #10 210 (22) 

13 #1 AND #10 AND #6 0 (0) 

14 #1 AND #10 AND #11 22 (6) 

 RESULTAT: 28 

Databasens ämnesord; Exact Subject Heading [MH]. 
Avgränsande filter: kollegialt granskade, språk (engelska), ålder (65+ och över). 
Parentes i resultatkolumn visar antal träffar efter filtrering. 



 

 

PsycInfo 2012-10-27 
 
 

Sökning 
nummer: 

Sökord: Resultat: 

1 Occupational therapy [SU] 5394 

2 Crafts [SU] 288 

3 Creativity [SU] 17316 

4 Leisure time [SU] 4718 

5 Creative arts therapy [SU] 699 

6 Health [SU] 456340 

7 Quality of life [SU] 27735 

8 Well being [SU] 24521 

9 #2 or #3 or #4 or #5 22810 

10 #7 or #8 49970 

11 #1 and #9 90 (17) 

12 #1 and #9 and #6 26 (4) 

13 #1 and #9 and #10 6 (1) 

 RESULTAT: 22 

Databasens ämnesord; Subject heading [SU]. 
Avgränsande filter: kollegialt granskade, språk (engelska), ålder (65+ och däröver). 
Parentes i resultatkolumn visar antal träffar efter filtrering. 



 

 

Amed 2012-11-03 
 
 

Sökning 
nummer: 

Sökord: Resultat: 

1 ”Occupational therapy” 12208 

2 ”Arts and crafts” 23 

3 ”Creative activities” 82 

4 ”Health” 48742 

5 ”Quality of life” 10061 

6 ”Well-being” 2020 

7 #2 OR #3 101 

8 #5 OR #6 11408 

9 #1 AND #7 49 (41) 

10 #1 AND #7 AND #4 20 (18) 

11 #1 AND #7 AND #8 4 (4) 

12 RESULTAT: 63 

Avgränsande filter: språk (engelska), tillgängligt abstract. 
Parentes i resultatkolumn visar antal träffar efter filtrering. 



 

 

Bilaga 2, Artikelmatris 
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Andersson-Svidén 
& Borell (1998). 
Sverige 

Experience of 
being occupied - 
some elderly 
people's positive 
experiences of 
occupations at 
community-based 
activity centers. 

Att genomföra en 
fenomenologisk 
undersökning av äldres 
positiva erfarenheter av att 
tillbringa tid i ett 
kommunbaserat 
aktivitetscenter och att 
delta i aktiviteter. 

/Kvalitativ: EEP – 
Empirisk fenomenologisk 
psykologisk metod. 

n = 9 Intervju. Aktivitetscentret 
är en trygg och 
bekant miljö där 
man kan närvara 
regelbundet, 
aktiviteten innebar 
en känsla av flow, 
det var en 
utmaning att 
kunna 
åstadkomma 
något, aktivitets-
centret innebar en 
positiv, social 
mötesplats. 

Hög 

 

Bedding & Sadlo 
(2008). England 

Retired people's 
experience of 
participation in art 
classes. 

Att utforska pensionärers 
subjektiva upplevelser av 
deltagande i konstnärliga 
aktiviteter (målerikurs 
dagtid). 

/Kvalitativ: 
Fenomenologisk metod. 

n = 6 Ostrukturerad 
intervju. 

Deltagande i 
kurserna gav 
tillfredsställelse 
genom utveckling, 
positiv utmaning, 
känsla av flow, 
tillför nya 
perspektiv och att 
lära av varandra. 

Hög 

Green (1995). 
England 

Elderly mentally 
ill people and 
quality of life: 
who wants 
activities? 

1) Att undersöka effekterna 
av meningfull aktivitet på 
de boende, 

2) Att få kvalitativa data 
från personal, anhöriga och 
boende om vikten och 
innehållet i ett aktivitets-
program, 

3) Att samla personalens 
uppfattning om delaktighet 
i tillhanda-hållna 
aktiviteter 

/ Kvalitativ: “Mixed 
method research” 

n = 21 
(boende 
n=3, 
personal 
n=9, 
anhöriga 
n=9) 

Intervju, 
observation och 
frågeformulär. 

Tillfredsställa 
behov av ett 
kreativt 
uttryckande, ger 
ett trevligt 
tidsfördriv, social 
samvaro. 

Medel 

Howie, Coulter & 
Feldman (2004). 
Australien 

Crafting the self: 
Older persons’ 
narratives of 
occupational 
identity. 

Studiens syfte var att 
undersöka hur engagemang 
i kreativa meningsfulla 
aktiviteter påverkade 
äldres aktiva identitet. 

/ Kvalitativ: Narrativ 
metod 

n = 6 Semistrukturerad 
djupintervju. 

Identitets-
skapande, 
möjliggör 
reflektion över sin 
person och sitt liv, 
utveckling av 
förmågor, att 
kunna ge bort 
egentillverkade 
föremål. 

Hög 
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la Cour, 
Josephsson & 
Luborsky (2005). 
Sverige 

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

Syftet med studien var att 
försöka beskriva de 
karaktäristiska 
komponenterna i 
arbetsterapi för äldre 
kroniskt sjuka, ur både ett 
arbetsterapeutiskt 
perspektiv och ett 
klientperspektiv 

/ Kvalitativ: Grounded 
Theory 

n = 15 (8 
klienter 
och 7 
arbets-
terapeuter
) 

Semistrukturerad 
intervju. 

Personlig kontroll 
och valfrihet –
autonomitet, 
självvald rytm i 
skapandet, 
skapande i en 
tillåtande miljö fri 
från yttre krav. 

Hög. 

Nilsson & Nygård 
(2003). Sverige 

Geriatric 
rehabilitation: 
elderly clients' 
experiences of a 
pre-discharge 
occupational 
therapy group 
programme. 

Att beskriva upplevelsen 
av att delta i ett 
arbetsterapiprogram med 
gruppaktivitet inför 
hemgång, samt deltagarnas 
upplevelse av de 
terapeutiska metoderna. 

/ Kvalitativ: Grounded 
Theory 

n = 3 Intervju. En utvecklande 
miljö, upplevelse 
av en kreativ 
kraft/inspiration 
som kan överföras 
till andra 
livsområden, ger 
starkt engagemang 
och känsla av 
flow. 

Hög. 

Timmons & 
MacDonald 
(2008). England 

'Alchemy and 
magic': the 
experience of 
using clay for 
people with 
chronic illness and 
disability. 

Att undersöka hur personer 
med kronisk fysisk ohälsa 
eller funktionsnedsättning 
upplever skapande med 
lera och keramik. 

/ Kvalitativ: 
Fenomenologisk metod 

n = 6 Semistrukturerad 
intervju. 

Träning för fingrar 
och händer, 
distraktion från/ 
hanterande av 
sjukdomskänsla, 
känsla av flow, 
väcker 
nyfikenheten och 
en längtan efter 
framtiden. 

Hög. 

Tzanidaki & 
Reynolds (2011). 
Grekland 

Exploring the 
meanings of 
making traditional 
arts and crafts 
among older 
women in Crete, 
using 
interpretative 
phenomenological 
analysis. 

Att undersöka betydelsen 
av skapandet av 
traditionella hantverk hos 
äldre kvinnor på Kreta, och 
hur detta påverkade hälsa 
och välbefinnande. 

/ Kvalitativ: 
Fenomenologisk metod. 

n = 12 Intervju, 
interpretativ 
fenomenologisk 
analys (IPA). 

Avslappnande gav 
tillfredsställelse 
genom en känsla 
av kompetens, 
upplevelse av 
flow, förbättrad 
livskvalitet, tillit, 
känsla av lämna 
spår till 
eftervärlden. 

Hög. 

Yamada, 
Kawamata, 
Kobayashi, 
Kielhofner & 
Taylor (2010). 
Japan 

A randomised 
clinical trial of a 
wellness 
programme for 
healthy older 
people. 

Att undersöka 
effektiviteten av MoHO-
baserat program kontra 
traditionell arbetsterapi 
med utfallsmåtten 
livskvalitet och psykiskt 
välbefinnande. 

/ Kvantitativ: Randomized 
Controlled Trial (RCT). 

n = 63 (n 
=87) 

LSI-Z, WHO 
QOL26. 

Signifikant 
skillnad på 
utfallsmåtten 
mellan traditionell 
japansk 
arbetsterapi och 
MoHO-baserat 
arbetsterapi-
program till fördel 
för MoHO-
programmet. 

Medel. 

Mall efter Forsberg och Wengström (2008, s.164).



 

 

Bilaga 3, Sammanställning av svar på de analytiska frågorna 
 

Författare, år, 
land 

Målgrupp Plats Profession Syfte med kreativ 
aktivitet 

Kreativ aktivitet/ 
intervention 

Inverkan/ 
betydelse 

Andersson-Svidén 
& Borell (1998). 
Sverige 

Äldre personer 
med någon form 
av funktions-
nedsättning, som 
besöker 
aktivitetscentret 

Samhällsbaserat 
aktivitetscenter 

Arbetsterapeuter Att erbjuda valfria 
sociala och 
kreativa aktiviteter 
på frivillig basis 

Vävning, bakning 
(matlagning), 
skapande av 
gobelänger och 
mattor 

Ökad 
tillfredsställelse, 
ger en 
djupare/extra 
dimension i livet, 
tillför en känsla av 
social 
samhörighet, ger 
en känsla av flow, 
minskar smärta 

Bedding & Sadlo 
(2008). England 

Äldre personer, i 
regel pensionärer 

Lokal för 
samhällsbaserade 
konstkurser  

Lärare inom konst 
och måleri 

Att ägna sig åt en 
meningsfull 
fritidsaktivitet 

Måleri Tillfredsställelse 
genom utveckling, 
positiv utmaning, 
känsla av flow, 
tillför nya 
perspektiv och att 
lära av varandra 

Green (1995). 
England 

Psykiskt sjuka 
äldre 

Vårdhem  Vårdpersonal 
instruerad av 
arbetsterapeut 

Att erbjuda 
meningsfulla och 
kreativa 
fritidsaktiviteter 

Hantverk, musik, 
dans, spel, 
berättande och att 
minnas 

Tillfredsställa 
behov av ett 
kreativt 
uttryckande, ger 
ett trevligt 
tidsfördriv, social 
samvaro 

Howie, Coulter & 
Feldman (2004). 
Australien 

Äldre personer, 
(65 och äldre) 

Hemma Självständig 
aktivitet 

Att ägna sig åt en 
meningsfull 
fritidsaktivitet 

Trähantverk, 
måleri, 
tillverkning av 
papper, stickning, 
spinna garn, 
vävning och 
Tiffany- 
lampskärmar 

Identitets-
skapande, 
möjliggör 
reflektion över sin 
person och sitt liv, 
utveckling av 
förmågor, att 
kunna ge bort 
egentillverkade 
föremål 

la Cour, 
Josephsson & 
Luborsky (2005). 
Sverige 

Äldre personer 
med livshotande 
sjukdom 

Sjukhus och 
vårdhem 

Arbetsterapeuter Att erbjuda 
meningsfulla och 
kreativa 
fritidsaktiviteter 
samt att inspirera 
till estetiskt 
skapande 

Träarbeten, 
keramik, 
silkesmålning, 
tvåltillverkning, 
stickning och 
trädgårdsarbete 

Personlig kontroll 
och valfrihet –
autonomitet, 
självvald rytm i 
skapandet, 
skapande i en 
tillåtande miljö fri 
från yttre krav 

Nilsson & Nygård 
(2003). Sverige 

65 år och äldre Slutenvårdsavdelni
ng för 
rehabilitering 
innan hemgång 

Arbetsterapeut Deltagarna i 
gruppen berikar 
varandra med sina 
upplevelser och 
kreationer, men 
har även 
individuella mål 

Silkesmålning, 
tygtryck, 
tillverkning av 
nyttiga och 
estetiska föremål, 
dekorations-
föremål 

En utvecklande 
miljö, upplevelse 
av en kreativ 
kraft/inspiration 
som kan överföras 
till andra 
livsområden, ger 
starkt engagemang 
och känsla av flow 

 

 



 

 

 

 

Författare, år, 
land 

Målgrupp Plats Profession Syfte med kreativ 
aktivitet 

Kreativ aktivitet/ 
intervention 

Inverkan/ 
betydelse 

Timmons & 
MacDonald 
(2008). England 

Personer med 
kronisk fysisk 
ohälsa eller 
funktions-
nedsättning 

Olika keramik-
ateljéer/ i hemmet 
hos deltagarna 

Lärare i keramik/ 
självständig 
aktivitet 

Att ägna sig åt en 
meningsfull 
fritidsaktivitet 

Skapande av 
föremål i keramik 

Träning för fingrar 
och händer, 
distraktion från/ 
hanterande av 
sjukdomskänsla, 
känsla av flow, 
väcker 
nyfikenheten och 
en längtan efter 
framtiden 

Tzanidaki & 
Reynolds (2011). 
Grekland 

Äldre kvinnor på 
Kreta 

Lokala 
fritidscenter i regi 
av social service 
för äldre, grekisk-
ortodoxa kyrkan 
samt i hemmet 

Självständigt samt 
med personal i det 
sociala 
fritidscentret 

Att ägna sig åt en 
meningsfull 
fritidsaktivitet 
samt att föra 
hantverkstradi-
tioner vidare 

Smyckes-
tillverkning, 
broderi, 
knyppling, 
vävning, 
ikonmåleri, 
sömnad av 
folkdräkter, 
traditionella 
blomster-
arrangemang 

Avslappnande, gav 
tillfredsställelse 
genom en känsla 
av kompetens, 
upplevelse av 
flow, förbättrad 
livskvalitet, tillit, 
känsla av lämna 
spår till 
eftervärlden 

Yamada, 
Kawamata, 
Kobayashi, 
Kielhofner & 
Taylor (2010). 
Japan 

Äldre personer 
över 65 år boende 
på äldreboende i 
Japan 

Kommunalt 
äldreboende 

Arbetsterapeuter Att erbjuda 
hälsofrämjande 
arbetsterapeutiskt 
program 
innehållande 
kreativa aktiviteter 
för äldre (studiens 
syfte är att jämföra 
detta traditionella 
AT-program mot 
MoHO-baserad 
intervention) 

Origami och 
makramé kontra 
arbetsterapeutiskt 
program baserat 
på MoHO 

MoHO-baserade 
programmet gav 
ökad livskvalitet 
och ökad 
livstillfreds-
ställelse i högre 
grad än traditionell 
(Japansk) 
arbetsterapi 

 


