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Sammanfattning 

Arbetsterapeuter som leder gruppterapier måste ha goda kunskaper om gruppteorier, hur 

aktivitet kan användas i grupp samt de faktorer som gör terapin effektiv. De måste ta hänsyn 

till vilka faktorer klienterna värdesätter för att terapin ska uppfylla klienternas behov och 

därmed bidra till en positiv förändring i deras dagliga liv. Syftet är därför att, genom en 

litteraturstudie, beskriva vad arbetsterapi i grupp innebär för vuxna personer inom den 

psykiatriska vården, utifrån klienters och arbetsterapeuters perspektiv. Studien påvisar att 

både arbetsterapeuter och klienter anser gruppterapi som en framgångsrik behandlingsform. 

De har liknande syn på vilka faktorer som är effektiva med gruppterapi, men från olika 

perspektiv. Klienterna anser att det är sammanhållningen i gruppen och interaktionen med 

andra människor som är de mest betydande faktorerna medan arbetsterapeuterna lägger större 

fokus på aktiviteten. Det framkom även att gruppterapi har en positiv effekt på klienternas 

dagliga liv.  
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1. Inledning 

Då arbetsterapeutprogrammet innehåller mycket undervisning inom individuell arbetsterapi 

ville vi fördjupa oss i vad arbetsterapi i grupp innebär. Utbildningen riktar sig även främst till 

somatisk vård, vi valde därför att istället inrikta oss på psykiatrin. Efter en preliminär 

litteraturgenomgång insåg vi att gruppterapi inom psykiatrisk vård är en populär 

behandlingsform. De sammanställningar som finns bygger dock på tidigt gjord forskning. Vi 

valde därför att sammanställa modern forskning kring upplevelser av gruppterapi utifrån både 

klienters och arbetsterapeuters perspektiv.   

 

2. Bakgrund  

2:1 Arbetsterapi inom psykiatrisk vård  

Arbetsterapi inom psykiatrisk vård fokuserar på en förståelse av den relation som finns mellan 

aktivitet, hälsa och välmående och på människans möjligheter att lära och utvecklas (1). 

Arbetsterapeuter arbetar med klienter i alla åldrar som har problem med att utföra aktiviteter 

som de förväntas eller behöver utföra vad gäller både personlig vård, arbete och fritid. Det 

övergripande syftet med arbetsterapi är att utveckla klientens aktivitetsförmåga i syfte att öka 

livskvalitet och välmående, samt att öka klientens känsla av tillfredsställelse och att påvisa 

möjligheterna till ökad delaktighet i olika livssituationer. Arbetsterapipraxis innebär att göra 

aktivitetsanalyser och anpassningar och utefter dem dra slutsatser och sedan tillämpa dessa på 

klienterna. Resultatet av arbetsterapin bör vara att klienten kan använda sina aktiviteter som 

ett stöd till återhämtning, hälsa, välbefinnande och tillfredställelse (1). 

 

Behandlingsgrupper och gruppterapier har sedan länge varit en väl använd behandlingsform 

inom den psykiatriska vården och så även inom arbetsterapi (2). Arbetsterapeuter har använt 

sig av gruppterapier sedan professionens början och har sitt unika fokus på aktivitet. Det finns 

olika typer av gruppterapier med olika fokus, antingen på direkta eller indirekta mål (2). 

Direkta mål innebär att aktiviteten syftar till att utveckla färdigheter inom den aktivitet som 

utövas. Indirekta mål innebär däremot att aktiviteten används som ett medel till att utveckla 

bättre förmåga i någon av de komponenter som bygger upp en aktivitet, till exempel sociala 

förmågor (3). Två huvudtyper av arbetsterapeutiska grupper kan urskiljas, den 

uppgiftsorienterade och den stödorienterade. Den uppgiftsorienterade gruppen har likheter 

med direkt arbetsterapi och fokuserar på att utveckla färdigheter inom boende, fritid och 

social samvaro. Den stödorienterade gruppen kan liknas vid indirekt arbetsterapi och 

fokuserar på att utveckla kommunikation och att uttrycka och dela med sig av känslor och 

upplevelser och på så vis bearbeta dessa (4, 5, 6). Aktivitet som utförs tillsammans, oavsett 

typ av grupp, blir även utgångspunkten för interaktion mellan gruppmedlemmarna samt med 

arbetsterapeuten. Alla människor ingår på något sätt alltid i sociala sammanhang. Gruppen 

avbildar en slags minimiljö, med en trygg omgivning där klienterna får tillfälle att dela 

upplevelser, bearbeta händelser eller förbereda sig inför att delta i olika sociala sammanhang 

(2).  
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2:2 Arbetsterapeutiska grupper 

För att uppnå psykisk och fysisk hälsa är ett deltagande i fysiska aktiviteter viktigt (7). Dock 

kan det vara utmanande för personer med psykiska svårigheter att överkomma sina 

känslomässiga barriärer för deltagande och därmed bibehålla en aktiv livsstil.  

Arbetsterapeuterna har unika kunskaper och färdigheter, som tillsammans med vårdteamet, 

används för att arbeta med klienter både individuellt och i grupp. Detta för att klienterna ska 

kunna uppnå ett lyckat aktivitetsengagemang (7). Arbetsterapeutiska aktivitetsgrupper innebär 

att klienter engagerar sig tillsammans i olika aktiviteter (6). De används både för bedömning 

och intervention med syfte att:  

 engagera klienter med liknande problem och mål i gemensamma aktiviteter och att 

utvärdera problem inom kommunikation, interaktion och relationer med andra 

människor.  

 utnyttja den energi som gruppen bidrar med till att hjälpa klienterna att utveckla 

anpassningsstrategier samt för att motivera till positiva förändringar.  

 utveckla klientens självuppfattning, självkänsla, och självinsikt genom gemensamma 

gruppaktiviteter och respons från gruppmedlemmarna. 

 utveckla motoriska-, process- och/eller kommunikationsfärdigheter som är nödvändiga 

för socialt deltagande (8).  

Det finns olika typer av aktivitetsgrupper, så som stödgrupper och grupper med fokus på 

kreativa aktiviteter (9). Exempel på aktiviteter som kan utföras i gruppen är matlagning, 

trädgårdsarbete och måleri (10).  

2:3 Gruppledarens kunskaper 

Gruppledaren måste ha goda kunskaper i gruppteorier och modeller, samt ha lämplig 

utbildning inom gruppterapins inriktning (4). För arbetsterapeutiska grupper är det därför 

viktigt att ha specialkunskaper om aktivitet och hur den kan och bör användas i grupp. Det är 

även viktigt att gruppledaren, i detta fall arbetsterapeuten, vet hur en grupp ska läggas upp och 

vilka faktorer som är viktiga för gruppens utfall (4). Giles (11) finner i sin studie att klienter 

och arbetsterapeuter har många liknande åsikter om vilka komponenter som är effektiva i 

gruppterapi.  Ändå finns det komponenter som terapeuterna värderar högre än klienterna. 

Detta kan självklart bero på olika faktorer, men arbetsterapeuter som håller i gruppterapi bör 

ändå ta hänsyn till de komponenter i terapin klienterna anser hjälpsamma och användbara. 

Detta är viktigt för att gruppterapins tillvägagångssätt och mål ska uppfylla klienternas behov 

(11). Förutom kunskaper om gruppteorier och terapeutiska faktorer behöver arbetsterapeuten 

som håller i gruppen ha empatisk förmåga (4). 

2:4 Problemformulering 

I en litteraturstudie skriven av Bullock och Banningan (12) betonas behovet av högkvalitativa 

studier, för att undersöka den nytta och effektivitet som aktivitetsbaserat grupparbete troligen 

har för klienter inom psykiatrisk vård. I studien framkom att aktivitetsbaserade grupper var 

mer effektiva än grupper med endast fokus på diskussion. Studien visade att 

aktivitetsbaserade grupper bidrar till en förbättrad självuppfattning av sociala färdigheter, en 

förbättring av klienternas sociala beteende, att sjukdomssymptomen minskar och att 
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klienterna fungerar bättre i samhället. Resultatet i Bullock och Banningans (12) studie är dock 

inte generaliserbart på grund av faktorer som för små undersökningsgrupper och brist på 

heterogenitet. Författarna belyser därför att fortsatt forskning är av stor vikt. I litteraturstudien 

framkom även att en stor del av forskningen är fokuserad på specifika diagnoser, framför allt 

schizofreni. Få studier finns som rör andra psykiska sjukdomar, varför fortsatt forskning är 

önskvärd (12). Ett annat problem inom arbetsterapi är att det finns för lite övertygande 

forskning som stödjer aktivitetsbaserade gruppinterventioner inom psykiatrisk vård (5).  

Precis som Bullock och Banningan (12) påvisar även Giles (11) i sin studie att 

arbetsterapeutiska grupper med fokus på aktivitet gav bättre utfall vad gäller 

symptomreducering än diskussionsgrupper. En studie gav dock motsägnade resultat, vilket 

kan bero på brister i den studiens metod. Giles (11) beskriver faktorer som är effektiva när det 

gäller gruppterapier inom slutenvården, öppenvården samt inom dagcenter. Hon har i sin 

studie använt artiklar som publicerats redan på 80-talet (11). Före 2000-talet forskades det 

mer kring det här ämnesområdet än vad det gör idag. De flesta moderna studier är, precis som 

Bullock och Banningan (12) påpekar, fokuserade på specifika diagnoser. Gruppterapier inom 

arbetsterapi kan se annorlunda ut idag mot vad den gjorde tidigare. Därför anser vi att en 

sammanställning över aktuell forskning som fokuserar på övergripande arbetsterapeutisk 

gruppterapi är önskvärd. 

Vi har utgått från olika arbetsterapeutiska aktivitetsgrupper för att få fram vad som är effektivt 

med att behandlingen utförs just i grupp. De grupper vi valt att undersöka syftar till att utföra 

aktiviteter gemensamt i aktivitetsgrupper, psykosociala stödgrupper eller gruppaktiviteter på 

dagcenter, samt har både direkta och indirekta mål. Eftersom Giles (11) finner i sin studie att 

arbetsterapeuter och klienter värderar vissa faktorer i terapin olika högt har vi valt att utgå 

från både arbetsterapeuters och klienters perspektiv.  

3. Syfte 

Studiens syfte är att beskriva vad arbetsterapi i grupp innebär för vuxna personer inom den 

psykiatriska vården, utifrån klienters och arbetsterapeuters perspektiv. Med fokus på 

gruppterapins effekt oavsett klientens diagnos eller typ av gruppaktivitet.   

Frågeställningar: 

1. Vad anser arbetsterapeuter inom den psykiatriska vården om gruppterapi? 

2. Vilka upplevelser ger gruppterapi klienterna?  

3. Vilka faktorer i gruppterapi upplever klienter och arbetsterapeuter som effektiva? 

4. Hur upplever klienter att gruppterapi påverkar deras dagliga liv? 

4. Metod 

Studien är en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar kopplade till psykiatrisk vård har 

använts. 

 

4:1 Primär litteratursökning  

Artiklar söktes i tre olika databaser; Cinahl, PsychInfo och Medline. Databaserna valdes ut då 

de innehåller artiklar inom hälso- och sjukvård. De sökord, begränsningar och antal träffar 
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sökningarna resulterade i redovisas i en sökmatris, se bilaga 1. Databaserna är uppbyggda på 

olika sätt, bland annat vad gäller ämnesord och begränsningar. Därför anpassades sökord och 

begränsningar efter de olika databaserna. I varje databas gjordes först en sökning med 

ämnesord (occupational therapy, occupational therapists, occupational therapy practice, 

occupational therapy service, mental health, mental health programs, mental health services, 

community mental health services, group psychotherapy) för att inkludera alla artiklar inom 

ämnesområdet. Sedan utökades sökningen med att söka i fritext (occupational therapy, mental 

health, group, group therapy, psychiatric care) för att även inkludera de artiklar vars titlar eller 

abstrakt innehöll något av de sökta orden.   

4:2 Inklusions- och exklusionskriterier  

För att artiklarna skulle inkluderas i vår studie krävdes att de var publicerade mellan åren 

2003-2013 för att inte grunda våra resultat på gammal forskning. Artiklarna skulle även vara 

på engelska, handla om öppenvårdspsykiatrin alternativt socialpsykiatrin samt att deltagarna i 

studien skulle vara mellan 18 och 64 år. Artiklarna fick inte handla om slutenvårdspsykiatri 

eller rättspsykiatrisk vård, inte ha fokus på en specifik patientgrupp/diagnos eller handla om 

grupper med inriktning på kreativa aktiviteter. Grupper med inriktning på kreativa aktiviteter 

exkluderades då de grupperna oftast har en struktur som kallas individuellt i grupp. Det 

innebär att de skapande kreativa aktiviteterna utövas individuellt men med fler personer i 

rummet. Deltagarna börjar och avslutar aktiviteten tillsammans men själva skapandet sker 

parallellt (13). 

 

4:3 Urval 

Utifrån den primära sökningen framkom 36 artiklar vars titlar bedömdes relevanta utifrån 

syftet med studien (urval 1). Av dessa 36 artiklar ansågs 18 stycken vara intressanta och 

relevanta efter att vi sorterat ut dubbletter och läst abstrakt (urval 2). De artiklar som kvarstod 

efter urval 2 laddades ned eller beställdes i fulltext. Dessa 18 artiklar lästes i fulltext, två av 

dem var litteraturstudier och exkluderas därför och användes istället till studiens bakgrund. 

Sex stycken exkluderades på grund av att de inte uppfyllde våra uppsatta inklusions- 

exklusionskriterier eller för att de inte var relevanta utifrån syftet med studien. 10 artiklar 

valdes därmed ut från den primära sökningen för kvalitetsgranskning och innehållsanalys. Se 

flödesschema, bilaga 2, för tydligare överblick.   

4:4 Sekundär litteratursökning 

En av artiklarna som framkom i den primära sökningen visade sig vara del två av en uppdelad 

studie (14). För att få ett sammanhang av artikeln söktes även den första delen av studien upp 

(15). Detta gjordes genom en sökning av andra delens titel i databasen Cinahl. Den första 

delen av studien var publicerad 2002, det vill säga utanför den uppsatta tidsbegränsningen. 

Den användes därför istället för att lättare förstå syftet och utläsa resultatet av den andra delen 

(14).  

De 10 inkluderade artiklarnas referenslistor gicks igenom i ett försök att hitta fler relevanta 

artiklar. Många relevanta titlar hittades, dock hade de flesta publiceringsdatum utanför 

tidsbegränsningen. Abstrakt lästes på de artiklar som var inom de uppsatta begränsningarna 
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men exkluderades på grund av att de antingen inte innefattade våra inklusionskriterier eller 

inte var relevanta utifrån studiens syfte.  

4:5 Dataanalys 

Alla de utvalda artiklarna är av kvalitativ ansats, vilka har kvalitetsgranskats med hjälp av 

checklistan för kvalitativa artiklar, bilaga 4 i Forsberg och Wengström (16). Granskningen 

kompletterades även med frågor ur checklistan på sidan 138-139 i Friberg (17). De frågor som 

användes ur den checklistan var ”Förs det några etiska resonemang?” och ”Finns det en 

metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?” (17). Kvaliteten bedömdes som hög, 

medel eller låg. Endast de artiklarna med hög eller medel kvalitet inkluderades i studien. 

Samtliga granskade artiklar redovisas i artikelmatrisen, bilaga 3. Artiklar ska, för att bedömas 

vara av hög kvalitet, vara tydligt detaljerad i samtliga delar av studien så att en röd tråd är lätt 

att följa. Utifrån checklistorna (16, 17) ska artikeln innehålla: 

- Ett tydligt välavgränsat syfte. 

- En metod som är relevant för syftet. 

- Ett väl motiverat val av undersökningsgrupp med tydliga inklusionskriterier för urval 

samt vara relevant för studiens syfte. 

- Godkännande av etisk granskningskommitté eller andra tydligt beskrivna etiska 

överväganden. 

- Metodavsnitt för datainsamling och dataanalys som beskriver av vem och i vilket 

sammanhang insamling skedde samt hur dataanalys gick tillväga. 

- Ett resultat som besvarar syftet med studien och innehåller citat från originaldata. 

- Diskussion av metodval samt metodologiska brister och risk för bias. 

- Resultatdiskussion som kopplar samman bakgrund med studien, studiens resultat och 

huruvida syftet besvarades. 

För att anses vara av medel kvalitet ska studien innehålla ovan nämnda punkter men 

detaljerna är inte lika specifikt beskrivna som för hög kvalitet. Vidare behöver inte resultatet i 

artikeln innehålla citat från originaldata. En artikel (18) som visade upprepade brister i 

samtliga delar av studiens upplägg bedömdes ha låg vetenskaplig kvalitet och exkluderas 

därför. Totalt användes nio artiklar för att framställa resultatet av vår studie.  

För innehållsanalys av de artiklar vi valt att använda till resultatsammanställning användes 

analysmodellen för integrativ litteraturöversikt som beskrivs på sidan 140-142 i Friberg (17). 

Var för sig läste vi igenom artiklarna ett flertal gånger för att få en förståelse av innehåll och 

sammanhang. Tillsammans sammanfattade vi sedan alla artiklar i text, utifrån vår studies 

syfte, för att se till att allt väsentligt uppfångats samt för att underlätta analysarbetet. 

Sammanfattningarna jämfördes för att få fram likheter och skillnader mellan artiklarna, med 

fokus på deras resultat. Artiklarna delades sedan upp mellan de som utgår från klienters 

perspektiv och de som utgår från arbetsterapeuters perspektiv, baserat på våra 

frågeställningars olika inriktningar. De likheter och skillnader vi identifierade kodades. De 

koder som bestod av liknande innehåll lades sedan ihop till olika kategorier. Tre 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier framställdes. Dessa redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1.   

Huvudkategorier Underkategorier Underkategorier 2 

Vad arbetsterapeuter anser om 

gruppterapi 

Gruppterapi är tidskrävande och 

komplext 

Gruppterapi främjar ett klientcentrerat 

arbetssätt 

Gruppterapi främjar ett målinriktat 

arbete 

En framgångsrik behandlingsform 

 

Klienters och arbetsterapeuters 

upplevelser av gruppterapi och 

vilka faktorer som gör den 

effektiv  

Samspel i gruppen och interaktion med 

andra människor 

Arbetsterapeuternas förhållningssätt 

Aktiviteten 

 

 

 

 

Faktorer endast klienterna anser 

effektiva 

Delaktighet 

Timing  

Miljön 

Klienters upplevelser av 

gruppterapins effekter på det 

dagliga livet 

Från grupp till vardag 

Social förmåga 

Självkänsla 

Att orka och klara av 

Att våga utmana sig 

Hälsan i fokus 

 

 

4:6 Etiska ställningstaganden 

Alla inkluderade artiklar har godkännande från etisk granskningskommitté eller andra tydligt 

beskrivna etiska överväganden.  Artiklarna som använts förvaras säkert och kommer inte 

spridas till obehöriga.  

5. Resultat 

Den litteratur vi använt för att få fram vårt resultat består av nio stycken vetenskapliga 

artiklar. Studierna är gjorda i västvärlden. Länder där studierna är utförda är Sverige (19, 20, 

21, 22), England (23, 14), Irland (24), USA (25) och Nya Zeeland (26). Artiklarnas 

publiceringsdatum har en spridning mellan 2003 och 2013.  I tre av studierna är deltagarna 

arbetsterapeuter (22, 25, 26), de förhåller sig därför till deras perspektiv på gruppterapi. Fem 

artiklar utgår från klienters perspektiv (14, 19, 20, 21, 24) och en artikel utgår från både 

klienters och personals upplevelser (23). I den sist nämnda studien (23) har vi dock endast 

utgått från klienternas upplevelser, då personalen enbart bestod av en arbetsterapeut, resten 

var övrig psykiatripersonal. De artiklar som utgår från arbetsterapeuters perspektiv har en 

spridning på 1-14 deltagare. De artiklar som utgår från klienters perspektiv har en spridning 

på 3-88 deltagare. Fem artiklar är av hög kvalitet (20, 21, 23, 24, 26) medan fyra stycken är av 

medel kvalitet (14, 19, 22, 25). Artiklar med utgångspunkt på arbetsterapeuternas perspektiv 

fördelades på två artiklar med medel kvalitet och en artikel med hög kvalitet.  Artiklar med 
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klienters perspektiv fördelades på två med medel kvalitet och fyra med hög kvalitet.  För mer 

information se artikelmatrisen, bilaga 3.  

5:1 Vad arbetsterapeuter anser om gruppterapi 

5:1:1 Gruppterapi är tidskrävande och komplext 

Arbetsterapeuter beskriver gruppterapin som mycket komplex och tidskrävande (22). 

Behandlingsperioden kan pågå upp till flera år. Vissa arbetsterapeuter anser att det behövs 

långa perioder av behandling för att kunna bibehålla behandlingens resultat och att resultaten 

inte blir bestående om tiden förkortas. Andra hävdar istället att behandlingstiderna skulle 

kunna vara effektivare (22).  

5:1:2 Gruppterapi främjar ett klientcentrerat arbetssätt 

I gruppterapi använder sig arbetsterapeuter av kliniskt resonemang på olika nivåer för att 

deras arbete ska se till både gruppen som helhet samt de unika individerna (25). Användning 

av aktivitetsgrupper ger en möjlighet för arbetsterapeuterna att göra tillförlitliga bedömningar 

eftersom dessa grupper utgör ett bra tillfälle att observera klienternas aktivitetsutförande. De 

utför bedömningar av klienternas mentala tillstånd och aktivitetsutförande. Dessa 

bedömningar, önskemål från patienten samt gemensamt uppsatta mål och beslut från 

vårdteamet utgör en grund för den rehabilitering och stöd klienterna får (22). 

Arbetsterapeuterna lägger upp och planerar de specifika gruppmötena efter klienternas 

dagstillstånd (25), vilket vägleder behandlingsprocessen (22).  

5:1:3 Gruppterapi främjar ett målinriktat arbete 

Arbetsterapeuter anser sig ha en unik möjlighet och kompetens till att förbättra 

aktivitetsutförande (22). Fokus ligger alltså på utförandet av en aktivitet, inte på aktiviteten i 

sig. De betonar vikten av att det är klientens uppfattning om sina problem i aktivitetsutförande 

som ska vara fokus för de mål och den behandling som sätts upp. Att sätta upp kortsiktiga 

delmål anses lämpligt och användbart (22). Ett exempel på ett gemensamt mål för gruppen är 

att klienterna ska känna samhörighet och komma in i samhället för att ta sig vidare i livet (25). 

Ett annat exempel på mål med gruppterapin är ett funktionellt mål. Det innebär att lära sig att 

hantera den frustration som kan uppstå genom att vara en del av en aktivitet och en grupp. 

Detta är viktigt för att klienterna ska kunna fungera även utanför gruppen, i det dagliga livet. 

Tillfällen som kan leda till frustration kan underlättas genom att gruppterapin upplevs som 

rolig och trivsam. Arbetsterapeuterna menar därför att det är viktigt att gruppdeltagarna trivs 

och tycker att gruppterapin är intressant (25).  

5:1:4 En framgångsrik behandlingsform 

Arbetsterapeuterna uttrycker att gruppterapi är en prioriterad sorts behandling inom den 

psykiatriska vården (22). Den används istället för eller i kombination med samtal, i syfte att 

förändra beteenden eller att skapa struktur i det dagliga livet. De anser att det är en 

framgångsrik behandlingsform, inte bara på grund av att klienterna når sina mål, utan även för 

att klienterna lär sig att acceptera sina begränsningar och svårigheter i vardagen. Klienternas 

mål anses vara av stor betydelse för behandlingsresultaten och i många fall anser 

arbetsterapeuterna att det sker omfattande förändringar i klienternas dagliga liv (22). De 

menar även att aktiviteten och interaktionen mellan gruppmedlemmarna bidrar till 
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utvecklandet av social kompetens och anpassningsfärdigheter. Ett problemlösande 

förhållningssätt till de aktiviteter som utförs i gruppen hjälper klienterna att praktiskt kunna 

lösa problem som uppstår i det dagliga livet. Arbetsterapeuterna anser att gruppterapi även 

främjar omtänksamhet hos klienterna (25). 

Arbetsterapeuterna menar att deras del av arbetet är att hjälpa klienterna att känna mening 

med sina handlingar, främja optimism, känslor av effektivitet samt förbättring av 

problemlösningsförmåga (25).  

5:2 Klienters och arbetsterapeuters upplevelser av gruppterapi och vilka faktorer som gör 

den effektiv  

5:2:1 Samspel i gruppen och interaktion med andra människor 

Gruppterapin utgörs, enligt arbetsterapeuterna, av samspelet mellan gruppmedlemmarna, 

samspelet mellan arbetsterapeuten och gruppen och själva aktiviteten (25). De menar att 

aktiviteten och interaktionen mellan gruppmedlemmarna bidrar till utvecklandet av social 

kompetens och anpassningsfärdigheter. De strävar därför efter att alla deltagare ska känna 

samhörighet i gruppen (25).  

Enligt klienterna är en positiv faktor att ha någon att prata med. Social interaktion och 

feedback från andra människor ger klienterna i gruppterapin ett positivt perspektiv på sig 

själva och sin återhämtning. Klienterna uppger att det är en positiv upplevelse att se andra 

gruppmedlemmar utvecklas, att få lyssna och ta del av andras erfarenheter (21). Fördelarna 

med en grupp enligt klienterna är att de får möjlighet att prata, att bli lyssnade på, att få dela 

sina åsikter, tankar, behov och problem. Det kan dock vara jobbigt att prata om känslomässiga 

problem. Gruppen finns då där som ett stöd för att övervinna rädslan för att förlora kontrollen 

över sina känslor. Genom gruppdiskussioner och stöd från gruppen upplever klienterna att de 

vågar öppna upp sig inför andra människor, de kan sätta upp genomförbara mål och utveckla 

sina identiteter (14, 21).  

Det finns en förståelse i gruppen som ger klienterna tillåtelse att släppa ut sina känslor och 

tankar utan att behöva fundera på dömande reaktioner (19). Klienterna uppger att denna 

förståelse är mycket betydelsefull. I gruppen accepteras individuella olikheter och känslan av 

att tillhöra en grupp som inte missförstår eller stigmatiserar är också betydelsefullt. 

Gruppmedlemmarna tillför styrka, inspiration och glädje till varandra och ger stöd istället för 

press (19). Klienterna värderar denna vänskap och gruppmedlemmarnas ovillkorliga 

acceptans som de upplevde i gruppen mycket högt. Vänskap är en viktig faktor i livet, att 

acceptera andra och att själv bli accepterad, att inte behöva skämmas över vem man är (24). 

Gruppen i sig och interaktionen mellan deltagarna värderas av klienterna högre än innehållet 

och upplägget i terapin (14).  

5:2:2 Arbetsterapeuternas förhållningssätt  

Arbetsterapeuterna betonar vikten av att vara flexibel och anpassa sig efter klienterna (25). De 

behöver bedöma klienternas dagliga mentala tillstånd för att kunna planera hur behandlingen 

ska läggas upp vid varje tillfälle. De anser att det är viktigt att klienterna är informerade om 
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att kraven anpassas efter deras mående och att det är accepterat att ha bättre och sämre dagar 

(25). 

Klienterna uppger att relationen med arbetsterapeuten är en betydelsefull faktor i gruppterapin 

(21). Arbetsterapeutens empatiska förhållningssätt inger respekt och ger gruppmedlemmarna 

en känsla av att inte bara uppfattas som patienter. Det ger även en känsla av att vara omtyckt 

och värdefull och stärker klienterna att söka social kontakt även utanför terapin. 

Arbetsterapeuten ses som en inspirationskänsla till förändring och förnyelse. Det är dock 

viktigt att arbetsterapeuten ser till den enskilde individens behov och utveckling, då klienten 

annars kan känna sig underskattad och missförstådd (21).  Klienterna har en önskan om att 

arbetsterapeuten ska förstå deras individuella behov och ge dem en vägledning i 

återhämtningsprocessen (19).  

5:2:3 Aktiviteten 

Arbetsterapeuter och klienter engagerar sig ofta i samma miljö och aktivitet, men enligt 

arbetsterapeuterna ser de aktivitet från olika perspektiv (25). Arbetsterapeuterna anser att 

utförande av aktivitet i grupp bidrar till socialisering och en positiv känsla. Aktiviteten spelar 

därmed en central roll i gruppterapin. De anser även att arbetsterapi innebär att gå in på djupet 

i aktiviteter som är viktiga i klienternas dagliga liv. Användning av många aktiviteter och ett 

brett fokus behövs för att få den helhet som krävs för att hjälpa klienten att återanpassa sig till 

samhället. De poängterar även att det finns en markant skillnad i engagemang om klienterna 

utför en aktivitet de är intresserade av till skillnad från om de inte är intresserade (26). Det är 

därför positivt om klienterna uppfattar aktiviteten som meningsfull och underhållande. 

Aktiviteten kan även användas som ett kommunikationshjälpmedel mellan dem och klienten 

(22). Vidare menar de att det är viktigt att aktivitetens krav möter klientens förmågor. De 

måste se till att alla gruppdeltagare får rätt nivå av utmaning i de aktiviteter som de ställs inför 

(25). Även klienterna betonar att utmaning är viktigt för att kunna utvecklas och förändras. 

Utmaningarna ska vara anpassade efter individen och byggas på allt eftersom klienten 

förbättras, detta för att bidra till en känsla av framsteg i behandlingen. Utmaning kan innebära 

att kraven på aktiviteten ökar eller att förbättra sin anpassningsförmåga utifrån 

gruppsituationen. Det är viktigt att arbetsterapeuterna är med och styr nivån av utmaning, då 

klienterna menar att det är lätt att ta på sig för mycket och istället påverkas negativt (19). 

Genom att delta i aktiviteter med rätt nivå av utmaning, upplever klienterna att de kan lära sig 

något nytt, ta ansvar och därmed kunna bidra till andras återhämtning (20).   

Klienter som deltagit i gruppterapi menar att det finns ett samspel mellan aktivitet, psykisk 

hälsa och återhämtning och poängterar vikten av aktivitet i det dagliga livet för att bibehålla 

mental hälsa (24). De specifika aktiviteterna i gruppterapin ses därför som en viktig faktor i 

återhämtningsprocessen från psykisk sjukdom (14).  

Klienterna anser att betydelsefulla aktiviteter bland annat kan vara utbildning, arbete, musik, 

promenader, semester och relationer med familj och vänner (24). Även små handlingar i 

vardagen kan vara av stor betydelse (20, 24). För att aktiviteten i gruppterapin ska kännas 

meningsfull för klienterna krävs ett begripligt samband mellan aktivitetens syfte och den 

enskilda individens mål (19). Klienterna anser därför att det är viktigt att de förstår 
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bakgrunden med aktiviteten och varför den utförs i gruppterapin (21). Att engagera sig i 

aktiviteten samt i återhämtningsprocessen är viktigt för att lyckas förbättra sitt 

aktivitetsutförande (23).  Genom att delta i meningsfulla aktiviteter förändras klienternas 

inställning till att skapa nya erfarenheter. Från att tidigare ha dominerats av rädsla för 

bristande kompetens lär de sig att känna stolthet och tillfredställelse med vad de utför (19). 

Stegvis börjar klienterna ta initiativ till självständiga handlingar för att nå sina önskade mål. 

Klienterna blir därigenom mer engagerade i aktiviteter och bekräftar sin egenmakt genom att 

bestämma över sina egna handlingar. De menar att detta i sin tur leder till ökad kontroll över 

sin egen vardag (20) Aktiviteterna som utförs bör passa klienternas personlighet och intressen 

(21), då aktiviteter som individen själv väljer känns mer motiverande och meningsfulla än 

aktiviteter någon annan väljer åt dem (20).  

5:2:4 Faktorer endast klienterna anser effektiva  

5:2:4:1 Delaktighet 

Att mötas, arbeta, interagera och utföra aktiviteter tillsammans med andra klienter och 

personal och därigenom samarbeta mot ett gemensamt mål är något som klienterna uppfattar 

som positivt (20, 23). Aktivitet med- och för andra skapar social ömsesidighet mellan 

deltagarna och ger en känsla av tillhörighet. Att umgås med andra och delta i aktiviteter gör 

att deltagarna mår bra i sig själva och känner sig mer kompetenta (20). Att omge sig av andra 

människor kan ge en känsla av välbefinnande och delaktighet (20, 23). En fördel med 

gruppterapin för klienterna är att ha någonting att se fram emot (14), att ha något gemensamt 

och en önskan om att spendera tid tillsammans (19). För de klienter som lever ensamma 

innebär det även en sysselsättning som får dagarna att gå (21). Vetskapen om att man inte är 

ensam är betydelsefull även i de situationer klienterna utför något individuellt. Är behovet 

istället att få arbeta ostört, kan dock upplevelsen av att ha många människor omkring sig 

orsaka stress (20). 

5:2:4:2 Timing 

För att en behandling ska lyckas menar klienterna att det är det nödvändigt att den påbörjas 

och avslutas i rätt tid (19).  Detta innebär att terapin bör starta när klienten är i det stadium att 

han eller hon kan ta till sig de aktiviteter/uppgifter som gruppterapin innefattar. När 

behandlingen inte längre tillför klienten något bör behandlingen avslutas (19). 

5:2:4:3 Miljön 

För återhämtningsprocessens effektivitet poängterar klienterna vikten av att gruppterapin hålls 

i en naturlig miljö. Detta för att slippa känslan av att befinna sig på en institution (21).  

Betydelsen av en trygg miljö samt en omgivning med en trevlig atmosfär är viktiga 

förutsättningar för ett lyckat aktivitetsutförande (21, 24). 

5:3 Klienters upplevelser av gruppterapins effekter på det dagliga livet.  

5:3:1 Från grupp till vardag 

Återhämtning från psykisk sjukdom börjar med erfarenheter i gruppen, vilka med tiden även 

kan användas i det dagliga livet. Detta leder till upplevelser av kompetens och ökade 

möjligheter i vardagen (19). Att reflektera tillsammans kring erfarenheter i gruppen upplevs 
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som hjälpsamt för att acceptera och förstå sig själv samt för att hitta nya möjligheter och 

lösningar till situationer i dagliga livet (19, 24). Gruppterapi och dess aktiviteter hjälper även 

klienterna att bygga upp en struktur som underlättar vardagen (21). 

5:3:2 Social förmåga 

Genom gruppterapin lär sig klienterna att socialisera med människor vilket de kan utnyttja 

även utanför terapin (21). Detta innebär att utöka sitt sociala nätverk samt skapa djupare 

relationer med andra människor, att skapa förtroende till andra människor och att tillåta sig 

själv att tas om hand, inte bara ta hand om andra (21). Gruppmedlemmarna ger varandra 

motivation och hopp inför framtiden (24) samt bidrar till ökat självförtroende, vilket ger 

möjligheter att lättare ta kontakt och prata med andra (14).  

5:3:3 Självkänsla 

Deltagande i aktivitet ger känslor av mening, syfte, kompetens, självbestämande och 

förbättrad självuppfattning (24). Aktivitet utgör även ett medel till självförverkligande (23). 

Gruppaktiviteter väcker positiva känslor som stimulerar till spontanitet, humor och energi 

vilket ger ökad självkänsla och känslor av välbefinnande. Förmågan att klara av en uppgift ger 

en känsla av välbefinnande (19).  

5:3:4 Att orka och klara av 

Genom gruppterapin lär sig klienterna att acceptera sina personliga behov och att bättre 

bedöma sin egen kapacitet (19). Detta hjälper dem att prioritera sin tid och sin energi, att våga 

fråga efter hjälp vid behov samt att sätta gränser för att orka med. Ökad förståelse för sig själv 

och omgivningen, bättre självkänsla och bättre kommunikationsfärdigheter gör det mindre 

energikrävande att engagera sig i det sociala livet. Struktur och vanor i vardagen bidrar till en 

balans mellan aktivitet och vila, vilket krävs för att klara av sina dagliga uppgifter (19).  

5:3:5 Att våga utmana sig 

Att våga innebär, enligt klienterna, att göra både nya och gamla saker på ett nytt sätt utan att 

vara säker på konsekvenserna (19). Detta innebär även att de måste ha en vilja att utsätta sig 

själv för utmanande situationer som ger en känsla av obehag. Då klienternas självkännedom 

och självkänsla ökar, minskar känslan av sin egen otillräcklighet. Även uppfattningen om 

omgivningen som obehaglig och hotfull minskar, vilket gör att klienterna vågar ge sig ut i 

utmanande situationer. Förmågan att hantera vad som händer i livet ökar och problem som 

uppstår längs vägen ses därför oftare som utmaningar istället för skrämmande. Detta gör det 

möjligt att våga utsätta sig för situationer som tidigare undvikits (19). 

5:3:6 Hälsan i fokus 

Gruppterapi fokuserar på de hälsosamma delarna av individen vilket bidrar till ökad energi 

och medvetenhet om individuella resurser samt förmågan att hantera problem som uppstår 

(19). Att förstå sin diagnos och vad den innebär underlättar för förståelsen över sin situation 

och dess konsekvenser för både aktivitetsutförande och den egna självkänslan. Att få ökad 

kunskap om sin sjukdom ökar även förståelsen för funktionsnedsättningen och hur klienten 

bör handskas med sina symptom. Genom att gruppterapin inte enbart fokuserar på sjukdom 
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lär sig klienterna att fokusera på både hälsosamma och mindre hälsosamma aspekter för att 

göra framsteg i sin utveckling (19).  

6. Diskussion 

 

6:1 Resultatdiskussion 

I vår studie framkom att både klienter och arbetsterapeuter anser att gruppterapi är en 

framgångsrik behandlingsform. Både arbetsterapeuter och klienter värdesätter den 

samhörighet och interaktion gruppen bidrar till. Klienter nämner att gruppen har en större 

betydelse än vad aktiviteten de utför har. Det är samspelet med de andra gruppmedlemmarna 

och den acceptans de ger varandra som är den viktigaste faktorn för återhämtningen. 

Arbetsterapeuter däremot har ett annat perspektiv på aktivitet med ett större fokus på val av 

aktivitet. Aktiviteten behöver ha rätt nivå av utmaning samt vara värdefull för att skapa 

engagemang hos klienterna. Aktivitetsengagemang är viktigt för att klienterna ska motiveras 

och utvecklas. Arbetsterapeuterna menar att det är aktiviteten som bidrar till gruppens 

samspel och interaktion. Precis som Giles (11) fann i sin litteraturstudie, har även vi sett att 

arbetsterapeuter och klienter har liknande syn på vilka faktorer som är effektiva i gruppterapi. 

Dock kunde vi se ett mönster i att arbetsterapeuter har fler målsättningar med gruppen än vad 

klienterna har. De menar att gruppterapin inte bara är till för att klienterna ska nå sina mål, 

utan att de även ska lära sig förstå och acceptera sina begräsningar. Arbetsterapeuterna tänker 

ett steg utanför gruppterapin och använder aktiviteten som ett medel för att klienterna ska lära 

sig hantera situationer som uppstår i det dagliga livet. Klienterna har däremot i början av 

terapin sitt fokus på gruppen och interaktionen mellan deltagarna.  

I studien framkom tre teman som endast klienterna anser effektiva med gruppterapi; 

delaktighet, timing och miljön. I artiklarna som utgick från arbetsterapeuters perspektiv kunde 

detta inte utläsas. Våra tankar kring orsaken till att arbetsterapeuter inte nämner de som 

betydelsefulla faktorer är för att de är självklara komponenter i arbetsterapeutisk behandling 

och gruppterapins process. Spridningen på antalet deltagande arbetsterapeuter i de studier som 

undersökts har även varit lågt (1-14 deltagare) jämfört med antalet klienter som hade en 

spridning på 3-88 deltagare. Det låga deltagarantalet av arbetsterapeuter gör att fler klienter 

har framhållit sina åsikter jämfört med arbetsterapeuterna, detta kan vara en anleding till att 

dessa faktorer endast tagits upp av klienter. Vi tror därför att dessa faktorer egentligen ses 

som effektiva även hos arbetsterapeuter.   

Eftersom gruppen nämns i flera av studierna som en av de viktigaste faktorerna för 

återhämtningen har vi reagerat på att gruppens storlek inte tagits upp. Eklund (4) påpekar 

vikten av att gruppledaren bör ha kunskap om gruppteorier och modeller (4). Det finns olika 

teorier om hur stor en grupp bör vara beroende på gruppens syfte och mål (27). Gruppens 

storlek, antar vi, är därför av stor betydelse för gruppens utfall trots att den inte nämns som en 

faktor av varken klienter eller arbetsterapeuter.     

Resultatet av vår studie kan stärka de resultat som finns från tidigare forskning. En studie av 

Falk-Kessler, Momich och Perel (28) visar att redan 1990 ansågs gruppsammanhållningen 

som en av de mest hjälpsamma faktorerna i gruppterapi (28). Detta påvisar även Eklund (10) i 
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sin studie från 1997. Hon finner att gruppen, aktiviteten och miljön där terapin hålls är viktiga 

faktorer. Även den individuella terapin framhålls här som viktig (10). Att klienter värderar 

gruppsammanhållingen högre än aktiviteten i gruppterapi blev tydligt i vår studie. Effekten av 

individuell arbetsterapi, som saknar gruppens sammanhållning, kan därför behöva diskuteras. 

Vi rekommenderar vidare forskning vad gäller en jämförelse mellan effekterna av individuell 

arbetsterapi och gruppterapi.  

Falk-Kessler, Momich och Perel (28) redovisar att arbetsterapeuter och klienter har 

gemensam syn på två faktorer som anses mest hjälpsamma inom gruppterapi. Dessa var 

sammanhållningen i gruppen och kunskapen som mellanmänskliga relationer bidrar med (28), 

vilka även överensstämmer med resultatet av vår studie. Vår studie visade dock fler faktorer 

som arbetsterapeuter och klienter gemensamt anser effektiva. Vi kan även i Falk-Kessler, 

Momich och Perel (28) utläsa, precis som i vår studie, att arbetsterapeuterna ser terapin ett 

steg längre än vad klienterna gör. Arbetsterapeuterna värderar faktorer som hjälper klienterna 

att fungera även utanför gruppen, medan klienterna är mer fokuserade på nuet (28).  

Vår studie har gett svar på våra frågeställningar. Vi eftersöker dock en mer specifik studie 

som kan redovisa för vad gruppterapin konkret gör för klienternas fortsatta vardag. Då detta 

inte framgick av de studier vi analyserade (14, 19, 20, 21, 24).  

Studiens resultat kan användas av arbetsterapeuter som planerar att påbörja en aktivitetsgrupp. 

Genom att läsa vår studie kan arbetsterapeuter lättare motivera till varför aktivitetsgrupper är 

effektivt för denna målgrupp. Resultatet av vår studie kan även användas för att de faktorer 

som är effektiva med gruppterapi ska kunna utnyttjas så att klienterna får ut så mycket som 

möjligt av behandlingen.  

6:2 Metoddiskussion  

En fördel med vår studie är vi satte tydliga, väl beskrivna inklusions- och exklusionskriterier 

för vilka studier som skulle inkluderas. Detta underlättade urvalsprocessen. Vi satte även 

begränsningar i de sökningar vi gjorde, vilket även det underlättade urvalsprocessen och 

smalnade av vårt sökresultat för att passa studiens syfte. Vi satte en tidsbegränsning av 

publiceringsdatum på tio år, då vi ville att vår studie skulle bygga på modern forskning. 10 år 

ses som en standardgräns för vad som kan räknas som relativt aktuell forskning. 

De databaser som använts i litteratursökningen var relevanta för ämnet då de rör både 

arbetsterapi och psykiatri. En brist i sökmetoden av artiklar var dock att databassökningarna 

inte gjordes så metodiskt som önskat. Det var svårt att hitta relevanta sökord som inkluderade 

studier vi var intresserade av. Andra sökord hade kanske gett ett bredare resultat med fler 

artiklar innehållande mer relevant information. Liknande sökord användes i både 

ämnesordssökningarna och fritextsökningarna vilket resulterade i många dubbletter. Vi fick 

större sökresultat vid fritextsökningar än ämnesordssökningar. Orsaken till detta kan vara att 

många artiklar i databaserna innehåller de sökord vi använt oss av, vilket resulterar i ett stort 

sökresultat vid fritextsökningar.  Ämnesordssökningarna specificerade sökresultaten utifrån 

ämnet vilket gav färre resultat men med fler relevanta artiklar som sedan inkluderades i 

studien. De sökord som använts har därför ändå resulterat i tillräckligt många relevanta 

artiklar.  
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De artiklar som kvarstod efter urvalsprocessen kvalitetsgranskade vi med hjälp av en 

granskningsmall (16). För att inkluderas i vår studie krävdes att artiklarna var av hög eller 

medel kvalitet, vilket bidrar till en högre kvalitet på vårt arbete. Artiklarna 

innehållsanalyserades systematiskt med hjälp av en analysmodell (17). Genom att vi 

analyserade artiklarna noggrant och sammanfattade varje artikel fick vi med all relevant 

information från varje studie. Teman identifierades med utgångspunkt i våra frågeställningar. 

Detta underlättade redovisningen av resultatet.  

Då alla inkluderade studier, förutom en (20), använt få deltagare kan resultaten vara svåra att 

generalisera. Dock har liknande åsikter framkommit i studierna vid analysarbetet vilket ändå 

kan se som en generaliserbar faktor. Hänsyn bör ändå tas till att deltagarantalet i studierna 

varit lågt. Alla studier är genomförda i västvärlden, vilket innebär att de utgår från människor 

som lever i liknande kulturer. Resultatet i vår studie kan därmed inte generaliseras eller säga 

något om gruppterapi för personer som lever i andra kulturer.  

Då vårt syfte med studien är relativt brett satte vi upp fyra frågeställningar för att tydliggöra 

studiens inriktning. För att kunna besvara syftet och dess frågeställningar anses metoden 

litteraturstudie vara relevant. Andra metoder var inte aktuellt då studien skulle blivit för 

omfattande. Dessutom finns redan aktuell forskning inom ämnet som behandlar våra 

frågeställningar separat. Dock fanns ingen sammanställning över dessa. De frågeställningar vi 

hade har vi fått svar på och de har varit en bra vägledning genom urvalsprocessen, 

analysarbetet och resultatredovisningen.  

En styrka i vår studie är att samarbetet mellan oss som författare har fungerat bra. Vid de 

tillfällen under analysarbetet då vi hade olika åsikter återgick vi till originalkällan och 

analyserade den specifika delen på nytt tills samtycke uppnåddes. Detta bidrar till att egna 

åsikter i resultatet undvikits, vilket vi anser höjt kvaliteten på arbetet. Detta arbetssätt har även 

underlättat arbetets gång.  

7. Slutsats 

De faktorer som klienter uppfattar som effektiva i gruppterapi är sammanhållningen i 

gruppen, arbetsterapeutens förhållningssätt, aktivitet och delaktighet, timing och miljön. 

Genom gruppterapin påverkas klienternas dagliga liv genom förbättrad social förmåga och 

självkänsla. De uppger sig orka och klara av mer, att de vågar utmana sig och fokuserar på 

både hälsosamma och mindre hälsosamma aspekter av sig själva. De menar att 

återhämtningen till ett hälsosamt liv börjar i gruppen och övergår sedan alltmer till deras 

vardag. Arbetsterapeuter anser att gruppterapi inom psykiatrisk vård är en framgångsrik 

behandling som är både komplex och tidskrävande. De menar att det är en målinriktad 

behandlingsform som främjar ett klientcentrerat arbetssätt.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 Sökmatris 

Datum, databas 
och limits 

Sökning nr  Sökord 
 

Träffar 
 
(*=ej gått igenom pga 
av för stort antal) 

Urval 1 
Relevanta titlar 

Urval 2  
relevanta 
artiklar efter 
läsning av 
abstrakt 

Urval 3 
Inkluderade 
artiklar efter att ha 
läst urval 2 i 
fulltext 

 
 
 
 
2013-10-24 
 
Cinahl 
 
Limits:  
Peer revieiwed, 
publikationsdatum 
2003-2013,  
age 19-64 
 

 
 

1 
 
 
 

2 
 

 
 

3 

Sökning med ämnesord 
 
Occupational therapy OR Occupational 
therapy practice OR Occupational 
therapy service  
 
Mental Health OR Mental health 
services OR Community mental health 
services  
 
1 AND 2 

 
 
 
 

13168* 
 

 
 

31622* 
 

47 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

Sökning i fritext 
 
Occupational therapy  
 
Mental health 
 
Group 
 
4 AND 5 AND 6 

 
 

25028* 
 

69427* 
 

176269* 
 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 

 
 

2013-10-24 
 
PsychInfo 
 
Limits:  
Peer reviewed, 
English, 
publikationsdatum 
2003-2013, 
Adulthood(+18) 

 
 

1 
 
 

2 
 
 

 
3 

 
4 

Sökning med ämnesord 
 
Occupational Therapy OR Occupational 
therapists 
 
Mental health OR Mental health 
programs OR Mental health services OR 
Community mental health services 
 
Group psychotherapy  
 
1 AND 2 AND 3 

 
 
 

2039* 
 
 
 

67469* 
 

16588* 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

Sökning I fritext 
 
Occupational therapy 
 
Mental health 
 
Group therapy 
 
5 AND 6 AND 7 

 
 

6697* 
 

152648* 
 

35996* 
 

317 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2013-10-24 
 
Medline 
 
Limits: 
Publikationsdatum 
2003-2013,  
English language 
 

 
 

1 
 

2 
 

 
3 
 

4 

Sökning med ämnesord 
 
Occupational therapy 
 
Mental health OR Mental health services 
OR Community mental health services 
 
Psychotherapy, Group  
 
1 AND 2 AND 3 

 
 

9822* 
 
 

58759* 
 

11525* 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 

 
 

 
 

5 
 

6 
 

7 

Sökning I fritext 
 
Occupational therapy 
 
Psychiatric care 
 
5 AND 6 

 
 

10886* 
 

16582* 
 

87 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

 
2 

Totalt inkl. 
dubbletter 

  509 36 25 16 

Totalt exkl. 
dubbetter 

    18 10 
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36 artiklar med 
relevanta titlar 

25 artiklar med 
relevanta 
abstrakt 

18 artiklar exklusive 
dubbletter  

6 exkluderade artiklar pga 
att de inte innehöll 

inklusionskriterierna eller 
var relevanta utifrån vår 

studies syfte. 

2 exkluderade artiklar pga av 
de var litteraturstudier 

10 inkluderade artiklar 

10 artiklar 
kvalitetsgranskades 

1 artikel med låg kvalitet 

exkluderas  

4 artiklar med medel kvalitet 

Inkluderas till resultat 

5 artiklar med hög kvalitet 

Inkluderas till resultat 

Bilaga 2, Flödesschema 



 

 
 

 Bilaga 3 Artikelmatris 

Författare/ 
År/ Land 
 
 
 
 
 

Titel Studiens syfte 
 

 Deltagare Studiens forsknings- 
ansats/ Data-insamling 

Resultat/ 
Utvärdering 

Kvalitet 
(bedömd med 
hjälp av 
gransknings-mall) 

Ásmundsdóttir E 
E 
 
2009 
Island 

Creation of new 
services: 
collaboration 
between mental 
health 
consumers and 
occupational 
therapists 

Att undersöka klienters 
erfarenheter av 
återhämtning från 
psykiska sjukdomar, 
samt att använda 
resultaten för att 
underrätta ett MOHO 
perspektiv på 
återhämtning. 

N=25 
 
15 kvinnor, 10 män 
klienter inom 
psykiatrisk vård 

Kvalitativ 
 
Djupgående intervjuer, 
fokusgruppsintervjuer 
samt observation 

Studien identifierade faktorer som stöttar 
och hindrar återhämtning från psykisk 
sjukdom utifrån klienters perspektiv. 
Resultaten från studien användes av en 
grupp klienter och 
arbetsterapeuter för att tillsammans 
forma nya idéer om vårdtjänster för 
personer med psykiska hälsoproblem. 

Låg 

Cone E, Wilson L 
 
2012 
Nya Zeeland 

A study of New 
Zealand 
occupational 
therapists’ use 
of the recovery 
approach 

Att undersöka hur 
arbetsterapeuter 
använder sig av 
återhämtnings-modellen 
inom den psykiatriska 
vården, samt att lyfta 
fram arbetsterapeutens 
väsentliga roll för 
återhämtningen 

n = 10  
 
Arbetsterapeuter 
verksamma inom 
psykiatriska vården  
 
Typ av grupp: 
Aktivitetsgrupper 

Kvalitativ studie 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer i fokus 
grupper 

Återhämtningsmodellen utgör en del av 
vad arbetsterapi är. Engagemang i 
aktivitet hjälper klienten vidare i livet. 
Arbetsterapeuter fokuserar på aktiviteter 
som är viktiga i klientens liv och jobbar 
utifrån dem, samt har ett brett fokus på 
alla aktiviteter i dagliga livet. Att utföra en 
aktivitet som klienten är intresserad av i 
en grupp flyttar fokus från vad hen ser sig 
att inte klara. Klienten blir fokuserad och 
engagerad eftersom hen är intresserad. 
Gruppen är en social tillgång och lyfter 
klienternas humör. 

Hög 

Heather F 
 
2003 
England 

Pro-motion: A 
Positive way 
forward for 
clients with 
severe and 

Att utveckla 
undersökningen från 
part 1 (15) kring de delar 
som var relevanta för 
klienterna genom att 

n = 6 
 
Klienter med 
bestående psykiska 
nedsättningar som 

Kvalitativ studie 
 
En ny Pro-Motion grupp 
hålls med samma 
deltagare som i Part 1 

Gruppen var utvecklad så att varje 
veckomöte hade fokus på ett tema, 
identifierade av klienterna. Klienterna blev 
ombedda att bedöma varje tema utifrån 
en skala från 1-6. Bedömningen utgick 

Medel 



 

 
 

enduring 
mental health 
problems living 
in the 
community: 
Part 2 

beskriva den 
psykoterapeutiska 
stödgruppens 
övergripande nytta 
utifrån klienternas 
perspektiv. 
 
 

deltar i en 
pyskoterapeutisk 
stödgrupp. 
 
Typ av grupp: 
Stödgrupp  

(15). Deltagarna följs i 
sex veckor. Ett kvalitativt 
frågeformulär användes 
för datainsamling 

från huruvida klienterna tyckte 
veckosessionen var rolig, intressant och 
hjälpsam. Resultatet redovisas i form av 
tabeller med deltagarnas bedömning 
utifrån frågeformuläret.  
Klienterna fick även bedöma 
helhetsintrycket av stödgruppen. Samtliga 
deltagare tyckte att gruppen var hjälpsam, 
intressant och rolig 

Hitch D 
 
2009 
England 

Experiences of 
engagement in 
occupations 
and assertive 
outreach 
services 

Syftet är att beskriva 
upplevelsen och 
betydelsen av 
engagemang för 
personal och klienter i 
assertive outreach team 
 
 

N=10 
 
5 personal och 5 
klienter inom assertive 
outreach team 
 
Typ av grupp: 
Aktivitetsgrupp 

Kvalitativ studie 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Fyra kategorier identifierades av klienter 
och personal: ”engagemang som en 
mellanmänsklig relation”, ”engagemang i 
och genom tid”, ”möjliggörande och icke 
möjliggörande faktorer ”och 
”engagemang i aktivitet”. Klienterna 
utvecklade även en kategori kring 
engagemang som ett medel till 
självförverkligande medan personalen 
identifierade en kategori kring rollen av 
engagemang som psykiatrisk vård. 
Klienter och personal upplever 
engagemang på liknande sätt, men med 
olika inriktningar.   

Hög 

Eklund M, 
Rottpeter J, 
Vikström F 
 
2003 
Sverige 

The meaning of 
psychosocial 
occupational 
therapy in a life-
story 
perspective.  
A long-term 
follow-up of 
three cases 

Att få en uppfattning om 
deltagarnas synpunkter 
på gruppterapi ur ett 
långsiktigt perspektiv 
samt hur utfallet av 
behandlingen kan förstås 
inom ramen för 
patienternas livskurva 

n = 3 
 
Personer som 8-9 år 
tidigare deltagit i ett 
arbetsterapiprogram 
 
Typ av grupp: 
Aktivitetsgrupper   

Kvalitativ studie 
 
Djup-gående 
retrospektiva intervjuer  

Aktiviteten, den sociala interaktionen, 
miljön och den terapeutiska relationen 
verkade avgörande för att ombilda 
deltagarnas livskurva. 
Gruppterapins effekter på klienter är även 
beroende av klientens personlighet, 
intressen, bakgrund, inställning och valet 
av 
gruppaktiviteter. 

Hög 

Kelly M, Lamont 
S, Brunero S 
 
2010 

An occupational 
perspective of 
the recovery 
journey in 

Att undersöka relationen 
mellan aktivitet och 
tillfrisknande för klienter 
inom den psykiatriska 

N= 5 
 
Tre kvinnor och två 
män som deltagit i en 

Kvalitativ studie 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Deltagarnas erfarenheter av tillfrisknande 
belyser vikten av aktivitetsengagemang i 
en stödjande omgivning/miljö. Fördelarna 
aktiviteter gav var känslor av social 

Hög 



 

 
 

Irland mental health vården 
 
 

stödgrupp kallad 
GROW 
 
Typ av grupp: 
Stödgrupp 

 sammanhållning, mening, syfte, 
normalisering, rutin, kompetens, 
produktivitet, 
kompetensutveckling och nöje. Dessa 
faktorer gjorde att deltagarna kunde 
återupprätta sin självuppfattning vilket 
främjar psykisk hälsa 

Sundsteigen B,  
Eklund K, Dahlin-
Ivanoff S.  
 
2009 
Sverige 

Patients’ 
experience of 
groups in 
outpatient 
mental health 
services and its 
significance for 
daily 
occupations. 

Syftet var att utforska 
hur klienter inom 
öppenvårdspsykiatrin 
upplever 
arbetsterapeutiska 
gruppbehandlingar samt 
behandlingens betydelse 
för dagliga aktiviteter 

n=14 
 
Klienter inom 
öppenvårdspsykiatrin 
med erfarenhet av 
arbetsterapeutisk 
gruppterapi 
 
Typ av grupp: 
Aktivitetsgrupper 

Kvalitativ studie 
 
Fokusgrupper 

Faktorer för en positiv förändring genom 
arbetsterapeutiska grupper identifierades; 
timing, tillhörighet, engagemang, 
utmaning, meningsfulla aktiviteter och 
balanserat fokus på sjukdom. Förmågorna 
”att hantera” och ”att våga” utvecklades i 
de arbetsterapeutiska grupperna och 
hjälpte deltagarna i processen att göra 
förändringar i dagliga aktiviteter. 
Resultaten visar hur en traditionell metod 
i arbetsterapi inom psykiatrisk vård kan 
användas för att möta dagens behov och 
principer 

Medel 

Tjörnstrand C, 
Bejerholm U, 
Eklund M 
 
2013 
Sverige 

Participation in 
day centres for 
people with 
psychiatric 
disabilities –  
a focus on 
occupational 
engagement 

Att få en förståelse för 
dagverksamhetens roll 
vad gäller meningsfulla 
aktiviteter för personer 
med psykiska 
funktionshinder  

n = 88 
 
klienter på sex olika 
dagcenter 
 
Typ av grupp: Daglig 
verksamhet 

Kvalitativ studie 
 
Tidsanvändnings-dagbok 
och Intervju 

Samspel med andra människor, arbete, 
interagerande och att utföra 
arbete/aktiviteter tillsammans med andra 
människor, eller bara sällskapet av andra 
människor ger en känsla av delaktighet. 
De flesta deltagare i studien bodde 
ensamma, därför var dagverksamheten 
även en viktig del i deras sociala liv 

Hög 

Ward J 
 
2003 
USA 

The nature of 
clinical 
reasoning with 
groups: A 
phenomenologi
cal study  
of an 
occupational 

Att undersöka 
arbetsterapeutens 
kliniska resonemang i 
gruppövningar för 
psykisk hälsa.  
 
 

n=1 
 
en arbetsterapeut 
verksam inom 
psykiatrisk vård 
 
Typ av grupp: 
Psykosociala 

Kvalitativ studie 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer samt en dags 
deltagande observation 

En beskrivning av arbetsterapeutens 
kliniska resonemang på olika nivåer inom 
psykosociala aktivitetsgrupper. 
Arbetsterapeuten använder flera nivåer av 
medvetenhet i sitt arbete, med hänsyn 
och gensvar till klienten i ett större 
sammanhang. 

Medel 



 

 
 

therapist in 
community 
mental health 

aktivitetsgrupper 

Wikeby M, 
Lundgren  
Pierre B,  
Archenholtz B.  
 
2006 
Sverige 

Occupational 
therapists´ 
reflection on 
practice within 
psychiatric care:  
A Delphi study 

Att beskriva en grupp 
svenska 
arbetsterapeuters 
reflektioner kring praxis 
inom den psykiatriska 
vården för att belysa 
nuvarande praxis samt 
idéer om framtiden 

n=14 
 
Arbetsterapeuter 
verksamma inom 
psykiatrisk vård  
 
Typ av grupp: 
Aktivitetsgrupp 

Kvalitativ studie 
 
Delphi undersökning i tre 
omgångar 
 
 

Svaren från den första och andra 
omgången visade stor variation i 
arbetsterapeuternas kliniska verksamhet. 
Den tredje omgången påpekar enighet 
och oenighet inom områdena: yrkesroll, 
teorier i praktiken, bekymmersområden, 
arbetsterapeutiska bedömningar, 
målsättning/behandling, 
utfall/utvärdering och tankar om 
framtiden. Framtiden för arbetsterapi 
inom psykiatrisk vård ansågs positiv 
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