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 I denna uppsats redogörs för hur och i vilket syfte svenska arbetsterapeuter inom psykiatrisk 

vård använder kreativa aktiviteter.  Kreativa aktiviteter som behandlingsmetod inom 

arbetsterapi har bevisat positiv effekt på individens hälsa. Inom psykiatrisk vård hjälper 

kreativa aktiviteter personer med psykisk ohälsa att hitta vägen tillbacka till ett 

tillfredställande liv. Dock saknas det tillräckligt med data hur svenska arbetsterapeuter 

använder kreativa aktiviteter som behandling. Metoden som valdes för denna studie har 

kvalitativ ansats: kvalitativa semistrukturerade intervjuer för datainsamlingen och kvalitativ 

innehållsanalys för analysen av insamlade materialet. Det framkom i resultatet att 

arbetsterapeuter använder kreativa aktiviteter för att: Motivera klienten, Ge klienten möjlighet 

att kommunicera med värden genom aktiviteten, Bedömning av specifika funktioner, 

Träningen. Analys av hur arbetsterapeuter använder sig av kreativa aktiviteter resulterade i 

två kategorier: Aktiviteten behöver anpassas till klienten och Stödja klienten under aktiviteten. 

Uppsatsens slutsats är att kreativa aktiviteter utgör arbetsterapeuternas viktiga verktyg i arbete 

med personer med psykisk ohälsa. Kreativa aktiviteter hjälper klienter med psykisk ohälsa att 

utrycka sina känslor och kommunicera med värden även på ett nonverbalt sätt. Under 

skapande processen får klienten möjlighet att vara självständigt och prova sig fram, stöd ges 

sparsamt och i mån av behov och utifrån arbetsterapeuternas kännedom om klienten. I sin 

helhet ställer användningen av kreativa aktiviteter inom psykiatrisk vård vissa krav på 

arbetsterapeuter så som empatisk förmåga och kunskaper om människan för att kunna avläsa 

klientens psykiska mående och anpassa aktiviteten.  Arbetsterapeuter behöver också få mer 

information om kreativa aktiviteter under utbildningen för att kunna utnyttja kreativa 

aktiviteters potential. 

 

 

 

Sökord: Kreativa aktiviteter, arbetsterapi, psykisk hälsa, psykiatri, hantverk 

 

 



3 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ..................................................................................................................................... 4 

Bakgrund .................................................................................................................................... 4 

Kreativa aktiviteter och kreativitet inom arbetsterapi ............................................................ 4 

Kreativa aktiviteter inom psykiatrisk vård ............................................................................. 6 

Teoretiska referensramar arbetsterapeuterna utgår från vid användande av kreativa 

aktiviteter ................................................................................................................................ 6 

Effekter av kreativa aktiviteter ............................................................................................... 7 

Problemformuleringen ........................................................................................................... 7 

Syfte ........................................................................................................................................... 8 

Metod ......................................................................................................................................... 8 

Metodval ................................................................................................................................. 8 

Urval ....................................................................................................................................... 8 

Datainsamling ......................................................................................................................... 9 

Dataanalys ............................................................................................................................ 10 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 11 

Resultat ..................................................................................................................................... 12 

Att motivera klienten ............................................................................................................ 13 

Bedömning av specifika funktioner ..................................................................................... 13 

Träning ................................................................................................................................. 13 

Ge klienten möjlighet att kommunicera med världen genom aktiviteten ............................ 14 

Aktiviteten behöver anpassas till klienten ............................................................................ 14 

Stödja klienten under aktivitetsutförande ............................................................................. 15 

Diskussion ................................................................................................................................ 16 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 16 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 20 

Slutsatser .................................................................................................................................. 22 

Litteraturlista ............................................................................................................................ 23 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

  



4 

Inledning 
 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) ska personer med psykisk ohälsa få samma tillgång till en 

kunskapsbaserad, säker, jämlik och tillgänglig vård av god kvalitet som alla andra vilket 

tyvärr är inte riktigt fallet idag (Socialstyrelsen, 2013). Personer med psykisk ohälsa har 

sämre tillgång till insatser inom rehabiliteringsstöd och arbetsmarknadsstöd än andra grupper 

(PRIO, 2012).  Ett av de övergripande målen för Sveriges regerings satsning på området är att 

personer med psykisk ohälsa ska få tillgång till arbete och anpassad sysselsättning. 

I den nationella folkhälsoenkäten för år 2012 upplevde 20 % av kvinnorna samt 14 % av 

männen ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Psykisk ohälsa hör till de nationella 

folkhälsoproblem vilket återspeglas även i psykisk öppenvårds- och slutenvårdsstatistik samt i 

dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen, Nationell utvärdering, 2013).  

 

Aktuell forskning visar att kreativa aktiviteter inom arbetsterapi har positiva effekter för hälsa 

och bland annat för psykisk hälsa. Kreativa aktiviteter hjälper människor med psykisk ohälsa 

att hitta vägen tillbaka till en tillfredsställande vardag (Lin, 1997 ; Stancliff, 1996; Griffiths & 

Corr, 2007; Griffiths, 2008). Däremot finns det behov av att utforska vidare om hur 

arbetsterapeuter använder kreativa aktiviteter i behandlingen (Müllersdorf & Ivarsson, 2012).  

 

Den här studien beskriver hur svenska arbetsterapeuter inom psykiatrisk vård upplever arbete 

med kreativa aktiviteter idag och i vilka syften de använder dem.  
 

Bakgrund 
 

Kreativa aktiviteter och kreativitet inom arbetsterapi 
 

 

Aktiviteter som används inom arbetsterapi ska främja individens hälsa och välbefinnande 

samt hjälpa människor med olika svårigheter att kunna klara sig bra i det vardagliga livet 

(Jarman, 2011) . Enligt Kielhofner (2007) kan aktivitet (occupation) definieras som görandet i 

arbete, lek och aktiviteter av dagliga livet i ett fysiskt och kulturellt sammanhang. Aktiviteter 

inom arbetsterapin är både ett mål och ett medel som hjälper till att nå klientens egna mål 

(Trombly Latham, 2008). Enligt Wilcock (1998) ingår utförande av aktiviteter, människans 

drivkraft, skaparlust och kreativitet i den naturliga biologiska mekanismen som hjälper 

människan att uppnå hälsa. 

 

Kreativitet enligt Englund (2004) är ett sätt att förhålla sig till livet. Genom att utveckla sin 

kreativitet får individen ökad förmåga att hitta alternativ till sitt handlande vilket innebär ökad 

självständighet och en upplevelse av frihet. Att vara kreativ är ett sätt att uttrycka sig själv och 

visa för andra något som man vill dela med andra (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 

2010). Ett skapande är ett sökande efter lösningen på egna inre och yttre problem, individen 

ställs inför olika val, möjliga lösningar prövas och förkastas, individen ges utrymme för att 

experimentera och handla utifrån nya erfarenheter (Englund, 2004). Enligt Creek (2008) är 

kreativitet en viktig aspekt av alla terapeutiska interventioner och kreativa aktiviteter kan 

användas för människor i alla åldrar och med olika typ av ohälsa. 
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Kreativa aktiviteters behandlingsroll är känt sedan 17-hundratalet (Tubbs & Drake, 2007). På 

18-hundra talet började många psykiatriska kliniker använda program med kreativa 

aktiviteter.  Inom arbetsterapi var det Susan Tracy (1910) som först skrev om kreativa 

aktiviteters betydelse i behandlingen. Sedan dess har det utgått många publikationer om 

användningen av kreativa aktiviteter, men närmare slutet av tjugohundratalet kan man se 

tendensen att kreativa aktiviteters betydelse har försummats i litteraturen och i praktisk 

tillämpning (Tubbs & Drake, 2007). Enligt aktuell forskning underskattar många 

arbetsterapeuter betydelsen av kreativa aktiviteter, ofta använder de ordet ”hobby”, ”konst” 

och ser dem inte som tillräckligt vetenskapliga behandlingsmetoder (t.ex. i jämförelse med 

övningar) (Holder, 2001; Tubbs & Drake, 2007). Holder (2001) och Perrin (2001) beskriver 

att arbetsterapeuterna skämdes för att använda kreativa aktiviteter och hade svårt att påvisa 

för andra medicinska yrkesgrupper dessa aktiviteters behandlingsroll.  

 

Genom att utöva kreativa aktiviteter skapar människan en produkt vilken tjänar som ett 

känslomässigt uttryck, uppfyller ett kommunikativt syfte och har ett starkt sociokulturellt 

värde (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010).  Kreativa aktiviteter förkroppsligar 

holistiskt tillvägagångssätt inom arbetsterapi: de är vackra, nyttoinriktade, manuella och 

andliga samtidigt (Tubbs & Drake, 2007). Olika aspekter av kreativa aktiviteter kan användas 

som terapeutiskt redskap: att skapa en produkt som har ett värde och är användbart för 

klienten, ett estetiskt värde av aktiviteten kan vara viktigt – att skapa något vackert men inte 

direkt användbart, eller själva skapandeprocessen (görandet) kan vara mer betydelsefull än 

själva produkten (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). Vilken aspekt som 

prioriteras beror på syftet med aktiviteten och syften bestäms utifrån klientens mål.  

 

Enligt Griffiths (2008) kan man uppleva känsla av flow under kreativa aktiviteter. Flow är ett 

subjektiv psykologiskt tillstånd, en lustfylld känsla då människan upplever sig här och nu och 

helt absorberad av aktiviteten (Csikszentmihalyi, 1996).  Känsla av flow ger människor en 

hög grad av emotionell tillfredställelse som kontinuerligt lockar människor till utmanande 

aktiviteter och främjar välbefinnande och hälsa. Det är viktigt att utmaningen är anpassad till 

människans förmågor och färdigheter annars kan det leda till ångest (för höga krav) eller bli 

tråkigt för klienter (för låga krav). 

 

Studien av Müllersdorf och Ivarsson (2012) visade att mindre än hälften (44 %) av de svenska 

arbetsterapeuterna som deltog i studien använde kreativa aktiviteter.  Studien påvisar också att 

det fortfarande saknas en enhetlig definition av begreppet ”kreativa aktiviteter” och det finns 

många olika förståelsen om vad kreativa aktiviteter egentligen innebär som till exempel från 

att laga mat till att umgås med djur.  Enligt Creek (2008) är kreativa aktiviteter sådana 

aktiviteter där det krävs från människan att införliva en del av sig själv för att skapa en 

produkt som kan vara en ide (exempelvis en dikt) eller en konkret produkt (exempelvis ett 

broderi). Enligt Creek (2008) och Tubbs och Drake (2007) är spektret av kreativa aktiviteter 

som kan användas inom arbetsterapi väldigt omfattande: måleri dans, sång, broderi, 

trägårdsarbete, stickning, träarbete, matlagning, keramik med mera. Ett sådant stort omfång 

av aktiviteter som kan betraktas som kreativa skapar otydlighet vilket kan förklaras med att 

det saknas en tydlig definition av begreppet ”kreativa aktiviteter” (Müllersdorf & Ivarsson, 

2012). 
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Kreativa aktiviteter inom psykiatrisk vård 
 

 

Kreativa aktiviteter har använts inom psykiatrisk vård mer än de använts i andra former av 

vården (Thompson & Blair, 1998 ). Studierna av Craik et al.(1998) och av Griffiths och Corr 

(2007) visade att 80-82 % av arbetsterapeuterna som arbetade inom psykiatrisk vård använde 

kreativa aktiviteter för behandlingen.  

För människor med psykisk ohälsa kan kreativa aktiviteter användas som terapeutisk metod 

för att: öka motivationen, förbättra inlärningsförmågan, främja emotionell motståndskraft, 

vara en strategi som hjälper till att leva med kroniska sjukdomar, öka tillfredställelse med 

livet och självkänsla, förbättrar förmåga att uttrycka sig själv, uttrycka sina känslor i sitt 

kreativa skapande vilket gör det möjligt att diskutera och analysera dem senare (Creek, 2008). 

Griffiths studie (2008) visade att kreativa aktiviteter kan ha en lugnande och avkopplande 

effekt för klienter inom psykiatrisk vård. De kan hjälpa att kontrollera negativa tankar och 

stress, strukturera tiden, främja självförtroendet och utvecklingen av färdigheter, både fysiska 

och kognitiva.  Studien (Griffiths, 2008) visade att arbetsterapeuterna inom psykiatrisk vård i 

England använde kreativa aktiviteter för bedömningen av aktivitetsutförande, psykiatriskt 

tillstånd samt kommunikativa färdigheter; för engagemang i aktiviteten; för utvecklingen av 

förtroende; för tillfredställelse; för utvecklande av socialt samspel samt delaktighet i 

vardagliga livet. 

 

Teoretiska referensramar arbetsterapeuterna utgår från vid användande 
av kreativa aktiviteter 
 

 

För att arbetsterapeuten skulle kunna hantera klientens skapande på bästa möjliga sätt behövs 

det teoretiska referensramar som hjälper till att förstå både kreativa aktiviteternas symbolik 

och själva processen av skapande utifrån den dynamiska relationen mellan personen - 

aktiviteten - miljön (Atkinson & Wells, 2000; CAOT, 2002; Englund, 2004). 

 

Det finns olika teoretiska referensramar vad gäller användandet av kreativa aktiviteter 

exempelvis psykodynamisk teori, kognitiv referensram och Model of Human Occupation 

(MOHO) (Thompson & Blair, 1998 ; Englund, 2005). 

Enligt MOHO (Kielhofner, 2007) har människas aktivitet tre subsystem: vilja (värderingar, 

intressen), vanor (roller och vanor) och utförande (personens färdigheter för aktivitetens 

utförande). En behandling är enligt den här modellen klientcentrerad vilket betyder att 

arbetsterapeuten uppmuntrar klienten att välja aktiviteten själv istället för att terapeuten gör 

det. Aktiviteten ska vara meningsfull för klienten och stimulerande miljö har en stor betydelse 

för utförandet.  
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Effekter av kreativa aktiviteter 
 

 

En rad studier har visat att kreativa aktiviteter har positiva effekter för hälsan, t.ex. Lin (1997) 

och Stancliff (1996) visade att kreativa aktiviteter är mer effektiva i behandlingen än fysiska 

övningar eller andra behandlingsmetoder eftersom de integrerar verbala, analytiska, 

detaljorienterade funktioner i den vänstra hjärnhalvan med intuitiva, emotionella och 

bildlänkade funktioner i den högra hjärnhalvan. Kreativa aktiviteter aktiverar multipla 

områden i hjärnan genom associationer med den tidigare erfarenheten. Enligt Gunnarsson 

(2008) hjälper kreativa aktiviteter klienter att stärka sin självkänsla och ger klienterna 

möjlighet att reflektera över sitt liv och sig själv, ger hopp och styrka att gå vidare i livet. 

Studierna av Griffiths och Corr (2007) och Griffiths (2008) visade hur kreativa aktiviteter 

inom arbetsterapi hjälper personer med psykisk ohälsa: de hjälper till att stärka 

självförtroende, förbättra socialt samspel, organisera sin tid, nå aktivitetsbalans och uppleva 

känslan av flow.   

    

Kreativa aktiviteter gör det möjligt att upptäcka en latent talang hos klienter samt motivera 

dem att fortsätta med en hobby som redan finns eller finna en ny hobby (McKay, 2008).  

Creek (2008) betonar också att kreativa aktiviteter inom arbetsterapi användas som medel för 

att förbättra problemlösningsförmågan och förmågan att uttrycka känslor och emotioner samt 

höja människans självkännedom och insikt i situationen.  

Perruzza och Kinsella (2010) kom i sin systematiska litteraturstudie fram till de sex viktigaste 

effekterna av kreativa aktiviteter inom arbetsterapi: förbättrad kontroll över sitt liv, förbättrad 

självkänsla, ökad uttrycksfullhet, förändrad sjukdomsupplevelse, att skapa mening med livet, 

att bygga upp socialt stöd.  

 

 Problemformuleringen 
 

 

I litteraturen finns det beskrivningar om hur man bör använda sig av kreativa aktiviteter för 

behandlingen (Creek, 2008; Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010; Tubbs & Drake, 

2007). Men enligt Müllersdorf och Ivarssons studie (2012) så behövs det mer forskning om 

hur arbetsterapeuter använder sig av kreativa aktiviteter. Studiens mål var att undersöka 

prevalens av användande av kreativa aktiviteter i Sverige och hur ofta svenska 

arbetsterapeuter använder sig av kreativa aktiviteter (Müllersdorf & Ivarsson, 2012). Studien 

visade att 44 % av svenska arbetsterapeuterna som svarade på enkät använder kreativa 

aktiviteter som medel i sin behandling och av arbetsterapeuterna som använder sig av kreativa 

aktiviteter arbetar de flesta inom psykiatrisk vård. De kreativa aktiviteter som används mest 

var hantverk och konst samt trägårdsarbete. Många respondenter inkluderade i kreativa 

aktiviteter matlagning och bakning vilka vanligtvis ses som instrumentella aktiviteter i 

dagliga livet (Lawton & Brody, 1969 citerad i Müllersdorf & Ivarsson, 2012). Müllersdorf 

och Ivarsson (2012) betonade att det behövs mer forskning för att få fram en enhetlig och klar 

definition av begreppet ”kreativa aktiviteter”, det behövs mer forskning för att skaffa evidens 

för användningen av behandlingsmetoden samt det behövs mer fördjupad forskning om hur 

svenska arbetsterapeuterna använder kreativa aktiviteter som behandling. Det sist nämnda har 

blivit frågeställningen i vår studie och vi fokuserar på psykiatrisk vård där arbetsterapeuterna 

använder kreativa aktiviteter mest (Müllersdorf & Ivarsson, 2012) och har förmodligen mer 

kunskap och arbetserfarenhet med dessa aktiviteter. Att undersöka det här området är också 

viktigt med tanke på nationella riktlinjen för psykisk hälsa (Socialstyrelsen, 2013) där det står 
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att ett av de övergripande målen för Sveriges regerings satsning på området är att personer 

med psykisk ohälsa ska få tillgång till en meningsfull anpassad sysselsättning och social 

delaktighet. Kreativa aktiviteter ger människor möjlighet att nå båda ovannämnda mål 

(Griffiths & Corr, 2007; Griffiths, 2008). Den andra delen av syftet var att undersöka i vilka 

syften svenska arbetsterapeuter använder kreativa aktiviteter inom psykiatrisk vård för att få 

ytterligare kunskaper kring kreativa aktiviteter utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. 

Syfte 
 

 

Syftet med studien är att beskriva hur svenska arbetsterapeuter som arbetar inom psykiatrisk 

vård upplever arbete med kreativa aktiviteter samt i vilket syfte de använder dessa aktiviteter. 

Metod 
 

Metodval 
 

 

För arbetet valdes en kvalitativ forskningsansats som har sina rötter i det humanvetenskapliga 

teoretiska perspektivet vilket gör forskningen helhetsinriktad och forskarens avsikt är att nå 

förståelse (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  Kvalitativa metoder syftar till att studera 

människor i deras naturliga miljö och förstå verkligheten utifrån deras perspektiv (Cook, 

2001).  

 

Genom att använda kvalitativa intervjuer strävar vi efter att få kunskap om 

arbetsterapeuternas upplevelser. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan forskarna genom 

tolkning av kvalitativa intervjuer få fram de beskrivna fenomenens mening. Samtalet med en 

intervjuperson kan vidga och förändra dennes uppfattning om det studerade fenomenet och 

därigenom kan nya dimensioner av fenomenet upptäckas (Kvale & Brinkmann, 2009). Även 

intervjuaren kan ändra sin uppfattning om fenomenet under samtalets gång vilket gör den 

kvalitativa intervjun till en ömsesidig och dynamisk process.  

 

Urval 
 

 

Urvalskriterierna för intervjudeltagarna var att de ska vara legitimerade arbetsterapeuter som 

arbetar inom vuxenpsykiatrisk vård och använder kreativa aktiviteter i sitt arbete det vill säga 

ett strategiskt urval av informanter (Kvale & Brinkmann, 2009).  Först tillfrågades 

enhetschefer via telefonsamtal och informationsbrev om godkännande att genomföra studien i 

deras verksamhet samt ett informationsbrev och godkännandeblankett skickades till 

enhetscheferna med e-post. De flesta cheferna svarade direkt om att de godkänner 

genomförandet av studien. De informerade arbetsterapeuterna inom deras verksamhet och vi 

fick arbetsterapeuternas kontaktuppgifter med e-post. Vi valde att nämna enhetscheferna 

under urvalsprocessen eftersom detta å en sida kan ge läsaren en heltäckande bild av 

urvalsprocessen samt hjälpa vid bedömningen av studiens giltighet. Å andra sidan anser vi att 

arbetsterapeuterna som deltog i studien kunde hamna i beroendeställning genom att bli 

tillfrågade av sina chefer vilket är viktigt att ta hänsyn till vid etiskt resonemang. 
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Informationsbrevet med förfrågan om deltagande skickades genom e-post till 33 

arbetsterapeuter som arbetar inom öppen och sluten psykiatrisk vård i Mellansverige. Sju av 

de 33 tillfrågade arbetsterapeuterna gav sitt medgivande att delta i studien. Samtliga sju 

arbetsterapeuter var verksamma inom vuxenpsykiatri varav 2 kvinnliga arbetsterapeuter inom 

sluten vård, 2 manliga och 3 kvinnliga arbetsterapeuter inom öppen psykiatrisk vård inklusive 

daglig verksamhet/arbetsrehabilitering. Arbetsterapeuternas arbetslivserfarenhet sträckte sig 

från 1,5 till 34 år. Arbetsterapeuterna var anställda inom landsting (4 arbetsterapeuter) 

respektive inom kommunal verksamhet (3 arbetsterapeuter).   

Anledningen till att 26 arbetsterapeuterna inte ville delta var i tre fall en hög arbetsbelastning 

och i 23 fall att arbetsterapeuterna inte ansåg att de använde kreativa aktiviteter tillräckligt 

mycket i sin praktik samt var osäkra om vad termen ”kreativa aktiviteter” innebar.  

 

Datainsamling 
 

 

För att samla in data till studien intervjuades de sju arbetsterapeuter. En halvstrukturerad 

intervju genomfördes dvs. intervju med förutbestämda ämnesområden (Kvale & Brinkmann, 

2009). Intervjuguiden (Bilaga 1) bestod av två delar: bakgrundsfrågor om deltagarnas 

kunskap om samt erfarenhet av arbetet med kreativa aktiviteter samt frågor utifrån syftet med 

studien. Som underlag och inspiration för intervjuguidens uppbyggnad valdes vissa delar av 

en arbetsterapiprocess eftersom det arbetsterapeutiska tanke- och arbetssätt följer en 

arbetsterapiprocess som handlar om hur arbetsterapeuten strukturerar sitt arbete (Rogers & 

Holm, 2009). Vi utvecklade en intervjuguide med huvudfrågor som delades ut till 

arbetsterapeuterna, och en annan, som användes av intervjuarna, med samma huvudfrågor 

samt kompletterande frågor vilka ställdes till arbetsterapeuterna för att få djupare och 

heltäckande svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Varje arbetsterapeut fick innan intervjutillfället 

intervjuguiden för att bekanta sig med frågorna och få tid för eventuella frågor inför intervjun. 

Frågor som användes under intervjuerna tillhörde olika typer av intervjufrågor så som 

inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor och direkta frågor.  För att ge 

arbetsterapeuten tid att reflektera och komma med en ny information gjordes pauser i samtalet 

där intervjuaren använde sig av tystnad (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Intervjuerna inleddes med en orientering (Kvale & Brinkmann, 2009) där vi berättade om 

syftet med intervjun, användningen av bandspelaren och frågade om arbetsterapeuten undrade 

över något innan intervjun började. Arbetsterapeuterna informerades om att intervjuaren inte 

kommer att kommentera deras svar under intervjun för att inte påverka dem på något sätt dvs. 

fraserna som ”jag håller med” eller ”det stämmer” undviks. Avslutningsvis under 

uppföljningen (Kvale & Brinkmann, 2009) ställdes en fråga om arbetsterapeuterna hade något 

mer att tillägga och när bandspelaren har slagits av tillfrågades arbetsterapeuterna om hur de 

upplevde intervjun och om det var något som var otydligt. Vid samtliga intervjuer befann sig 

arbetsterapeuterna på deras arbetsplatser.  En av de sju arbetsterapeuterna intervjuades via 

telefon (Skype). Intervjuerna spelades in på band för att därefter transkriberas och analyseras. 

Inspelningen utfördes med hjälp av Smart Voice appen som installerades på Sony och 

Samsung mobiltelefoner. Intervjuerna var från 25 till 45 minuter långa. 
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Dataanalys 
 

 

För att analysera det insamlade materialet tillämpades kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 

Graneheim, 2012). Analysmetoden innebär att insamlade data stegvist och systematiskt 

klassificeras av forskaren för att lättare kunna identifiera mönster och analysera data. Genom 

att utföra en innehållsanalys på ett systematiskt sätt så erhålls en beskrivning av specifika 

fenomen. Det beslutades att den föredragna metoden för denna studie var manifest 

innehållsanalys vilket betyder att man analyserar bara det som konkret sägs i texten. Manifest 

innehållsanalys valdes på grund av författarnas oerfarenhet angående tolkningen av materialet 

samt deras strävan att bevara det ursprungliga innehållet.     

För att kunna kategorisera texten följde vi analysprocessen som kan beskrivas med en rad 

begrepp: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod och kategori 

(Lundman & Graneheim, 2012). Analysenheten var samtliga intervjuer. Intervjutexterna 

lästes ett flertal gånger för att få en bild av helheten och förstå vad texten handlar om. I nästa 

steg delades texten i domäner som handlar om ett specifikt område vilket i vårt fall relaterades 

till intervjuguidens frågor. Sedan avgränsades meningsbärande enheter– lagom stora stycken 

av text som hör ihop genom sitt innehåll med relevans för syftet. Därefter kondenserades 

meningsenheterna vilket innebär att meningsenheterna förkortades men det centrala och 

väsentligaste innehållet bevarades. Nästa steg var att den kondenserade texten abstraherades 

vilket innebär att innehållet lyftes till en högre logisk nivå genom att meningsenheten gavs en 

kod – en ny etikett som uttrycker innehållet på nytt sätt och på en mer abstrakt nivå. Flera 

koder med liknande innehåll ordnades i kategorier. Det var viktigt att alla data som svarade på 

syftet placeras i någon kategori, inga data ska uteslutas.  (Lundman & Graneheim, 2012). 

Under gemensam diskussion sammanställde vi koderna till i en rad kategorier som besvarade 

studiens syfte. I tabell1. ges exempel på analysutförandet.   

 

 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt vid kvalitativ innehållsanalys av intervjuer. 

 
Meningsbärande enheter Koncentrerade meningsenheterna Koder Kategorier 

I första hand går jag… på 

deltagarens intresse 
Aktiviteten anpassas utifrån klientens 

intressen 
Utifrån klientens 

mål 
 
Aktiviteten behöver 

anpassas till klienten 

 

 

… när jag ser den har 

kommit en bit… styr utifrån 

det jag ser att man kanske 

behöver jobba lite mer… 

Arbetsterapeuten styr processen utifrån 

sin erfarenhet och kännedom om 

klienten 

Utifrån 

terapeutens 

erfarenhet, 

kunskaper, 

kännedom om 

klienten 

om man ser att … det 

finmotoriska blir för svårt 

… att jag då väljer en 

aktivitet som inte är lika 

krävande… utan lite 

annorlunda.. 

Välja en aktivitet som inte är för 

krävande för klienten 
Anpassa 

aktivitetens krav 

utifrån klientens 

förmågor 

Sätta av en längre tid… 

tiden under de här … 

tidsramarna.. kan variera… 

ibland… fort… ibland… 

långt… 

Variera tiden för aktivitetsutförande 

utifrån klientens behov 
Anpassa tid 

utifrån klientens 

behov 

individuellt… för… ibland 

klarar dom inte där det är 

fler människor … folk stör 

… dom… får ångest 

Individuellt om klienter inte klarar 

grupparbete 
Form av aktivitet 

som passar 

klienten: 

individuellt, i 

grupp 



11 

Speciellt utrustade 

lokaler…anpassad för den 

aktiviteten… 

 

…behandlingsrum… relativt 

stimuli fattiga för att man 

ska kunna koncentrera sig 

på sina uppgifter… 

Speciellt utrustade anpassade lokaler 

 

 

 

Stimuli fattiga behandlingsrum 

Anpassa miljö 

utifrån klientens 

förutsättningar 

Träarbetet kunde vara bra 

men farligt … om dom har 

ett självskadebeteende… 

Träarbetet (som exempel) är farligt för 

klienter med självskadebeteendet 
Utifrån 

säkerhetsaspekten 

Inledningen… 

genomförandefasen… 

uppföljningen … själva 

behandlingstiden… å sen… 

en återkopplingstid … och 

sen en liten stund i början då 

om det behövs om man 

behöver prata av sig lite… 

 

Det beror helt på 

patienten… där har vi ett 

upplägg att … roligt och 

stärkande ett tag, sedan är 

det lite jobbigt på mitten och 

sedan är det roligt och 

stärkande innan han går 

hem. 

Inledningsfasen, genomförandefasen, 

diskussionsfasen 

 

 

 

 

 

 

 

Upplägget beror på klienten 

Aktivitetens 

struktur 

   

 

Etiska överväganden 
 

 

Under forskningsprocessen ska forskaren ta hänsyn till etiska principerna (göra gott, inte 

skada, rättvisa, respekt för deltagarnas autonomi) och överväga sina handlingar utifrån dessa 

principer (Polit & Beck, 2012).  

 

Inför genomförandet av studien diskuterades en rad etiska frågor bland annat vilken nytta 

respektive risk var det för arbetsterapeuterna att delta i studien samt vilka konsekvenser av 

studien kunde följa för arbetsterapeuterna. Eftersom vår studie inte innebar någon fysisk 

intervention fanns det ingen risk för exempelvis eventuella biverkningar eller skador för 

arbetsterapeuternas hälsa. Arbetsterapeuterna informerades även om det inte fanns 

ersättningar för att delta i denna studie. Deltagande var frivilligt och vi informerade 

arbetsterapeuterna att det insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt och även 

hur insamlade materialet respektive resultaten ska användas.  Arbetsterapeuterna som deltog 

fick information att de kunde avbryta när de ville utan att ange orsak för detta. 

Arbetsterapeuterna fick ett informationsbrev där de tillfrågades om deltagande i intervju. 

Brevet innehöll information om syftet med studien, tidsramarna för intervjun, miljöaspekter 

(arbetsterapeuter kunde bestämma plats för intervjun) och förfrågan om tillåtelse för 

intervjuinspelning. Arbetsterapeuterna fick också en samtyckesblankett med både Ja och Nej. 

De ovannämnda punkterna överensstämmer med riktlinjer för informerat samtycke (Polit & 

Beck, 2012). 
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Resultat 
 

 

Resultaten av analysen presenteras i sex beskrivande kategorier som anger det manifesta 

innehållet i intervjuerna. Kategorierna beskrivs och citat från intervjuer används för att 

illustrera innehållet i kategorierna. I tabellen 2 visas samtliga kategorier med tillhörande 

koder. De sju deltagande arbetsterapeuterna använder sig av följande kreativa aktiviteter i sitt 

arbete: hantverk (snickeri, keramik, betonggjutning, sömnad, glasfjusning, stickning) och 

konst (målning, foto, pappersfigurer), följd av trägårdsarbete och olika spel (kortspel, biljard, 

bowling, pussel) samt 3 arbetsterapeuterna nämnde matlagning och bakning som kreativa 

aktiviteter.  Arbetsterapeuterna med arbetserfarenhet mindre än 10 år berättade att de inte fick 

nödvändiga kunskaper om kreativa aktiviteter under sin utbildning och därmed saknar de 

teoretisk bas och praktiska kunskaper för användningen av kreativa aktiviteter. Mer erfarna 

arbetsterapeuterna som gick utbildning för mer än 15 år sedan berättade att de fick mycket 

information om användningen av kreativa aktiviteter men med fokus på praktiskt utförande. 
 

 

 

Tabell 2. Kategorier och exempel på koder 

 
Kategorier Att motivera 

klienten 
Bedömning av 

specifika 

funktioner 

Ge klienten 

möjlighet att 

kommunicera 

med världen 

genom 

aktiviteten 

Träning Aktiviteten behöver 

anpassas till klienten 
Stödja klienten 

under aktiviteten 

       

Koder Meningsfullhet Bedöma 

kognitiva 

funktioner 

Klienten öppnar 

sig 

Träna kognitiva 

förmågor 

Anpassa tid utifrån 

klientens behov  

 

Instruktioner – 

muntliga eller 

skriftliga 
  

Stärka 

självförtroende 

 

Bedöma fysiska 

förmågor 

 

Nonverbal 

kommunikation 
 

 

Träna 

aktiviteter i 
dagliga livet 

 

Utifrån klientens mål 

 
 

 

Utifrån klientens 

kognitiva förmåga 

  

Testa sig fram 
 

 

 
       

 

Bedöma 
psykiskt 

tillstånd 

 

 

Uttrycka sina 
känslor 

 

 
 

 

 

Träna 
självständighet  

 

 

 

Utifrån terapeutens 
erfarenhet, 

kunskaper, kännedom 

om klienten 
 

 

Uppmärksamma 
framgång 

 

 

 Uppleva flow 
 

 

 
 

 

 
Hitta nya 

intressanta 

aktiviteter 

 

Komma igång 
 

 

Flytta fokus till 
det friska istället 

för det sjuka 

 
Bygga relation 

terapeut- klient 

 
Tillfredställelse 

Bedöma sociala 
färdigheter 

 

 
 

 

 
 

Lindra ångest 
 

 

 
 

 

 
Bryta isolering 

 

Träna för 
arbetslivet 

 

 
 

 

 
Träna socialt 

samspel 

 

 

Träna fysiska 
funktioner 

 

Fokus på 
processen 

istället för 

slutprodukten 

Form av aktivitet som 
passar klienten: 

individuellt, i grupp 

 
 

 

 
Utifrån 

säkerhetsaspekten 

 

 

Anpassa miljö utifrån 
klientens 

förutsättningar 

 
 

Aktivitetens struktur 

 
 

Anpassa aktivitetens 

krav till klientens 
förmågor 

 

Så lite hjälp som 
möjligt, uppmuntra 

klienten att lösa 

problem själv 
 

 

 
Tillåta göra misstag 

 

 

 

Utifrån psykiska 
mående 

 

 

       

 



13 

 

 

Syften med kreativa aktiviteter beskrivas i kategorierna Att motivera klienten, Bedömning av 

specifika funktioner, Träning samt i kategorin Ge klienten möjlighet att kommunicera med 

världen genom aktiviteten. 

 

Att motivera klienten 
 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att kreativa aktiviteter ger klienten möjlighet att hitta nya 

intressanta aktiviteter, pröva sig fram och upptäcka om aktiviteten är meningsfull eller inte. 

Aktiviteterna ger en möjlighet att uppleva flow. De kan stärka självförtroendet och kan ge en 

känsla av tillfredsställelse. Genom att använda kreativa aktiviteter kan enligt 

arbetsterapeuterna en relation med klienten byggas vilket hjälper arbetsterapeuterna att nå 

klienten.   Arbetsterapeuterna beskriver att de använder kreativa aktiviteter för att hjälpa 

klienten att komma igång, att hitta motivationen och att flytta fokus från deras sjukdom till 

andra saker.  En arbetsterapeut säger:    
 

Många patienter är… väldigt inaktiva… så använder vi oss av ett intresse som patienten har… för att arbeta och 

komma i gång… motivera så att de inte ligger på sängen…  

 

Den andra arbetsterapeuten berättar: 

 
Det är för att de ska komma bort från avdelningen å … komma bort från där dom är sjuka… fokusera på 

aktivitet istället för sjukdomen… 

 

Bedömning av specifika funktioner 
 

 

I denna kategori beskrivs att kreativa aktiviteter kan användas för att bedöma olika funktioner. 

Arbetsterapeuterna berättar att de använder kreativa aktiviteter för att bedöma personens 

fysiska, och kognitiva funktioner men också hur klienten mår psykiskt. Intervjuade 

arbetsterapeuter uppfattar att det är lättare för klienten att prata om jobbiga saker under 

aktiviteten i en mer avslappnande atmosfär av skapande. Kreativa aktiviteter kan också 

användas för att ge en uppfattningen om personens sociala färdigheter. Följande citat 

exemplifierar innehållet i kategorin: 

 
Jag använder mig av kreativa aktiviteter för att... bedöma och se hur personen fungerar… socialt samspel… jag 

behöver se dom… om dom behöver stöd… 

 

Träning 
 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att de även använder kreativa aktiviteter för att ge möjlighet för 

klienten att träna. Det kan handla om att träna kognitiva och fysiska funktioner, träna 

självständighet samt socialt samspel, men även aktiviteter i det dagliga livet. Kreativa 

aktiviteter användas emellanåt också som förberedelse inför arbetslivet. Arbetsterapeuterna 

berättar att de vid träning i kreativa aktiviteter lägger mer fokus på utförandeprocessen än den 
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eventuella slutprodukten eftersom under aktivitetsutförandet tränas samtliga ovannämnda 

aspekter. Arbetsterapeuter berättar:   

 
För att… träna deltagarna och deras förmåga, att de ska bli så självständiga och nå sina mål som vi har satt upp 

här tillsammans… 

 

Syftet är väl oftast … att träna att följa instruktioner, uthållighet, koncentration, samarbeta med andra 

deltagare… träna fokus på det man gör… 

 

Ge klienten möjlighet att kommunicera med världen genom aktiviteten 
 

 

Arbetsterapeuterna berättar att kreativa aktiviteter hjälper klienten att öppna sig och möjliggör 

för klienten att genom aktivitet uttrycka sina känslor vilket i sin tur lindrar ångest. Kreativa 

aktiviteter kan vara enligt arbetsterapeuterna en typ av nonverbal kommunikation om de inte 

kan nå klienten med hjälp av verbal kommunikation. Arbetsterapeuterna säger att kreativa 

aktiviteter fungerar som kommunikativt verktyg och hjälper klienten att bryta isolering. En 

arbetsterapeut uttrycker detta med följande ord: 

 
Jag måste försöka bygga relation med patienten och det går inte, alltså rent verbalt så att jag använda mig av 

skapande…  

 

 

Hur arbetsterapeuterna använder kreativa aktiviteter presenteras i kategorierna Aktiviteten 

behöver anpassas till klienten och Stödja klienten under aktiviteten.   

 

Aktiviteten behöver anpassas till klienten 
 

Arbetsterapeuterna berättar att vid användningen av kreativa aktiviteter är det av vikt att utgå 

från dels klientens mål dels utifrån de förmågor klienten har. Detta är av betydelse vid såväl 

planeringen som i genomförandet av aktiviteten. Arbetsterapeuterna påpekade att inom 

psykiatrin är det mycket viktigt att anpassa aktiviteten efter klientens psykiska mående som 

kan ändras flera gånger under ett aktivitetstillfälle. En annan viktig aspekt som nämns av 

arbetsterapeuterna är säkerhetsaspekten dvs. vissa aktiviteter är olämpliga om klienten har 

självskadande beteende. Däremot kunde arbetsterapeuterna i vissa fall anpassa potentiellt 

farliga aktiviteter så att även ovannämnda klienter kunde delta. 

 
Man lägger upp (tillfället) utifrån var och ens behov... anpassar aktivitet… 

 

Träarbetet kunde vara bra men farligt … om dom har ett självskadebeteende… 

 

Men samtidigt utgår arbetsterapeuten från kännedom om klienten samt sin egen 

arbetserfarenhet och kunskaper:  

 
I första hand går jag… på deltagarens intresse… när jag ser den har kommit en bit… styr utifrån det jag ser att 

man kanske behöver jobba lite mer… 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att de anpassar miljön, den specifika platsen för 

aktivitetsutförandet, till klienten. Platsen kan vara ett speciellt utrustat behandlingsrum, eget 
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rum på avdelningen eller klientens hem. Valet av plats för genomförandet av kreativa 

aktiviteter görs enligt arbetsterapeuterna bland annat utifrån klientens psykiska tillstånd. 

De framgår i arbetsterapeuternas uttalanden att behandlingsrum där aktiviteten genomförs bör 

vara stimulifattigt för att inte störa klientens koncentration på uppgiften.  

 

Aktiviteten utförs under förbestämda tidsramarna som anpassas efter klientens behov så att 

alla klienter får tillräckligt med tiden för aktivitetsutförandet.  

 

Arbetsterapeuter berättade att de väljer form av aktivitet som passar klienten bäst: aktiviteten 

kan utföras individuellt eller i grupp utifrån klientens behov. 

 

Genom att anpassa aktivitetens struktur (inledningsfas, genomförandefas och diskussionsfas 

samt planera in pauser) till klienter eller grupp av klienter skapar arbetsterapeuten utrymme 

för ett skapande arbete och reflektioner över sina upplevelser av aktiviteten. 

Arbetsterapeuterna anpassar längden av faserna i varje enskilt fall utifrån klientens behov och 

mående. Diskussionsfasen anses av samtliga arbetsterapeuterna som en viktig del av 

aktivitetstillfället för att både arbetsterapeuter och klienter kunde reflektera över 

aktivitetsutförandet. 
 

Stödja klienten under aktivitetsutförande 
 

 

Arbetsterapeuterna stödjer klienten under utförandet av kreativa aktiviteter på olika sätt. 

Arbetsterapeuterna berättade att de hjälper klienten utifrån dennes behov. Instruktionerna kan 

ges antingen i muntlig eller skriftig form eller både och ges sparsamt för att ge klienten 

möjlighet att resonera själv. Arbetsterapeuterna påpekar att de utgår vid valet av nivå och 

form av stödet från klientens kognitiva förmågor till exempel instruktionerna ska formuleras 

lättförstått och ges stegvis om klienten behöver det.  Arbetsterapeuter berättar att de ger 

feedback under aktiviteten – de uppmärksammar klientens framgång och sammanfattar vad 

klienten har gjort. Arbetsterapeuten hjälper klienten så lite som möjlighet för att uppmuntra 

klienten att lösa problem själv och bli mer självständiga. Arbetsterapeuterna tillåter även 

klienten att göra misstag för att se konsekvenser av sina handlingar men de hjälper alltid om 

klienten vill ha hjälp, om klientens psykiska mående kan lida av misslyckande eller om 

klienten inte mår bra den här dagen. En arbetsterapeut beskriver sitt sätt att arbeta:  

 
Jag…  iakttar patienten så jag ser… när personen … får problem men tanken är ju inte jag ska kasta mig över 

och åtgärda allting utan att jag vill ju att patienten ska testa sina gränser och prova sig fram för å se om man kan 

lösa problemet på egen hand… när hon ska göra det här hemma så småningom så finns ju inte jag med … hon 

måste ju lära sig ja fixa problemet… 

 

En annan arbetsterapeut säger:  

 
Man är … flexibel beroende på var patienten befinner sig från dag till dag också … ibland samma person 

behöver mer stöd ibland mindre… beroende på hur patienten mår och fixar det just idag…  
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

 

Syftet med denna studie var att beskriva hur svenska arbetsterapeuter som arbetar inom 

psykiatrisk vård upplever arbete med kreativa aktiviteter och i vilka syfte de använder dem.  

I resultaten framkom att de arbetsterapeuter som intervjuades använder kreativa aktiviteter för 

att motivera klienten, bedöma specifika funktioner, träna klientens specifika funktioner samt 

ge klienten möjlighet att kommunicera genom aktivitet med världen omkring. Vid 

användningen av kreativa aktiviteter är det två aspekter som arbetsterapeuterna betonar: 

anpassningen av aktiviteten till klienten och stöd till klienten under aktiviteten. 

 

Resultaten av denna studie visar att arbetsterapeuterna använder kreativa aktiviteter i syfte att 

motivera klienter till ett mer aktiv liv vilket är speciellt viktigt inom psykiatrisk verksamhet 

där många klienter lider av depression, apati, ångest med mera.  Detta ligger i linjen med 

tidigare forskningen som visar att det är viktigt att arbetsterapeuten hittar en väg att aktivera 

klienten eftersom många klienter har det svårt att komma igång med aktiviteter på grund av 

psykisk ohälsa (McKay, 2008). Arbetsterapeuterna framhäver att kreativa aktiviteter ger 

motivation för att komma igång, testa sig fram. Känsla av flow som klienten kan uppleva 

under aktivitetsutförande hjälper att koppla från negativa tankar, fokusera på det friska istället 

för det sjuka och nå tillfredställelse vilket i sin tur motiverar att fortsätta med denna aktivitet 

och prova att hitta nya intressanta aktiviteter. Detta är i likhet med Csikszentmihalyis (1996) 

och Griffiths (2008) upptäckt om att när fenomenet flow uppstår blir människan helt 

absorberad av aktiviteten vilket leder till emotionell tillfredställelse och främjar välbefinnande 

och hälsa.  

 

Arbetsterapeuterna anser att bara meningsfulla aktiviteter kan ge klienten motivation till att 

engagera sig i aktiviteten och till ett mer aktivt liv vilket överensstämmer med det som 

Argentzell och Leufstadius (2010) skriver om att aktiviteten är terapeutisk när den är 

meningsfull för klienten, därför är det viktigt att hitta något som verkligen motiverar klienten 

till ett mer aktivt liv. 

 

En annan viktig aspekt som arbetsterapeuterna berättade om var att de använder kreativa 

aktiviteter för att de stärker klientens självförtroende vilket ger motivation att gå vidare i livet 

när klienten lyckas med aktiviteten. Detta överensstämmer med tidigare studier (Griffiths, 

2008; Griffiths och Corr, 2007) att kreativa aktiviteter hjälper personer med psykisk ohälsa att 

stärka självförtroende.   

 

Arbetsterapeuterna påpekade att en bra terapeutisk relation motiverar klienter till att engagera 

sig i aktiviteten vilket även Leufstadius, Gunnarsson och Tjörnstrands (2010) lyfter fram när 

de skriver att klientens tillit och förtroende till arbetsterapeuten positivt påverkar 

behandlingsresultaten. 

 

En slutsats som vi drar vad gäller användningen av kreativa aktiviteter i syfte att motivera 

klienten är att kreativa aktiviteter spelar en speciell roll inom psykiatrisk vård eftersom de kan 

fungera som ”startmotorn” för att sätta igång hela behandlingsprocessen. Klienter inom 

psykiatrin saknar ofta drivkraften för att börja med vardagliga aktiviteter och för att bli mer 
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aktiva. Kreativa aktiviteter stärker klienternas självförtroende och hjälper att väcka intresse 

för livet, ger energi för förändringar. 

 

Sex av sju arbetsterapeuter nämnde att kreativa aktiviteter ger dem möjlighet att bedöma 

klientens funktioner i en mer avslappnad situation under skapande processen.  Kreativa 

aktiviteter ger enligt arbetsterapeuterna möjlighet till observation av aktivitetsutförande och 

bedömning av kognitiva, fysiska och psykiska funktioner samt socialt samspel.  Detta 

beskriver också Griffiths i sin studie (2008) där hon lyfter fram att arbetsterapeuterna som 

arbetar inom psykiatrisk vård använder kreativa aktiviteter för bedömningen av 

aktivitetsutförande, psykiskt tillstånd, kommunikativa färdigheter och risker.  

Arbetsterapeuterna beskrev att under skapande processen kan klienterna lättare samtala om 

sina problem och arbetsterapeuterna betonade att det är speciellt viktigt inom psykiatrisk vård 

eftersom det är svårt för klienterna att berätta om sina problem. Kreativa aktiviteter som 

medel att få mer information om klienten i bedömningssammanhang beskrivs också hos 

Bejerholm (2010). Det var intressant upptäckt att användning av kreativa aktiviteter som ett 

sätt att bedöma klientens psykiska tillstånd kan komplettera en formel intervju. Vi anser att 

detta sätt är optimalt inom psykiatrisk vård eftersom det tillåter få mer information om 

klientens svårigheter. 

 

Träningen av kognitiva och fysiska funktioner, socialt samspel samt aktiviteter av dagliga 

livet som ett syfte med kreativa aktiviteter nämndes av samtliga förfrågade arbetsterapeuter.  

Arbetsterapeuterna betonade att klienter inom psykiatrisk vård ofta lider av social isolering 

och träning med hjälp av kreativa aktiviteter hjälper att skapa kontakt med andra människor.  

Detta överensstämmer med en av arbetsterapeutiska grundprinciper: att ge klienten möjlighet 

till social delaktighet vilket särskild gäller personer som känner sig utelämnade och utsatta 

(Argentzell & Leufstadius, 2010). Upplevelse av att vara socialt aktivt påverkar behandlingen 

positivt. Enligt arbetsterapeuterna hjälper kreativa aktiviteter att träna klienternas 

självständighet vilket ligger i linjen med Englunds uttalande (2004) om att genom att utveckla 

sin kreativitet får individen ökad förmåga att hitta alternativ till sitt handlande vilket innebär 

ökad självständighet och en upplevelse av frihet. Samtliga arbetsterapeuterna framhävde att 

med tanke på träningen var aktivitetsutförandeprocessen mer viktig än slutprodukten vilket 

även beskrivs av Leufstadius, Gunnarsson och Tjörnstrands (2010) om att själva 

skapandeprocessen (görandet) kan vara mer betydelsefull än slutprodukten. En del av 

intervjuade arbetsterapeuterna använde kreativa aktiviteter för arbetsrehabiliteringen under 

förhållanden som imiterar situation på en riktig arbetsplats vilket ger klienterna möjlighet att 

träna produktiva aktiviteter vilket överensstämmer med nationella riktlinjen för psykisk hälsa 

(PRIO, 2012). Vi anser att användningen av kreativa aktiviteter för arbetsrehabiliteringen har 

en betydelse i dagens samhälle där så många människor med psykisk ohälsa hamnar utanför 

arbetsmarknaden. 

 

Samtliga arbetsterapeuterna nämnde att klienter inom psykiatrisk vård ofta har det svårt att 

uttrycka sig och kommunicera verbalt och att kreativa aktiviteter kan vara det ända sättet att 

uttrycka sina känslor och kommunicera. Kreativa aktiviteter enligt arbetsterapeuterna ger 

klienten ett verktyg att kommunicera med världen. Detta beskrivs också av Leufstadius, 

Gunnarsson och Tjörnstrand (2010) som skriver om att vara kreativ är ett sätt att uttrycka sig 

själv. Arbetsterapeuterna beskrev att genom att använda kreativa aktiviteter skapas 

förutsättningar för klienten att öppna sig och bryta isolering. Arbetsterapeuterna berättade att 

klienten med hjälp av kreativa aktiviteter uttrycker exempelvis sin ångest och andra starka 

känslor vilket hjälper klienten att slappna av. Det överensstämmer med det som Creeks 

(2008) beskrev i sitt arbete att kreativa aktiviteter kan hjälpa klienter att hantera smärtsamma 
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och jobbiga känslor och att dessa aktiviteter hjälper människor att uttrycka sina känslor på ett 

nonverbalt sätt. Det var ett intressant perspektiv att kreativa aktiviteter i vissa fall ersätter 

verbal kommunikation och i många fall för klienter inom psykisk vård är den enda 

möjligheten att bygga en bro med övriga världen. 

Syften med kreativa aktiviteter (motivation, bedömningen av specifika funktioner, möjlighet 

att kommunicera med världen genom aktiviteten, träning) ligger i likhet med de syftena som 

Griffiths ( 2008) presenterade i studien om syfte med tillämpningen av kreativa aktiviteter 

inom psykiatrisk vård i England. 

 

I analysen framkom två huvudaspekter om hur svenska arbetsterapeuter använder kreativa 

aktiviteter: anpassningen av aktiviteten till klienten och stöd till klienten under 

aktivitetsutförandet.  

 

Att anpassa aktiviteten till klienten beskrev de som att framförallt hitta rätt aktivitet för 

klienten utifrån klientens intressen och mål, anpassa aktivitetens krav till klientens förmågor 

och färdigheter, att planera tidsramarna, plats och struktur för aktivitetstillfället. Detta 

stämmer med koncept om klientcentrerad praktik (Kielhofner, 2009) och med teorin av flow 

(Csikszentmihalyi, 1996) att aktiviteten ska vara en lagom utmaning för klienten. Samtidigt 

betonade arbetsterapeuterna att de styr processen utifrån sin arbetserfarenhet, kunskaper och 

kännedom om klienten.  

 

En aspekt som enligt arbetsterapeuterna begränsar valet av passande aktivitet är klientens 

säkerhet. Klienterna med självskadande beteende får inte utföra aktiviteter där man kan skada 

sig (till exempel, aktiviteter med vassa föremål som stickning och snickeri) och detta 

framkallar ofta klientens irritation. En fråga man kan ställa sig här om det kan påverka 

klientcentreringen.  Samtidigt var det intressant att arbetsterapeuterna kunde anpassa en 

potentiellt farlig aktivitet så att det inte blir farligt, genom att till exempel välja rundsticka för 

stickning istället för raka.  

 

Utifrån det som arbetsterapeuterna berättade om valet av kreativa aktiviteter drog vi slutsatsen 

att arbetsterapeuterna vid anpassningen av aktiviteten och vid valet av kreativa aktiviteten 

utgår från klientens önskemål, intressen och förmågor, från sin arbetserfarenhet och 

kännedom om klienten samt från säkerhetsaspekten och att de hela tiden försöker att hitta 

balans mellan dessa faktorer.  

 

Samtliga arbetsterapeuterna nämnde aspekterna som är av speciellt vikt vid anpassningen av 

kreativa aktiviteter inom psykiatrisk vård: tiden ska vara förbestämd och räcka så att klienten 

kan utföra uppgiften i sin egen takt utan tidspress; miljö för utförande av aktiviteten ska vara 

stimuli fattig och platsen för aktiviteten ska väljas utifrån klientens psykiska tillstånd (i vissa 

fall kan det vara sitt eget rum på avdelningen om klienten känner sig tryggt där); aktiviteten 

kan utföras i grupp eller individuellt utifrån klientens psykiska tillstånd samt tolerans mot 

andra människor. Det ovannämnda stämmer överens med det som beskrivs i litteraturen om 

användningen av kreativa aktiviteter (Tubbs & Drake, 2007; Leufstadius, Gunnarsson & 

Tjörnstrand, 2010).  Arbetsterapeuterna betonade att ta hänsyn till dessa faktorer har en stor 

betydelse för klienter inom psykiatrin eftersom de kan lätt bli stressade och påverkade av alla 

ovannämnda faktorer som tid, miljö och andra människor vilket kan påverka kreativa 

processen negativt.  

 

Arbetsterapeuterna berättade att de brukar strukturera aktiviteten (introduktionsfas, 

utförandefas, diskussionsfas) vilket ligger i linjen med Eklund (2010), Leufstadius, 



19 

Gunnarsson och Tjörnstrand (2010). Det som fångade vårt intresse var att arbetsterapeuterna i 

varje individuellt fall anpassade längden av faserna utifrån klientens psykiska tillstånd för 

dagen: exempelvis behövde klienterna ibland längre tid för att komma igång och få en rätt 

stämning medan i vissa fall kunde det ta bara några minuter.  Ett andra spännande resultat var 

att samtliga arbetsterapeuterna framhävde vikten av diskussionsfasen som hjälpte att fånga 

upp klienternas reflektioner vilka övervägdes vid anpassningen av aktiviteten för nästa 

tillfälle. Detta stämmer överens med det som tas upp i litteraturen om vikten av 

diskussionsfasen (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). 

 

Arbetsterapeuterna lyfte också fram att klientens psykiska mående kunde plötsligt ändras 

under aktivitetsutförande och då behövdes det nya anpassningar (till exempel ändra plats eller 

förkorta aktiviteten). 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att arbetsterapeuter inom psykiatrisk vård vid anpassning av 

kreativa aktiviteter utgår framförallt från klienternas psykiska mående. De är beredda att 

successivt anpassa aktiviteten utifrån förändringar av klienters beteende, humör och tolerans 

vilket kan hända flera gånger under aktivitetsutförande.    

 

Vid användningen av kreativa aktiviteter framhäver samtliga arbetsterapeuterna betydelsen av 

det stöd som de ger klienter under aktivitetsutförande samtidigt betonar de vikten av rätt 

nivån av stöd. Stöd kan vara i form av instruktionerna (muntliga eller skriftliga), feedback 

(uppmärksamma klientens framgång och misstag) eller praktisk hjälp vid utförandet vilket 

ligger i linjen med det som beskrivs hos Creek (2008) och Leufstadius, Gunnarsson och 

Tjörnstrand (2010). Ett väntat resultat var att nivån och form av stöd berodde på klientens 

kognitiva förmågor till exempel lättförstådda instruktioner som ges stegvis.  Ett intressant 

upptäckt var att samtliga arbetsterapeuter utgick från klientens psykiska mående vid 

bedömningen om hur mycket stöd klienten behöver, de var lyhörda till alla förändringar i 

klientens humör och beteende under skapande processen och om klienten inte mådde bra 

hjälpte arbetsterapeuterna mer. Vi särskilde två huvudaspekter vid arbetsterapeuternas 

resonemang om stödnivån: å ena sidan strävade de efter att ge klienter så lite hjälp som 

möjligt även om detta ibland kunde leda till misslyckande. Arbetsterapeuterna sa att klienten 

ska få så mycket frihet som möjligt för att uppmuntra honom/henne att hitta egna lösningar 

och bli mer självständig. Men å andra sidan var arbetsterapeuterna alltid beredda att hjälpa 

klienten om hans/hennes psykiska mående kunde påverkas negativt av misslyckande, om 

klienten bad om hjälp själv eller om klienten inte mådde bra den här dagen. Det var ett 

intressant resultat att arbetsterapeuterna fick hela tiden resonera om de två aspekterna och 

bedöma klientens psykiska mående för att hitta en rätt nivå av stöd. Detta ligger i linjen med 

Tubbs och Drakes (2007) resonemang om att arbetsterapeuten ska vid varje tillfälle överväga 

hur mycket stöd behövs utifrån sina professionella kunskaper och kännedom om klienten. 

 

Vissa arbetsterapeuterna berörde en aspekt i intervjuerna som inte tillhör syfte med studien 

men som ändå påverkar arbetsterapeuternas sätt att använda kreativa aktiviteter och som 

väckte funderingar. Arbetsterapeuterna med arbetserfarenhet mindre än 10 år påpekade att de 

inte fick nödvändiga kunskaper om kreativa aktiviteter under sin utbildning och därmed 

saknar de teoretisk bas för användningen av kreativa aktiviteter. Mer erfarna 

arbetsterapeuterna som gick utbildning för mer än 15 år sedan fick mycket djupare insikt i 

kreativa aktiviteter och använder dem mycket. Detta ligger i likhet med det som nämns i 

Tubbs och Drake (2007) att kreativa aktiviteters betydelse har försummats i litteraturen och i 

praktisk tillämpning (Tubbs & Drake, 2007). Vi har också sett att de råder en osäkerhet vad 

begreppet ”kreativa aktiviteter” innebär och vilka aktiviteter omfattas av detta begrepp. Detta 
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är i likhet med tidigare forskningsresultat (Müllersdorf & Ivarsson, 2012; Tubbs & Drake, 

2007; Creek, 2008) och visar också på att det finns en oklarhet med begreppet ”kreativa 

aktiviteter” inom arbetsterapi. Vi upplever detta som en brist, därför skulle vidare forskning 

inom området kunna förtydliga begreppet för att ge arbetsterapeuterna starkare teoretisk bas 

för användningen av kreativa aktiviteter. Vi anser också att mer forskning behövs för att öka 

förståelsen för kreativa aktiviteter och deras tillämpning inom arbetsterapi. Det vore också av 

intresse att jämföra erfarenheterna angående användningen av kreativa aktiviteter hos 

arbetsterapeuterna inom hela Sverige. 

 

Eventuell tillämpning av våra resultat för arbetsterapeutisk praxis kan ske genom att andra 

arbetsterapeuter som arbetar inom psykisk vård men inte använder kreativa aktiviteter kan få 

nytta av denna studie och inspireras för användning kreativa aktiviteter i deras vidare arbete. 

 

Metoddiskussion 
 

 

Studien har en kvalitativ ansats: intervjuer som datainsamlingsmetod och kvalitativ 

innehållsanalys (induktiv analys) som analysmetod. Under arbetet med uppsatsen har vi 

upptäckt att både kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod och kvalitativ 

innehållsanalys som dataanalysmetod har sina starka och svaga sidor.  

 

Intervjuer som datainsamlingsmetod kräver erfarenhet för att kunna: styra samtalet, ställa 

relevanta uppföljningsfrågor (för att få heltäckande svar) samt undvika inflytande på 

arbetsterapeuterna (genom att t.ex. uttrycka egna värderingar) (Kvale & Brinkman, 2009). På 

grund av bristande erfarenhet var det svårt för oss i vissa fall att uppfylla de ovannämnda 

kriterierna så som att formulera uppföljningsfrågor för att förtydliga vissa oklarheter i 

intervjupersonernas svar.   Det var också svårt för oss att förhålla sig helt neutralt under 

intervjun. Trots att vi undvek att säga ”jag håller med dig”, använde vi både medvetet och 

omedvetet uppmuntrande gester (nickade eller log) vilket hjälpte oss att skapa en relation med 

arbetsterapeuterna men samtidigt kan det betraktas som påverkan på arbetsterapeuterna och 

kan därmed ha påverkar resultatet. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är en fördel med 

kvalitativa intervjuer att de möjliggör detaljerade beskrivningar av studerade fenomenet. Vad 

gäller vår studie upplevde vi att intervjuerna gjorde det möjligt att få fram omfattande 

information om det studerade fenomenet samt att få fram erfarenheter från arbetsterapeuter 

som har praktisk erfarenhet av arbete med kreativa aktiviteter trots vår begränsade erfarenhet i 

användningen av intervjuerna.  

 

Kvalitativ innehållsanalys har också sina fördelar och nackdelar (Lundman & Graneheim, 

2012).  En fördel är att metoden kan anpassas till olika syfte, forskarens erfarenhet och 

kunskap. Det var viktigt i vårt fall eftersom vi har lite erfarenhet som forskare. Utifrån vår 

erfarenhet av metodanvändningen ser vi en annan viktig fördel: kvalitativ innehållsanalys är 

en välbeskriven och strukturerad metod som hjälpte oss att bearbeta stora mängder av 

varierande information från intervjuerna.  

  

Enligt Lundman och Graneheim (2012) finns det risk vid användningen av metoden att 

helheten kan gå förlorad genom en för detaljerad kodning. Samtidigt är det viktigt att inte 

tappa det viktiga innehållet vid kondenseringen och abstraheringen så att inget väsentligt 

försvinner. Vi upplevde detta vid kondenseringen av meningsbärande enheter, eftersom det 

var svårt att bestämma hur kondenseringen skulle göras så att ingen information föll bort.  Att 
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abstrahera innehållet på ett sådant sätt att det viktiga budskapet i intervjuerna bevaras var ett 

av de svåraste momenten i analysprocessen vilket vi hanterade med att diskutera och 

reflektera över varje meningsenhet tillsammans många gånger.  

 

 En annan svår aspekt var att hitta ömsesidigt uteslutande kategorier så att inga data skulle 

falla mellan två kategorier eller passa i två eller flera kategorier. Lundman och Graneheim 

(2012) påpekar att det är svårt att utveckla hållbara och logiska kategorier om man inte har 

tillräckligt erfarenhet med metoden (Lundman & Graneheim, 2012). Genom gemensam 

diskussion fick vi fram kategorier som vi anser är logiska och kategorierna kontrollerades så 

att de är ömsesidigt uteslutande. 

 

Vår bristande erfarenhet med metoden kan vara anledningen till eventuella felkällor i vårt 

arbete: en del viktig information kan ha förlorats vid kondensering och kodning av 

meningsenheterna. Ytterligare felkällor kan relateras till att det fanns otydliga moment i de 

inspelade intervjuerna (något ej identifierbart ord) som inte transkriberades för att undvika 

snedvridning och tolkning av det insamlade materialet vilket förmodligen orsakade förlust av 

en del information.  

 

För att öka kvaliteten i arbetet är det viktigt att diskutera studiens trovärdighet som enligt 

Lundman och Graneheim (2012) beskrivs med följande begrepp: giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. 

 

Studiens giltighet betyder hur sanna resultatet är och innebär att resultatet lyfter fram de 

karakteristiska aspekterna som avsågs att beskrivas (Long & Johnson, 2000) . Vad gäller vår 

studie anser vi att de framtagna kategorierna besvarar studiens syfte och frågeställningar om 

hur och i vilka syften arbetsterapeuterna inom psykiatrisk vård använder kreativa aktiviteter. 

Lundman och Graneheim (2012) med hänvisning till Patton (2002) beskriver att giltighet av 

en studie där man använder kvalitativ innehållsanalys för databearbetning kan ökas genom för 

det första att välja deltagare som motsvarar vissa kriterier och för det andra skapa variationer 

inom målgrupp (arbetsterapeuterna) för att få det studerade området belyst från olika 

perspektiv. Vi anser att vårt urval av deltagare ökade studiens giltighet eftersom vi hade, å ena 

sidan, förbestämda kriterier för personer som kan delta i studien (legitimerade 

arbetsterapeuter som använder kreativa aktiviteter inom psykisk vård) och, å andra sidan, 

inkluderade vi både kvinnliga och manliga deltagare med olika arbetserfarenheter verksamma 

i olika områden inom psykisk vård: sluten vård, öppen vård samt kommunal verksamhet. 

Giltighet kan ökas även genom noggrann beskrivning av urval och av genomförande av 

analysen samt genom att presentera citat från intervjuer (Lundman & Graneheim, 2012). För 

att öka giltighet beskriver vi detaljerat urvalet av deltagarna samt ger exempel på hur vi gick 

till väga med kondensering, kodning och kategorisering av datamaterialet (Tabell 1.). Vi 

presenterar även citat från intervjuerna för att illustrera för läsaren de framtagna kategorierna 

med hjälp av arbetsterapeuternas ursprungliga ord.  

 

En noggrann beskrivning av analysprocessen ökar även studiens tillförlitlighet (Lundman & 

Graneheim, 2012). Tillförlitlighet innebär att forskaren ska verifiera sina ställningstaganden 

under hela processen (Morse m.fl., 2002). Trots att vi intervjuade arbetsterapeuter var och en 

vilket ledde i några fall till olika formuleringar på följdfrågor, genomförde vi analysen av 

insamlade data gemensamt: vi hade en gemensam reflektion i varje steg i analysarbetet samt 

en gemensam diskussion över olika abstraktionsmöjligheter. Om vi inte var överens eller var 

osäkra gick vi tillbaka till intervjuerna och lyssnade igen på vissa delar för att komma till en 

gemensam slutsats. Vi tycker att detta arbetssätt ökar tillförlitlighet i vårt arbete.  
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Studiens överförbarhet betyder i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till 

liknande sammanhang (Polit & Beck, 2012). Vi anser att resultaten kan överföras med 

försiktighet till liknande situationer och kontext. Vi låter läsaren att avgöra hur överförbara 

studiens resultat är genom att försöka ge en klar och tydlig bild av kontext för studien, göra 

noggrann beskrivning av urvalet respektive urvalskriterierna samt datainsamlingen och 

dataanalysen.    

 

Slutsatser 
 

I denna uppsats har undersökts hur arbetsterapeuter inom psykiatrisk vård upplever  arbete 

med kreativa aktiviteter och i vilka syften de använder dessa aktiviteter. Resultatet visar att 

arbetsterapeuter inom psykiatrisk vård använder kreativa aktiviteter för att motivera klienter 

till ett aktivt liv, för att ge klienten ett verktyg att kommunicera med världen och uttrycka sina 

känslor genom aktiviteten. De andra syftena med kreativa aktiviteter inom psykiatrisk vård är 

bedömningen och träningen av klientens funktioner och aktivitetsutförande. Det viktigaste 

som arbetsterapeuterna betonade i intervjuerna var att de anpassar aktiviteten till klienten och 

stödjer klienten under skapande processen utifrån individens behov. Som helhet betraktat ger 

dessa resultat en inblick i den praktiska tillämpningen av kreativa aktiviteter inom psykiatrisk 

vård i Sverige.  

 

En slutsats som dras är att arbetsterapeuter som arbetar inom psykiatrisk vård behöver hela 

tiden avläsa förändringar i klientens psykiska tillstånd och av denna anledning ställs det stora 

krav på arbetsterapeuternas empatiska förmåga och kunskaper om människan. För att tidigt 

upptäcka hur klienten mår krävs det också att arbetsterapeuten har en bra kännedom om 

klienten och kan skapa förtroende hos klienten. Här kan kreativa aktiviteter vara ett medel för 

att skapa sådana relationer och samtidigt få mer information om klienten i mer avslappnande 

atmosfär av skapande. Det är speciellt viktigt inom psykiatrin när vanliga metoder (samtal) 

inte fungerar.  

 

Genom kreativa aktiviteter kan arbetsterapeuten hjälpa klienten med psykisk ohälsa att bygga 

en bro till världen omkring - utrycka sina känslor och öppna sig för andra människor. 

 

Arbetsterapeuter bör resonera kring hur mycket stöd klienten behöver under skapande 

processen: stödet bör ges utifrån klientens kognitiva förmågor och psykiska mående men 

arbetsterapeuten bör ge klienten möjlighet att arbeta så självständigt som möjligt för att 

individen kan testa sina gränser och utveckla sin självständighet. 

 

En annan slutsats är att information om kreativa aktiviteter har minskat och ges mycket 

sparsamt under den arbetsterapeutiska utbildningen. Konsekvenserna visar sig i 

arbetsterapeuternas teoretiska osäkerhet vad gäller både begreppsdefinition av kreativa 

aktiviteter och deras kliniska tillämpning vilket kan göra att de kreativa aktiviteternas stora 

potential inte används till fullo.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

2. Vilka kunskaper har du fått om kreativa aktiviteter och dess användning och hur har 

du fått dem? 

3. Hur länge har du arbetat med kreativa aktiviteter? 

4. Vilka kreativa aktiviteter använder du? 

Frågor utifrån syftet med studien 

 

5. Kan du beskriva någon situation där du använt kreativa aktiviteter? 

6. I vilka syften använder du kreativa aktiviteter? 

7. Kan du beskriva hur du väljer kreativa aktiviteter?  

8. Hur introducerar du kreativa aktiviteter för klienten? 

9. Hur lägger du upp behandlingstillfället? 

10. Hur utvärderas behandlingen? 

11. Är det något som du önskar tillägga när det gäller kreativa aktiviteter? 

 


