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Abstrakt 

Bakgrund: I dagens samhälle ökar psykiska besvär och psykiska diagnoser enormt främst hos 
unga vuxna mellan 18-29 år. Fler drabbas av psykisk funktionsnedsättning vilket kan leda till att 
personens vardagliga aktiviteter och balans rubbas. Syftet med litteraturöversikten var att 
kartlägga om det finns vetenskapligt stöd för arbetsterapeutiska interventioner i vardagliga 
aktiviteter hos unga vuxna med psykisk ohälsa i åldersgruppen 18-29 år. Metod: En icke-
systematisk litteraturöversikt genomfördes där originalartiklar hittats genom sökning i tre olika 
databaser: MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. Tio artiklar inkluderades i resultatet, som sedan 
analyserades utifrån Person, Miljö och Aktivitet (PEO-modellen). Resultat: I resultatet framkom 
sammanlagt tio olika interventioner vilka samtliga visade positiva effekter. Framförallt utifrån 
Person där kognitiva färdigheter och exekutiva funktioner, välbefinnande, tillfredsställelse, 
planering, hälsorelaterade faktorer förbättrades, deltagarnas hopp, glädje, aktivitetsvärde 
ökade. Utifrån Miljö förbättrades delaktighet i sociala sammanhang. Utifrån Aktivitet förbättrades 
aktivitetsbalans, tidsanvändning och aktivitetsengagemang. Alla tio interventioner innehöll 
komponenterna Person och Aktivitet, nio interventioner inkluderade även Miljö. Diskussion: 
Beroende på vilka bedömningsinstrument som användes i studierna för att utvärdera 
interventioner hamnade mer fokus på Person, Miljö eller Aktivitet - eller en kombination av 
dessa. Eftersom den psykiska ohälsan bland unga vuxna ökar i Sverige, finns ett behov av 
utveckling av arbetsterapeutiska interventioner för målgruppen. 
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Abstract  

Background: In Sweden, mental illness increases enormously especially among young adults 
between 18-29 years. More people suffers from mental disabilities, which can disturb a person's 
everyday balance. Aim: The aim of the study was to investigate the scientific evidence for 
Occupational Therapy interventions in everyday activities among young adults with mental 
illness between 18-29 years old. Method: A non-systematic literature review was made where 
original articles were found through search in three different databases: MEDLINE, CINAHL and 
PsycINFO. Ten articles were included in the result. These were analysed based on Person, 
Environment and Occupation (PEO-model). Results: The result showed in total ten different 
interventions which all showed positive effects. Based on Person, cognitive skills and executive 
functions, well-being, satisfaction, planning, health-related factors improved, participants' hopes, 
joy, activity value increased. Based on Environment, participation in social contexts improved. 
Based on Activity, activity balance, time-use and activity engagement improved. All ten 
interventions included the components Person and Occupation, nine interventions also included 
Environment. Discussion: Depending on which evaluation tools the studies used, more focus 
was on Person, Environment or Activity - or a combination. As mental illness among young 
adults increases, it needs development on Occupational Therapy interventions for this target 
group. 
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“Never give up on someone with a mental illness. When “I”  

is replaced by “we”, illness becomes wellness”.   

(Shannon L. Alder, u.å.) 

Introduktion 

Begreppet unga vuxna är svårdefinierat gällande åldersspannet. I den här uppsatsen kommer 

författarna att använda sig av begreppet “unga vuxna” och menar då personer i åldern 18-29 år.  

Enligt Socialstyrelsens rapport (2017b) har psykisk ohälsa bland unga vuxna mellan 18-24 år 

ökat med närmare 70 procent under perioden 2006 till 2016. Det har också ökat mer i Sverige än 

i de andra nordiska länderna (Socialstyrelsen, 2017b). Unga vuxna som utvecklar psykisk ohälsa 

har dessutom en risk att bli sjuka under en lång tid, därför ställer detta krav på hälso- och 

sjukvården för att det ska kunna erbjudas vård nu och i framtiden till personer med psykisk 

ohälsa. Diagnoserna som tillför ökningen av psykisk ohälsa i gruppen unga vuxna i Sverige är 

framför allt ångestsyndrom och depression, vilket generellt är de vanligaste diagnoserna 

(Socialstyrelsen, 2017b). Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och 

ångestsyndrom (2017a) vägleder politiska beslut om fördelning av resurser inom hälso- och 

sjukvården för området. Även om det innebär höga kostnader riktade mot behandlingar, är 

interventioner vid depression och ångestsyndrom väldigt kostnadsbesparande då konsekvenserna 

kan exempelvis bli sjukskrivningar, vilket kostar ännu mer för samhället (Socialstyrelsen, 

2017a).   

I en rapport från Regeringskansliet (2018) påvisas att resurserna inom hälso- och sjukvården är 

begränsade och att en förändring till en effektivare vård behövs för att kunna möta det största 

folkhälsoproblemet - den växande psykiska ohälsan i Sverige. Enligt Nationell samordnare inom 

området psykisk hälsa (2015) är det av hög prioritet att vårdinsatserna ska vara både tidiga och 

förebyggande, för att få bäst utdelning på de ekonomiska resurserna inom psykisk hälsa mellan 

2016 och 2020.   

Inom arbetsterapi finns exempelvis två växande insatser som är relaterade till psykisk ohälsa - 

kognitiva hjälpmedel och olika behandlingsstrategier för att klara sina vardagliga åtaganden på 

ett hälsofrämjande vis (Haglund, 2010).  Arbetsterapeuter kan exempelvis erbjuda interventioner 

som är relaterade till att bygga upp aktivitetsbalans, vanor och rutiner i vardagen hos personer 

med psykisk ohälsa så att de kan klara av det dagliga livet (Haglund, 2010). Det finns begränsad 

kunskap om målgruppen, unga vuxna, och arbetsterapeutiska interventioner vid psykisk ohälsa, 

därför ska författarna till denna uppsats ta fram det vetenskapliga stödet gällande 

arbetsterapeutiska interventioner för målgruppen. 
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Bakgrund 

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa  

Psykisk hälsa är enligt World Health Organisation [WHO] (2014) ett tillstånd där individen kan 

hantera normala påfrestningar i sin vardag, där individen upplever ett välbefinnande och inser sin 

egen potential, där individen kan arbeta och vara produktiv och kan bidra i samhället. Det 

betyder att psykisk hälsa inte bara är frånvaro av de psykiatriska sjukdomar som finns, istället 

betonas hälsa i WHO:s definition som: "Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity" (WHO, 2014). 

Psykisk ohälsa definieras som ett begrepp som inkluderar allt från psykiska besvär till psykisk 

sjukdom. Med psykiska besvär menas störningar i välbefinnandet som påverkar det dagliga livet. 

Det är alltså en bred skala av tillstånd, allt från symptom som upplevs av individen själv, till 

specifika och definierade sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2017). Det kan bl.a. vara störningar 

som onormala tankar, känslor, beteende och relationer. Idag kan de flesta psykiska störningar 

behandlas eller lindras effektivt (WHO, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Figuren illustrerar hur upplevelse av psykisk hälsa och psykisk ohälsa kan ske samtidigt. 

En del av psykisk ohälsa kan vara psykisk sjukdom och/eller psykiska besvär 

(Folkhälsomyndigheten, 2017) 

Psykiska besvär och psykisk sjukdom  

Psykiska besvär tyder på psykisk obalans och kan upplevas som oro, ångest, nedstämdhet eller 

sömnsvårigheter. Beroende på vilken grad av besvär en person upplever kan det påverka 

funktionsförmågan. Psykisk sjukdom i sin tur är ett tillstånd där symtom uppfyller kriterier för en 
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diagnos enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM] eller WHO:s 

International Classification of Diseases [ICD] (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Enligt Socialstyrelsen (2017b) är depression och ångestsyndrom de vanligaste diagnoserna för 

psykisk sjukdom bland unga vuxna med psykisk ohälsa. Vid ångestsyndrom kan ångesten vara så 

svår att hantera att den blir ett hinder i vardagen och detta kan leda till en funktionsnedsättning 

hos individen (Socialstyrelsen, 2017b). Enligt ICD-10 (Socialstyrelsen, 2017a) är depression 

som definition ett tillstånd där viktiga symtom är nedsatt energi, sömnsvårigheter, förändring i 

aptit, nedstämdhet och förlust av intresse av att göra aktiviteter som tidigare har gett upplevelse 

av tillfredsställelse. Skuldkänslor, skam, nedsatt självförtroende samt suicidtankar är andra 

förekommande symtom vid depression (Socialstyrelsen, 2017a). I denna uppsats när författarna 

använder begreppet psykisk ohälsa åsyftas alla psykiatriska symtom och sjukdomar, alltså väljer 

författarna att inte fokusera på specifika diagnoser eller sjukdomar.  

Psykiska funktionsnedsättningar och funktionshinder 

Sömnsvårigheter, nedsatt energi och förlust att utföra aktiviteter och andra psykiatriska symptom 

kan leda till att personer får psykiska funktionsnedsättningar och funktionshinder, vilket i sin tur 

kan påverka individens förmåga att kunna hantera vardagliga aktiviteter. Nationella 

psykiatrisamordningen (2006) definierar psykiskt funktionshinder som:  

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter 

med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dess begränsningar har funnits eller 

kan antas bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk 

störning (Nationella psykiatrisamordningen, 2006, s. 6).  

Nationella psykiatrisamordningen (2006) skriver också att psykiskt funktionshinder är en 

konsekvens av den psykiska ohälsa en person får. Dessa konsekvenser kan uppstå av 

omgivningens utformning och reaktioner och när individen har aktivitetsbegränsningar och 

funktionsnedsättningar. Därefter har Socialstyrelsen anpassat definitionen ytterligare mellan 

funktionsnedsättning och funktionshinder för att tydliggöra vad som avser problem som kommer 

av att en person har en nedsättning i relation till omgivningen och vad som avser en persons 

förmåga. Socialstyrelsen (2012) förklarar att: “En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av 

sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana 

sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur” 

(Socialstyrelsen, 2012, s. 26).  

Enligt Socialstyrelsen (2012) för att det ska bedömas som psykiskt funktionshinder ska personen 

ha så stora svårigheter att det omöjliggör ett självständigt och vardagligt liv ute i samhället. 

Personen i fråga ska även ha haft eller bedömas ha tydliga aktivitetsbegränsningar under minst 
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ett år. En av de mest funktionshindrande sjukdomarna inom psykisk ohälsa i västvärlden är 

schizofreni (Socialstyrelsen, 2018). 

Unga vuxna och arbetsterapi 

Begreppet “unga vuxna” är svårdefinierat. Olika källor har olika definitioner således varierar 

definitioner av “unga vuxna”. Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) betyder ordet “ungdom” en 

person som är vanligen mellan 15 till 30 år.  Som beskrivits i introduktionen har Socialstyrelsen 

(2017b) gjort sina mätningar och studier om psykisk ohälsa och hur den utvecklats på unga 

kvinnor och unga män i åldern 18-24 år. I databasen PsycINFO fanns en avgränsning för 

åldersspannet som var 18-29 år och eftersom PsycINFO innehåller ett stort antal artiklar som 

handlar om psykiatri (Forsberg, 2018).  

Arnsvik (2013) skriver i en FoU rapport att unga vuxna räknas till åldersgruppen 18-25 år och att 

ung vuxen egentligen är en förlängning av ungdomstiden. Arnsvik (2013) menar att ungdomar 

idag mognar tidigare, det vill säga att människor blir socialt och biologiskt sett vuxna tidigare 

men att det kan dröja innan de har skaffat utbildning, arbete och egen bostad och kan försörja 

sig, och bli etablerade i vuxenvärlden. Då det inte finns någon exakt ålder definierat har 

författarna till uppsatsen valt att definiera unga vuxna, dvs både unga män och unga kvinnor, 

personer som är inom åldersspannet 18-29 år vilket ligger inom de gränser som ovanstående 

referenser beskriver.  

Det primära syftet med arbetsterapi är att hjälpa människor att bli mer delaktiga i vardagens 

aktiviteter (Molineux, 2010) och att hjälpa människor till ökad livskvalitet för att kunna leva ett 

så värdefullt och gott liv som möjligt (Erlandsson & Persson, 2014). Deltagandet i 

vardagsaktiviteter påverkar personens identitet. Att känna sig delaktig och att känna sig kapabel 

att kunna utföra vardagsaktiviteter ökar individens självkänsla (Öhrvall, Nordstrand & Peny-

Dahlstrand, 2016). Genom att utföra aktiviteter som kan vara meningsfulla för individen, 

upplever han eller hon känslan av att vara i ett sammanhang, och därmed kan hälsa och 

välbefinnande uppnås (Munkholm, 2016). Meningsfulla aktiviteter kan vara aktiviteter som ger 

tillfredsställelse och glädje men även aktiviteter som individen behöver göra för att vardagen ska 

kunna fungera (Munkholm, 2016). En viktig del i att bli vuxen innebär etablering av rutiner samt 

vanor som stödjer vardagslivet. Under utvecklingen till att bli vuxen ingår ett ökat oberoende 

gällande aktivitetsutförande och bli mer självständig i vardagslivet (Kjellberg och Hellberg, 

2016).   

Aktivitetsutförandet påverkas av faktorer och förutsättningar hos personen, aktiviteten och 

miljön. Arbetsterapi har fokus på den dynamiska relationen mellan person, miljö och aktiviteter, 

vilket beskrivs i Person-Environment-Occupation Model [PEO-model] (Law et al., 1996). PEO-

modellen används för att analysera interaktionen mellan personen, miljön som personen befinner 
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sig i, lever, arbetar och leker i och utförandet i aktivitet. Utifrån denna modell blir det 

genomförbart att identifiera faktorer hos personen, aktiviteten samt miljöfaktorer som kan vara 

hindrande eller möjliggörande. Gällande personen, är det viktigt att analysera vilka 

förutsättningar personen har - det är viktigt att observera om personen är motiverad och om 

fysiska och kognitiva aspekter påverkar aktivitetsutförandet. Man utgår från personens intressen, 

värderingar, förväntningar; sensoriska, kognitiva och motoriska färdigheter; vanor; och psykisk 

mående. Vid analys av miljön, är det viktigt att tänka på vilken plats (fysisk miljö) och med vem 

aktiviteten ska göras (social miljö), likaså den kulturen som finns i miljön (kulturell miljö). 

Själva aktiviteten bör analyseras enligt utförande av någon aktivitet som personen vill göra både i 

och utanför hemmet; hur används tiden under aktiviteten; förberedelser och organisering av 

aktiviteten utifrån de kraven som just den aktiviteten ställer; rutin och variation av aktiviteter 

(Law et al., 1996).   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Figuren visar hur samspelet mellan person, miljö och aktivitet påverkar 

aktivitetsutförandet på ett dynamiskt sätt. Figuren är efter Law et al. (1996). 

Aktivitetsbalans och psykisk ohälsa hos unga vuxna 

Ett centralt begrepp inom arbetsterapin är aktivitetsbalans, vilket innebär att det finns en balans 

mellan en persons aktivitetskategorier (vila, aktivitet, lek och personlig vård) i sin vardag. För att 

få en aktivitetsbalans är tanken att det behövs en jämn aktivitetsfördelning för att själv kunna 

uppnå välbefinnande och hälsa. Det krävs också en balans mellan att vara själv, socialt 

engagerad, att vila och att vara aktiv (Argentzell & Leufstadius, 2010).  

ValMO-modellen (the Value and Meaning in Occupation Model) (Erlandsson & Persson, 2014) 

menar att aktivitetsbalans innebär att det finns en balans mellan de tre värdedimensionerna: 

självbelönande, sociosymboliska och konkreta. Det självbelönande värdet är när aktiviteten ger 

belöning i sig själv som ger glädje och njutning. Det sociosymboliska värdet är när aktiviteten 

väcker speciella minnen och känslor från en persons bakgrund och erfarenhet medan det 

konkreta värdet är när aktiviteten ger ett resultat (Erlandsson & Persson, 2014). Balansen är 

individuell och har inte något tidsperspektiv i hur länge man ska göra en eller annan aktivitet. 
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Den avgörs av vilka krav aktiviteten ställer och vilken kapacitet personen ifråga har för att kunna 

klara aktiviteten. Blir balansen rubbad kan det leda till ökad stress och sämre hälsa (Argentzell & 

Leufstadius, 2010).  

Ökad tidspress och prestationskrav anses bidra till den ökande psykiska ohälsan hos unga vuxna. 

Även mobbning, svårigheter att skaffa bostad och arbete, ökad konsumtion av alkohol och 

droger diskuteras, liksom att media har mer inflytande på unga vuxnas attityder idag (Åkerman 

& Ramberg, 2008). Tidigt insjuknande i psykisk ohälsa leder till en försämrad funktionsförmåga, 

vilket påverkar exempelvis möjligheten att fullfölja studier och att komma in i arbetslivet 

(Socialstyrelsen, 2017a).  

När en person drabbas av en eller flera psykiska sjukdomar kan balansen mellan aktiviteter i 

personens vardag rubbas och personen i fråga tenderar att tillbringa tiden på ett annorlunda vis 

än tidigare. Det kan till exempel innebära att personen börjar sova ovanligt mycket (Eklund, 

2010a). Det kan även leda till att självbilden blir dålig och en person kan börja känna sig 

inkapabel och osäker inför att utföra vardagliga aktiviteter. Då vardagliga aktiviteter ställer krav 

på individens kapacitet i att vara självständig och att hitta en balans mellan olika aktiviteter kan 

det bidra till att unga vuxna med psykisk ohälsa har svårigheter att hantera vardagen. 

Arbetsterapeuten kan spela en viktig roll för personer med psykisk funktionsnedsättning som har 

en obalans i vardagens aktiviteter, eftersom arbetsterapeuten besitter kunskap om aktiviteter och 

hur aktivitetsbalans kan skapas (Argentzell & Leufstadius, 2010). En initial litteratursökning 

visade dock att det inte verkar finnas särskilt omfattande vetenskapligt stöd för just 

arbetsterapeutiska interventioner för unga vuxna med psykisk ohälsa.   

Hallberg (2018) skriver att tidigare forskning om unga vuxna med psykiska 

funktionsnedsättningar i stor utsträckning haft fokus på unga personer som har varit inlagda i 

längre perioder på psykiatriska avdelningar. Det finns mycket begränsad kunskap om 

återhämtning från psykisk ohälsa hos unga vuxna, enligt Hallberg (2018). Då psykisk ohälsa är 

samhällets och “vår tids stora hälsoutmaning” behövs mer kunskap, pengar och resurser om 

tillgänglighet till stöd och behandling och långsiktiga mål (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL], 2018). Eftersom arbetsterapeuter kan vara en viktig resurs inom rehabiliteringen för unga 

vuxna med psykisk ohälsa, kan det vara viktigt att genomföra en litteraturöversikt över 

vetenskapliga artiklar som påvisar effekt av arbetsterapeutiska interventioner för målgruppen.  

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka om det finns vetenskapligt stöd för 

arbetsterapeutiska interventioner i vardagsaktiviteter hos unga vuxna med psykisk ohälsa i 

åldersgruppen 18-29 år. 
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Frågeställningar 

● Vilka arbetsterapeutiska interventioner finns för unga vuxna, dvs. både unga män och 

unga kvinnor med psykisk ohälsa?  

● Vilka effekter har de arbetsterapeutiska interventionerna visats ha för unga vuxna med 

psykisk ohälsa gällande vardagsaktiviteter?  

● Hur relaterar interventionerna i artiklarna i förhållande till PEO-modellen? 

Metod och design 

I denna kandidatuppsats var den valda metoden en litteraturöversikt. Målet med en 

litteraturöversikt är att skapa ett underlag för att forskning ska utvecklas inom ett 

problemområde, utifrån de vetenskapliga studier som redan finns tillgängliga (Kristensson, 

2014). Utifrån problemområdet i den här uppsatsen användes litteraturöversikt för att kunna 

undersöka om det fanns arbetsterapeutiska interventioner som visade effekt för unga vuxna med 

psykisk ohälsa.  

Författarna har genomfört studien utifrån Kristenssons (2014) fyra steg: där syfte och 

undersökningsfråga formulerades först, därefter söktes relevanta artiklar i olika databaser. 

Granskning och gallring av de artiklar som författarna fann i sökningen genomfördes genom att 

abstrakt och artiklarna i fulltext lästes igenom. Därefter genomfördes evidensgradering enligt 

Oxfords nivåskala, enligt CEBM: Centre for Evidence-Based Medicine (Howick et al., 2009) av 

artiklarna, analys, resultat och slutsats (Kristensson, 2014). 

Urval 

Författarna har valt att använda sig av den icke-systematiska översikten där relevant litteratur har 

granskats som sedan sammanställdes utifrån syftet (Kristensson, 2014). Gällande vetenskaplig 

kvalitet, gjorde författarna en kritisk granskning av artiklarnas innehåll. Detta innebar att olika 

antaganden har ifrågasatts, likaså studiernas påstående som saknat belägg (Bell, 2016). Urvalet 

av artiklar har således valts utifrån relevans och den här uppsatsens syfte. Under urvalsprocessen 

hade författarna fokus på arbetsterapeutiska interventioner inriktade mot unga vuxnas psykiska 

ohälsa och dessa interventioners effekter i vardagliga aktiviteter.  

 

Inklusionskriterier:  

Artiklarna som inkluderades var studier  

● där deltagarna var mellan 18-29 år. 

● där deltagarna hade psykisk ohälsa.  

● där deltagarna hade svårigheter i vardagsliv eller vardagsaktiviteter. 

● som var originalartiklar. 
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● som var skrivna på engelska eller svenska.  

● som utvärderade arbetsterapeutiska interventioner.  

● där kvantitativa, kvalitativa eller mixade metoder använts, vilket gav en större bredd i 

sökningen (Kristensson, 2014).  

● som var publicerade 2010 eller senare. 

 

Exklusionskriterier: 

De artiklar som exkluderades var:  

● reviewartiklar 

● artiklar som handlade om psykisk ohälsa orsakad av fysiska skador eller förvärvade 

hjärnskador. 

Datainsamling 

En artikelsökning i tre olika databaser utfördes för att samla in data: PsycINFO, CINAHL och 

MEDLINE. Dessa tre databaser fokuserar på psykiatri, omvårdnad och medicin. Sökorden som 

användes kan alla kopplas samman med litteraturöversiktens syfte. Inledningsvis var författarna 

till kontakt med en sökspecialist på universitetets bibliotek för att få hjälp med hur 

tillvägagångssättet i sökningen i de olika databaserna skulle gå till. Författarna diskuterade vilka 

söktermer som skulle användas för att kunna leta i databaserna. Även olika test och preliminära 

sökningar gjorde författarna var för sig utan sökspecialist för att undersöka vilka termer som 

fungerade bäst i de olika databaserna. En första artikelsökning gjordes för att få en helhetsbild på 

kvantitet och relevans av befintliga artiklar i de tre databaserna - PsycINFO, MEDLINE och 

CINAHL, inom tema psykisk ohälsa och arbetsterapi.  

Därefter gjordes gemensamma sökningar, tills den slutliga sökningen fastställdes. När den 

slutgiltiga sökningen gjordes för datainsamlingen, användes samtliga ord i alla tre databaserna: 

“occupational therapy", “intervention”, “treatment”, “daily activity”, “everyday occupation”.  

Om författarna till den här uppsatsen hade inkluderat sökord som var relaterade till psykisk 

ohälsa eller MeSH termer (Medical Subject Headings) (från MEDLINE), CINAHL Headings 

(från CINAHL), Thesaurus (från PsycINFO) som föreslagits av sökspecialisten, hade 

sökresultatet blivit för smalt redan innan de olika avgränsningarna gjordes. Författarna valde 

därför att göra en bredare sökning med användning av de förutnämnda sökorden. 

Trunkering användes i sökningen för att täcka in olika varianter av de olika begreppen. Att 

trunkera innebär att göra en ersättning med en asterisk i början eller i slutet av ordet (Forsberg & 

Wengström, 2016). Författarna valde building blocks sökstrategi vilket betyder att sökningen 

bröts ner i mindre delar där varje begrepp först söktes var för sig och sedan kombinerades 

termerna (synonymerna) tillsammans med “OR”. Efter detta söktes samtliga resultat med 

“AND”. Sökningen gjordes genom att kombinera sökorden med de så kallade Booleska 

sökoperander “AND” och “OR”. “AND” kombinerade och hittade olika källor som innehåller 
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både ord 1 och ord 2 medan “OR” används för att utvidga sökresultatet. Begreppen är oftast 

närliggande de andra orden i sökningen vilket gav en bredare sökning och fler resultat 

(Kristensson, 2014; Forsberg & Wengström, 2016). I sökschemat i Tabell 1, Bilaga 1 presenteras 

en sammanställning av hur författarna använde sökorden i respektive databas för att nå fram till 

den slutgiltiga sökningen som användes i uppsatsen. Enligt Kristensson (2014), bör sökningen 

göras för varje sökord, för att sedan kunna kombinera dessa sökord steg för steg. 

Kristensson (2014) skriver vidare att när sökorden identifierats ska avgränsningar läggas till. 

Avgränsningarna som lades till för att få ner antal träffar i databaserna utgick ifrån uppsatsens 

inklusionskriterier. Avgränsningarna avsåg academic journals, artiklar på engelska eller svenska, 

samt ålder 18-29 år. Beroende på i vilken databas sökningen genomfördes, fanns det olika 

åldersavgränsningar tillgängliga för denna avgränsning. I PsycINFO var det 18-29 år, i 

MEDLINE var det 19-24 år, och i CINAHL var det mellan 19-44 år. För att säkerställa den 

övergripande kvaliteten i denna uppsats, har författarna valt en publikationsårsavgränsning 

mellan 2010-2018, då Kristensson (2014) skriver att aktuell forskning bör inkluderas i resultat 

och slutsats för att få en bra uppsats. Efter att samtliga avgränsningar gjorts fanns sammanlagt 

283 artiklar. Därefter gjorde författarna en dubblettkontroll för att undersöka om en artikel kom 

upp mer än en gång i alla tre databaser. Detta gjordes manuellt genom att jämföra artiklarnas titel 

i varje databas med varandra, uppsatsens författare utgick först från MEDLINE och sökte 

dubbletter i CINAHL och PsycINFO. Därefter jämfördes CINAHL och PsycINFO med varandra 

för att hitta dubbletter som fanns i dessa två men kanske inte i MEDLINE. Den här slutgiltiga 

artikelsökningen genomfördes under oktober 2018. 

Flödesschema 

Efter dubblettkontrollen gjordes första gallringen där författarna gemensamt läste alla artiklarnas 

titel. Även abstrakt av vissa artiklar lästes för att avgöra om artikelns innehåll var relevant för 

denna uppsats. Därefter diskuterade författarna vilka artiklar som svarade på den här uppsatsens 

syfte eller inte. Detta resulterade i 37 artiklar vilka författarna läste i fulltext var för sig. Därefter 

granskades (granskning 1) och diskuterades vilka artiklar som kunde inkluderas i det slutliga 

resultatet utifrån att de uppfyllde alla inklusions- och exklusionskriterier. Författarna 

exkluderade 21 artiklar, då dessa inte uppfyllde inklusions- eller exklusionskriterier i denna 

uppsats. Författarna läste enskilt kvarstående 16 artiklar igen, då författarna inte var ense om de 

hörde till inklusions- och exklusionskriterierna. Därefter diskuterade båda författare igen och 

beslutades efter granskning att ytterligare 6 artiklar skulle exkluderas i denna uppsats 

(granskning 2), då artiklarna inte kunde svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. Ett 

flödesschema (Figur 3) gjordes för att få en överblick över hur många artiklar som hittades och 

där läsaren kan följa urvalsprocessen från det totala antal artiklar som hittades till de tio artiklar 

som inkluderades utifrån studiens syfte. 
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Figur 3. Flödesschema över datainsamlingen 

 

Dataanalys 

En riktad innehållsanalys enligt den metod som är beskriven av Hsieh och Shannon (2005) 

användes.  En riktad innehållsanalys kan användas för att bekräfta eller vidareutveckla en redan 

befintlig teori. Sammanfattningsvis ingår följande två steg i analysen: Bestämma nyckelord eller 

kodord samt sortera innehållet utifrån förutbestämda kategorier (Hsieh & Shannon, 2005).   

 

Generellt sett kan innehållsanalys beskrivas som en relativt vanlig metod inom vård- och 

hälsovetenskaplig forskning för att stora mängder av texter ska kunna bearbetas, enligt 

Kristensson (2014). I korta ordalag gick innehållsanalysen ut på att författarna skulle bearbeta 

texter för att identifiera likheter, skillnader och mönster, utifrån ett strukturerat tillvägagångssätt 

(Kristensson, 2014; Hsieh & Shannon, 2005). Båda författare läste först de valda tio artiklarna i 

fulltext för att öka förståelsen av studien och undvika feltolkningar. Därefter letade författarna 

tillsammans efter gemensamma nämnare, exempelvis att interventionerna i studierna visade 

liknande effekter när det gällde Person, Miljö och/ eller Aktivitet.  

I innehållsanalysen var det fokus på interventioner och deras effekter. PEO- modellen (Law et 

al., 1996) användes för att sortera interventionernas inriktning i kategorierna ”Person”, ”Miljö” 

och ”Aktivitet”. Modellen valdes för att det är en grundläggande arbetsterapeutisk modell som 

har fokus på samspelet mellan person, miljö och aktivitet, det vill säga de delar som har visat sig 

vara väsentliga inom arbetsterapeutiska interventioner.   
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Författarna bedömde de slutgiltigt inkluderade artiklarna utifrån Oxfords nivåskala för 

evidensgradering (Howick et al., 2009). Bedömningen av evidensen i artiklarna genomfördes 

genom en skala som har 5 nivåer, där nivå 1 är den högsta och nivå 5 är den lägsta, i enlighet 

med Centre for Evidence-Based Medicine, (Howick et al., 2009).  

Etiska överväganden  

Den svenska etikprövningslagen (SFS 2003:460) anger att ett formellt tillstånd måste inhämtas 

för att genomföra vetenskapliga studier. Då detta är en litteraturöversikt behövdes inte detta 

tillstånd, men författarna behövde ändå ta ställning till om de forskningsstudier som granskades i 

artikelform var etiskt korrekta (Kristensson, 2014; Forsberg & Wengström, 2016).  

Resultat 

Från 283 artiklar, valdes 10 artiklar (Beck et al., 2012; Chen et al., 2017; Edgelow & Krupa, 

2011; Eklund, Tjörnstrand, Sandlund & Argentzell, 2017; Gunnarsson & Björklund, 2013; 

Gunnarsson, Peterson, Leufstadius, Jansson & Eklund, 2010; Gunnarsson, Wagman, Håkansson 

& Hedin, 2015; Katz & Keren, 2011; Lindström, Hariz, & Bernspång, 2012; Lindström, 

Sjöström & Lindberg, 2013;), utifrån studiens syfte och inklusionskriterier. Totalt tio olika 

interventioner ingick i artiklarna med fördelning enligt Tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar och interventioner 

Artikelförfattare Interventioner 

Gunnarsson, et al., 2010 Tree Theme Method (TTM) 

Gunnarsson & Björklund, 2013 Tree Theme Method (TTM) 

Gunnarsson et al., 2015 Tree Theme Method (TTM) 

Lindström et al., 2012 Everyday Life Rehabilitation (ELR) 

Lindström et al., 2013 Everyday Life Rehabilitation (ELR) 

Eklund et al., 2017 Balancing Everyday Life (BEL) 

Edgelow & Krupa, 2011 Action Over Inertia (AOI) 

Beck et al., 2012 OT Life Skills Program 

Animal Assisted Therapy (AAT) 

Katz & Keren, 2011 Occupational Goal Intervention (OGI) 

Frontal Executive Program (FEP) 

Activity Training Approach (ATA) 

Chen et al., 2017 Envägs- och tvåvägs textmeddelande via SMS 
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En litteraturmatris (Tabell 4, Bilaga 2) visar en helhetsbild över artiklarnas innehåll för att ge 

läsaren en bättre förståelse om vad varje artikel handlade om. 

 

Av de tio artiklarna innehöll två kvalitativa studier (Gunnarsson et al., 2010; Lindström et al, 

2013;) och åtta kvantitativa studier (Beck et al., 2012; Chen et al., 2017; Edgelow & Krupa, 

2011; Eklund et al., 2017; Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2015; Katz & 

Keren, 2011; Lindström et al, 2012). Av de åtta kvantitativa studierna var fyra RCT-studier, 

(Chen et al., 2017; Edgelow & Krupa, 2011; Eklund et al., 2017; Gunnarsson et al., 2015), två 

studier använde sig av pre- och posttest med 6 månaders uppföljning (Katz & Keren, 2011; 

Lindström, et al., 2012), en studie hade enbart pre- och posttest (Beck et al., 2012), en studie var 

enbart en uppföljning efter 3 år (Gunnarsson & Björklund 2013). Fem artiklar hade en eller flera 

jämförelsegrupper (Beck et al., 2012; Chen et al., 2017; Edgelow & Krupa, 2011; Eklund et al., 

2017; Gunnarsson et al., 2015).  

Sex artiklar handlade om studier som genomförts i Sverige (Eklund et al., 2017; Gunnarsson och 

Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson et al., 2015; Lindström et al, 2012; 

Lindström et al, 2013), en i Canada (Edgelow & Krupa, 2011), en i USA (Beck et al., 2012), en i 

Israel (Katz & Keren, 2011) och en studie hade genomförts i Taiwan (Chen et al., 2017).  

 

Samtliga tio artiklar innehöll studier som hade deltagare med båda könen, däremot varierade 

fördelningen mellan män och kvinnor. Fyra studier hade signifikant fler kvinnliga deltagare än 

manliga: Chen et al., 2017; Eklund et al., 2017; Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson et 

al., 2010. Fyra studier hade fler manliga än kvinnliga deltagare, där fördelningen mellan könen 

var jämnare: Beck et al., 2012; Katz & Keren, 2011; Lindström et al., 2012; Lindström et al., 

2013. En studie (Gunnarsson et al., 2015) var ett studieprotokoll och en rekrytering av både 

manliga och kvinnliga deltagare är önskvärt. En studie (Edgelow & Krupa, 2011) beskrev inte 

könsfördelningen mellan deltagarna eftersom antal deltagare var för litet och risken för att 

deltagarnas identitet skulle avslöjas. Det fanns ingen jämförelse mellan män och kvinnor 

gällande effekter av dessa interventioner. Samtliga tio studier hade även några deltagare som var 

utanför det valda åldersspannet 18-29 år. Inga deltagare var dock yngre än 18 år men några 

deltagare var äldre än 29 år.  

Samtliga studier visade positiva effekter av interventionerna: Psykiska symptom (Gunnarsson & 

Björklund, 2013), respektive irritation och stress (Beck et al., 2012) minskade. Vidare 

förbättrades kognitiva färdigheter och exekutiva funktioner (Katz & Keren, 2011), hopp och 

glädje (Lindström et al., 2013) samt hälsorelaterade faktorer (Chen et al., 2017; Lindström et al, 

2012), delaktighet i sociala sammanhang (Gunnarsson et al., 2010; Lindström, et al., 2013), 

aktivitetsbalans (Edgelow & Krupa, 2011; Eklund et al., 2017), planering (Gunnarsson et al., 

2010) och tidsanvändning (Edgelow & Krupa, 2011). Engagemang i aktivitet (Eklund et al., 
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2017), välbefinnande och aktivitetsvärde (Beck et al., 2012; Gunnarsson & Björklund, 2013) och 

tillfredsställelse (Gunnarsson & Björklund, 2013) ökade. För mer ingående detaljer se Tabell 4, 

Bilaga 2. 

 

När det gäller de granskade artiklarnas etiska överväganden, så beskrevs detta i samtliga tio 

artiklar: Deltagarna hade gett sitt samtycke att vara med, deltagarna har även haft möjligheter att 

avbryta närsomhelst under studiens gång och har inte haft någon skyldighet att fullfölja hela 

studien. Ingen av artiklarna har nämnt någon vid namn utan har använt sig av pseudonymer dvs 

“falska namn”, för att personen i fråga ska bli anonym. Det fanns även en studie (Edgelow & 

Krupa, 2011) som inte valde att avslöja deltagarna kön pga urvalet var litet och riskerade därför 

att bryta konfidentialiteten. 

Beskrivning av interventionerna 

Nedan följer en beskrivning av de interventioner som ingick i de inkluderade artiklarna, samt en 

beskrivning av interventionernas effekter på vardagliga aktiviteter för unga vuxna med psykisk 

ohälsa. För mera information om metoder, studiepopulationer, bedömningar och analyser som 

använts i de olika artiklarna hänvisas till Tabell 4 Litteraturmatris, Bilaga 2. 

Tree Theme Method [TTM] 

I artiklarna som skrevs av Gunnarsson och Björklund (2013); Gunnarsson et al. (2010); 

Gunnarsson et al. (2015) används interventionen TTM (skapad av Gunnarsson, Jansson och 

Eklund, 2006). TTM är en tidsbegränsad (6-9 veckor) klientcentrerad intervention som används 

för klienter med psykisk ohälsa. Tanken med TTM är att öka klientens förmåga att ta hand om 

sig själv, klara av vardagliga aktiviteter samt relationen till andra. TTM går ut på måla ett träd 

vid fem olika tillfällen för att berätta sin livshistoria. Det första trädet ska symbolisera nuvarande 

livssituation, det andra målas ett träd för barndomen. Vid tredje tillfället målas ett tonårsträd och 

sedan ett vuxenträd tillfället efter. Vid sista tillfället målas ett träd som symboliserar framtiden. 

Vid varje tillfälle görs både icke-verbal (trädet målas) och verbal livsberättelse (dialog med 

arbetsterapeut) samt avspänningsövningar. Dessa träd ger uttryck för klientens olika tankar och 

erfarenheter samt känslor och uppmuntras att uttrycka dessa, för att utveckla relationen till andra 

människor och få bättre självförtroende. Meningen att skapa dessa träden är att få klienten att se 

nya perspektiv och hitta nya strategier för att kunna förbättra sin livssituation och klara av sin 

vardag (Gunnarsson et al., 2006).  

Enligt en kvalitativ intervjustudie med TTM-deltagare (Gunnarsson et al., 2010), hjälpte TTM 

klienten att kunna uttrycka sig själv genom bild, bearbeta känslor och minnen, och känna sig 

fokuserad utan att känna press. TTM hjälpte klienterna att se sitt liv som helhet och få ett nytt 

perspektiv på framtiden (även planering av den). Den egna självbilden hos klienterna, 
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vardagslivet och relationen till andra förbättrades också (Gunnarsson et al., 2010). Enligt 

Gunnarsson och Björklund (2013), var interventionens effekter gällande välbefinnandet, 

psykologiska symtomen och självkontrollen stabila efter tre år efter att TTM genomförts. Detta 

mättes utifrån instrument som utvärderade välbefinnande, stress, upplevelse av hälsa, kontroll av 

vardagslivet, tillfredsställelse och utförande i vardagsaktiviteter. 

Deltagarnas skattningar utifrån bedömningsinstrumentet Canadian Occupational Performance 

Measure (COPM) visade att de skattade sitt utförande av och tillfredsställelse med sina 

aktiviteter avsevärt högre efter tre år än vid avslutad TTM intervention. Utifrån 

bedömningsinstrumentet Satisfaction with Daily Occupations (SDO), var aktivitetsnivån stabil 

och inga större förändringar gällande aktiviteter hade skett jämfört med vid avslutad TTM 

intervention. Poäng enligt SDO visade att tillfredsställelse i vardagliga aktiviteter hade ökat 

jämfört med vid avslutad TTM intervention (Gunnarsson & Björklund, 2013). Övriga 

bedömningsinstrument som inte redovisats här, se litteraturmatris i Tabell 4, Bilaga 2. 

Everyday Life Rehabilitation [ELR]  

Interventionen ELR, skapad av Lindström (2007), är en hembaserad rehabiliteringsmodell för 

patienter med allvarliga psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar som bor i skyddat 

boende eller i stödboende. Modellen ger en möjlighet för klienterna att delta i meningsfulla 

vardagliga aktiviteter i deras vardagliga miljö (Lindström, 2007). I studien av Lindström et al. 

(2012) blev ELR utvärderad med olika bedömningsinstrument som bland annat fokuserar på 

tillfredsställelse i aktivitet (utifrån Satisfaction with Daily Occupations [SDO]) och uppfyllelse 

av meningsfulla mål (utifrån Goal Attainment Scaling [GAS]). Övriga bedömningsinstrument 

som inte redovisats här, se litteraturmatris i Tabell 4, Bilaga 2. 

Enligt Lindström (2007) utför arbetsterapeuten en kartläggning av klientens vardagsliv med 

användning av Occupational Therapy Intervention Process Model [OTIPM] (Fisher & Nyman, 

2007) och hjälper klienten att identifiera meningsfulla dagliga aktiviteter som är önskade men för 

närvarande begränsade. Arbetsterapeuten planerar de aktivitetsbaserade insatser på klientens 

kända miljöer för att målen som är relaterade till vardagsaktiviteter ska bli möjliga att uppnå. 

Arbetsterapeuten ökar stegvis aktivitetens svårighet tills klienten når målet. I nära samarbete med 

arbetsterapeuten, stöder de kommunanställda vårdpersonal klienten till att använda deras 

förbättrade aktivitets- förmågor i deras vardagliga rutiner. När målet har uppnåtts, upprätthåller 

arbetsterapeuten förutsättningarna för underhåll av nya förmågor och fortsatt utveckling för 

klienten (Lindström, 2007). Interventionen innehåller utbildning, rådgivning och stöd under 

rehabilitering och är klientcentrerad (Lindström, 2007).  

Effekterna av ELR, enligt Lindström et al. (2012), var att viktiga framsteg gjordes gällande 

måluppfyllelse, aktivitet och hälsorelaterade faktorer (enligt skillnaderna vid pretest, posttest och 

follow-up). Resultatet i en kvalitativ studie av Lindström et al. (2013) visade att deltagarna 

upplevde många positiva effekter med ELR i till exempel det sociala livet och det psykiska 
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måendet i dagliga aktiviteter.  Deltagarna i studien berättade i intervjun att de hade hittat hopp 

och glädje, häpnad, stolthet och att aktivitetsrepertoaren ökade med variation av aktiviteterna. 

Även deras “gamla jag” kunde hittas tillbaka till genom aktiviteter som gav mening för 

klienterna. Efter interventionen, förändrades synsättet om framtiden hos klienterna och de kunde 

se sig själva i ett gott liv (Lindström et al., 2013). 

Balancing Everyday Life [BEL] 

Interventionen BEL, på svenska Vardag i Balans [ViB] (skapad av Argentzell och Eklund, 

2012), är en gruppintervention för klienter med psykisk funktionsnedsättning där klienterna inte 

får ha ett pågående missbruk, utvecklingsstörning eller demens. BEL, enligt Argentzell och 

Eklund (2012), hjälper klienten att kartlägga sina aktivitetsmönster, där fokus ligger på de 

dagliga aktiviteterna, mening och balansen i och mellan dessa. En samstämmighet mellan 

klientens egna värderingar och aktivitetsengagemang är också av vikt. 

Argentzell och Eklund (2012) beskriver BEL som en 16 veckors behandling som är indelad i 3 

faser. Fas A – aktiviteter kartläggs, aktivitetsanamnes görs, problem identifieras (3 veckor). Fas 

B - strategier utvecklas för att nå en bättre balans och mål är i fokus. Interventionen består av 

konkreta övningar, föreläsningar, målsättning, samt hemuppgifter och samtal mellan klienten och 

arbetsterapeuten (10 veckor). Fas C – görs på egen hand eller tillsammans med gruppen: 

Klienterna går igenom strategier och mål (revidering av mål), samt ytterligare fokus på något 

område osv. (2 veckor + booster). Uppmuntran att ge varandra stöd i och utanför gruppen och att 

fortsätta ses är viktigt (Argentzell & Eklund, 2012).  

I studien av Eklund et al. (2017) var syftet att utvärdera effekterna av programmet BEL, i 

jämförelse med standard psykiatrisk behandling (CAU - Care as usual) för klienter med psykisk 

ohälsa på specialiserade psykiatriska öppna mottagningar och dagliga verksamheter. 

Enligt Eklund et al. (2017), i jämförelse med gruppen som hade CAU, kunde BEL vara en 

effektiv intervention för att främja utförande, engagemang, aktivitetsbalans och fungerande 

aktivitetsnivå i målgruppen. Förbättringarna var stabila efter 16 veckor och vid uppföljning (6 

månader) (Eklund et al., 2017). Detta kunde utvärderas utifrån bedömningsinstrumenten, vilka 

fokuserade på deltagarnas aktivitetsengagemang (utifrån Profiles of Occupational Engagement 

among people with Severe mental illness [POES]), tillfredsställelse och värde i 

vardagsaktiviteter (utifrån Occupational Value with predefined items [OVal-pd] och Satisfaction 

with Daily Occupations [SDO-OB]), aktivitetsbalans, livskvalitet, självkänsla, hälsa och 

psykosocial funktion (Eklund et al., 2017). De övriga bedömningsinstrument som inte redovisats 

här finns i litteraturmatrisen i Tabell 4, Bilaga 2. 

Action Over Inertia [AOI]    

Interventionen AOI (skapad av Krupa et al., 2007) har använts i studien av Edgelow och Krupa 

(2011). Syftet med studien var att utvärdera effekten och den kliniska användningen av en ny 
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arbetsterapeutisk intervention om tidsanvändning, Action Over Inertia (AOI), utformad för att 

förbättra aktivitetsbalans och engagemang bland klienter med allvarlig psykisk ohälsa (Edgelow 

& Krupa, 2011). Under interventionen görs en individuell arbetsbok som fokuserar på samarbetet 

med klienten och de meningsfulla aktiviteterna klienten vill utföra för att främja sin hälsa och 

välmående. AOI delas in i fem åtgärdssteg: 1) Fastställa förändringsbehov och var satsningar i 

förändringsprocessen ska ske, 2) Aktuell aktivitetsbalans och engagemangsmönster återspeglas, 

3) Ge information om förhållandet mellan engagemang, aktivitetsbalans och sjukdomen, 4) 

Planera långsiktiga mål och stöd, och 5) Uppdatering av planer och uppföljning löpande.  Även 

denna intervention är alltså klientcentrerad (Krupa et al., 2007).  

Edgelow och Krupa (2011) redovisade i studien att det har visats positiva effekter gällande 

aktivitetsbalans hos deltagarna som var med i AOI-gruppen, utifrån bedömningsinstrumentet 24-

timmars och POES dagbok. Deltagarna i AOI-gruppen ökade aktivitetsbalansen, genom att 

spendera cirka 47 min mer per dag i aktivitet än kontrollgruppen som behandlades med ACT 

(Assertive Community Treatment) (Edgelow & Krupa, 2011). 

OT Life Skills Program i kombination med Animal Assisted Therapy  

I studien av Beck et al. (2012) har interventionen OT Life Skills Program använts i en 

kontrollgrupp för att jämföra med en grupp som hade interventionen OT Life Skills Program 

med tillägg av interventionen Animal Assisted Therapy [AAT]. Interventionen OT Life Skills 

Program (Beck et al., 2012) har som syfte att stödja återintegration av militära soldater, antingen 

inom Armén eller i deras återvändande till det civila livet. Interventioner av arbetsterapeuter i 

OT Life Skills Program har främst fokuserat på insatser för att utveckla färdigheter inom 

vardagslivet och för att återetablera sig i arbetslivet. I studien av Beck et al. (2012) har dessa 

insatser syftat till att utveckla förmågor för att strukturera vardagen och tidshantering, personlig 

hälsa (sömn, medicinering, hälsosam kost, undvika missbruk, stresshantering och 

avslappningstekniker), främjande av fritidsaktiviteter, kommunikation i relationer och 

konflikthantering, kompetens- och karriärutveckling, samt arbetsträning. Strategierna som 

inkluderas i denna intervention är uppgifts- och aktivitetsanalys och kompensatorisk kognitiv 

träning (Beck et al., 2012).  Samtliga bedömningsinstrument som används i gruppen med 

interventionerna OT Life Skills Program och AAT används också för att utvärdera gruppen som 

hade endast interventionen OT Life Skills (Beck et al., 2012). Dessa bedömningsinstrument 

redovisas i litteraturmatrisen i Tabell 4, Bilaga 2. 

 

AAT (Beck et al., 2012) är en målinriktad intervention, som användes i studien av Beck et al. 

(2012) och utformades för att främja förbättringar i människors fysiska, sociala, känslomässiga 

och/eller kognitiva funktioner. Syftet med studien var att utvärdera om det fanns skillnader under 

en period av 8 veckor mellan grupperna som deltog i OT Life Skills programs med eller utan 

AAT, gällande stress nivå, humör, fatigue, resiliens och fungerande i vardag (Beck et al., 2012). 



 

21 

 

Under tillfället med AAT gav handledaren instruktioner till deltagaren kring grundläggande 

kommandon som skulle ges till hunden: exempelvis sitta, stanna, ligg ner, sitta upp, skaka och 

hämta. Efter att deltagaren lyckades med att ge fem kommandon till hunden, ägnades de sista 30 

minuter åt en valfri aktivitet, till exempel, gå en promenad på militärområdet, sitta tyst och 

klappa hunden, borsta hunden, och lära hunden nya trick (Beck et al., 2012).  

De positiva effekterna av gruppen OT Life Skills med AAT, efter 8 veckors uppföljning, var att 

arbetsförmåga (Work Performance) och kvalitet i interaktion (Quality of Interaction) 

förbättrades. Den psykologiska funktionen (Psychological Function) hade försämrats dock vid 

uppföljningen på 8 veckor. Beck et al. (2012) redovisade dock att det inte fanns skillnader 

mellan de två grupperna efter uppföljningen (OT Life Skills med och OT Life Skills utan AAT) 

gällande humör, stressnivåer, resiliens, fatigue och fungerande i vardag utifrån mätinstrument 

med fokus på just dessa aspekter (exempelvis Profile of Mood States (POMS) och Perceived 

Stress Scale (PSS). De övriga bedömningsinstrument som inte redovisas här finns i 

litteraturmatrisen i Tabell 4, Bilaga 2. 

Occupational Goal Intervention [OGI]         

I studien av Katz och Keren (2011) utvärderades OGI (skapad av Keren, Gal, Dagan, Yakoel & 

Katz, 2008). Syftet med studien var att undersöka hur effektiv interventionen OGI var i 

jämförelse med Frontal Executive Program (FEP) och Activity Training Approach (ATA) hos 

klienter med schizofreni (Katz & Keren, 2011). 

OGI är ett fem stegs program som använder vardagsaktiviteter och uppgifter som ett fokus för att 

hitta strategier för att lära sig dessa. Till en början ligger fokus på klientens meningsfulla 

aktivitetsval, att hitta intressen, göra delmål, lära sig de olika stegen i aktiviteten och göra en 

utvärdering av dessa. Tanken är att lära ut så att strategierna kan användas i utförandet av andra 

aktiviteter (Keren et al., 2008).  

Enligt Katz och Keren (2011), oavsett vilken experimentgrupp deltagaren tillhörde (OGI, FEP 

eller ATA), fick deltagaren någon förbättring av sin behandling. OGI visade att utförandet av de 

vardagsaktiviteterna förbättrades, de exekutiva funktionerna förbättrades och deltagandet i 

vardagsaktiviteter ökade. Vid 6 månaders uppföljning, redovisade Katz och Keren (2011) i 

studien att samtliga prestationer och förbättringarna hos deltagarna i OGI var fortfarande 

uppnådda och stabila, vilket visats bland annat utifrån bedömningsinstrumenten Executive 

Functions Performance Test (EFPT), Reintegration to Normal Living Index (RNL) och Activity 

Card Sort (ACS). De övriga bedömningsinstrument som inte redovisats här finns i 

litteraturmatrisen i Tabell 4, Bilaga 2. Interventionerna FEP och ATA redovisas nedan. 

Frontal Executive Program [FEP]  

En av jämförelsegrupperna i samma studie av Katz och Keren (2011) fick interventionen FEP 

(skapad av Delahunty & Morice, 1993), vilken inkluderar neurokognitiv träning som är baserad 
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på kognitiv förändring, planering och arbetsminne. Mycket av den träningen består av uppgifter 

med papper och penna och i några träningstillfälle används det konstruktioner (Katz & Keren, 

2011).  

Gällande effekter av FEP, redovisade Katz och Keren (2011) i studien att FEP har gett kognitiva 

förbättringar direkt efter interventionen hos deltagarna i de formella exekutiva mätningarna av 

funktionerna. Däremot hade de exekutiva funktionerna försämrats igen vid uppföljningen 6 

månader senare, utifrån bedömningsinstrumentet EFPT. I studien av Katz och Keren (2011) 

används samma bedömningsinstrument som på gruppen som hade den här interventionen, OGI 

och ATA, då dessa jämfördes mellan varandra. Dessa bedömningsinstrument finns i 

litteraturmatrisen i Tabell 4, Bilaga 2. 

Activity Training Approach [ATA]  

Den tredje jämförelsegruppen i Katz och Keren’s (2011) studie fick interventionen ATA. Denna 

används i program för psykisk ohälsa som fokuserar på att lära och träna på aktivitetsrutiner. 

ATA tränar klienten för att han/hon ska kunna hantera specifika uppgifter som önskas eller 

behöver göras, och med detta kunna etablera vanor och rutiner (Katz & Keren, 2011). 

I studien av Katz och Keren (2011) var ATA kontrollgruppen för interventionerna OGI och FEP. 

Enligt Katz och Keren (2011) visade deltagarna i grupperna OGI och FEP mest förbättringar i till 

exempel fungerande i vardag och deltagande i aktiviteter enligt mätningarna med 

bedömningsinstrumenten i studien. Däremot har studien av Katz och Keren (2011) visat att 

deltagarna i ATA-gruppen hade mer förbättringar i exekutiva funktioner än i OGI-gruppen och 

FEP-gruppen enligt bedömningsinstrumentet EFPT. I studien av Katz och Keren (2011), används 

samma bedömningsinstrument som på gruppen som hade den här interventionen, OGI och FEP, 

då dessa jämfördes mellan varandra. Dessa bedömningsinstrument finns i litteraturmatrisen i 

Tabell 4, Bilaga 2. 

Envägs-/ tvåvägs-textmeddelande via SMS     

I studien av Chen et al. (2017) var interventionen envägs- och tvåvägstextmeddelande via SMS 

på mobiltelefonen. Studiens syfte var att undersöka hur SMS-interventionen främjar hälsan hos 

klienter med allvarliga psykiska sjukdomar och jämföra antalet steg deltagarna tog per dag och 

hälsoutfallen mellan de deltagarna som mottog envägs- kontra tvåvägs-textmeddelanden via 

SMS. Det är ett 12 veckors program baserat på telehälsa som utvecklades och hanterades av 

arbetsterapeuter. I studien av Chen et al. (2017) fanns det två grupper: en grupp med deltagare 

som fick ett envägs-textmeddelande (utan möjlighet till svar) och en grupp med tvåvägs-

textmeddelanden (med möjlighet till svar, för att kunna skapa en tvåsidig kommunikation). 

Meddelanden via SMS innehöll socialt stöd och motivation till att fysisk aktivitet ska utföras av 

klienten (Chen et al., 2017). Deltagarna fick fylla i The 36 Item Short Form Health Survey (SF-

36) och antal steg deltagaren tog mättes genom en stegmätare. 
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Studien visade att det var en stor skillnad på antal steg deltagarna tog per dag när de fick 

meddelande via envägs- eller tvåvägs-textmeddelanden för att bli påmind av att utföra en fysisk 

aktivitet. Deltagarna som enbart fick en påminnelse minskade antal steg per dag jämfört med 

tidigare antal steg, medan deltagarna som fick tvåvägs-textmeddelanden via SMS ökade antal 

steg per dag jämfört med tidigare antal steg (Chen et al., 2017).  När det gäller hälsa mätt med 6-

min gångtest och Body Mass Index-test visades dock inga signifikanta förbättringar, men 

värdena hade stigit lite (Chen et al. 2017). Det har visats att deltagarna i studien av Chen et al. 

(2017) hade tyckt att den här interventionen hjälpt till att etablera en ny vana att promenera och 

hälsosam livsstil. När det gällde fysiska och psykiska domänen i  The 36 Item Short Form Health 

Survey (SF-36) i gruppen med tvåvägs-meddelanden via SMS hade ökat mer än i gruppen med 

envägs-meddelanden (Chen et al. 2017). 

Interventionerna kopplade till PEO-modellen 

Nedan följer författarnas analys av huruvida interventionerna som ingick i artiklarna relaterade 

till komponenterna i Person, Miljö och/eller Aktivitet utifrån PEO- modellen (Law et al., 1996) 

för gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa. Tabell 3 ger en överblick, medan en utförligare 

beskrivning av interventionernas fokus på komponenterna presenteras efter tabellen.  

 

 

Tabell 3: Sammanfattning för att kunna illustrera vilka komponenter enligt PEO-modellen som 

de olika interventionerna i artiklarna fokuserade på. Inspirationen till tabellen kommer från 

Strong et al. (1999) som är en fortsättning från Law et al. (1996).  

 

 

 

Person 

Samtliga tio artiklar som inkluderades i den här uppsatsens resultat var kopplade till Person, 

utifrån PEO-modellen (Law et al., 1996).  De olika komponenterna i Person (från Tabell 3) har 

markerats genom fetstil. 
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Tree Theme Method (TTM) (Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2010; 

Gunnarsson et al., 2015) och OT Life Skills i samband med Assisted Animal Therapy (AAT) 

(Beck et al., 2012) hade gemensamt att dessa interventioner syftade till att i stort förbättra den 

psykiska hälsan (psykiskt mående) genom att minska symptomen, främst ångest och depression.   

Deltagarna som deltog i studien av Gunnarsson et al. (2010) berättade utifrån sina upplevelser att 

de bearbetade tidigare minnen och känslor (t.ex. smärta, sorg och skam) genom att öppna upp sig 

(utifrån personens intresse, värderingar och förväntningar) genom bilden som de skapade. 

I OT Life Skills utan och med AAT (Beck et al., 2012) hade deltagarna möjlighet att förbättra 

humör, stressnivåer, resiliens, fatigue och fungerande i vardagen. AAT har utformats för att 

främja förbättringar i människors fysiska, sociala, känslomässiga och kognitiva färdigheter hos 

personen (Beck et al., 2012). Efter interventionen AAT kände deltagarna sig lugnare och mer 

avslappnade (det psykiska måendet förbättrades) (Beck et al., 2012). Även välbefinnandet, 

positiva minnen väcktes med kontakt med hundarna, minskad irritation och minskad reserverat 

beteende uppkom vid kontakt med hundarna (Beck et al., 2012), vilket kunde utläsas av de 

mätinstrument som användes i studien. Dessa mätinstrument var enkäter där deltagarna själva 

fick skatta sina erfarenheter av tex stress, humör och fatigue i instrumenten Fatigue Scale, 

Occupational Self Assessment (OSA) och Profile of Mood States (POMS). I studien av Beck et 

al. (2012), vid uppföljningen efter 8 veckor, utifrån dessa mätningar, har det dock inte visats 

några skillnader mellan de två grupperna (OT Life Skills med och OT Life Skills utan AAT) 

gällande humör, stressnivåer, resiliens, fatigue (psykiskt mående) och en fungerande i vardag. 

 

Eftersom rehabiliteringsmodellen Everyday Life Rehabilitation (ELR) (Lindström et al., 2012; 

Lindström et al., 2013) gav en möjlighet för klienten att kunna delta i meningsfulla vardagliga 

aktiviteter (utifrån personens intresse, värderingar och förväntningar), var det viktigt att utgå 

från klientens behov för att ta reda på vad som är meningsfullt för klienten. I studien av 

Lindström et al. (2013) berättar deltagarna att de har kunnat hitta hopp, glädje, häpnad och 

stolthet efter interventionen ELR (psykiskt mående).  

I studien av Lindström et al. (2012) har det visats att viktiga framsteg gjordes när det gäller 

hälsorelaterade faktorer (psykiskt mående) hos deltagarna i interventionen ELR, bland annat 

genom bedömningsinstrument Symptom Checklist-90 (SCL-90).  

 

I studien av Eklund et al. (2017) har det visats att interventionen Balancing Everyday Life (BEL) 

kan vara en effektiv intervention för att främja engagemang hos klienter i aktiviteter (utifrån 

personens intresse, värderingar och förväntningar) med allvarlig psykisk ohälsa, i jämförelse 

med gruppen som hade Care as Usual [CAU] (vanlig arbetsterapi). I studien av Eklund et al. 

(2017) har det visats att deltagarna har upplevt bättre livskvalitet, då balansen mellan 

aktiviteterna har blivit bättre i vardagen (psykiska måendet och vanor förbättrades). 
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I studien av Katz och Keren (2011) har det visats att Occupational Goal Intervention (OGI) var 

en effektiv intervention för att förbättra exekutiva funktioner hos klienter med ohälsa (kognitiva 

färdigheter). OGI har använts för att sätta upp meningsfulla mål, och därför hade OGI fokus på 

klientens intresse, värderingar och förväntningar för att sätta upp dessa mål (Katz & Keren, 

2011). I studien av Katz och Keren (2011) har bedömningsinstrument som kunde mäta exekutiva 

funktioner visat att gruppen med interventionen Frontal Executive Program (FEP) har visat 

förbättringar i kognitiva färdigheter. OGI och FEP (Katz & Keren, 2011) har visats mer 

kognitiva förbättringar än kontrollgruppen med Activity Training Approach (ATA) (Katz & 

Keren, 2011). Studien som handlade om interventionen Action over Inertia (AOI) (Edgelow & 

Krupa, 2011) visade att denna intervention var effektiv gällande tidsanvändningen, med POES, 

för klienter med allvarlig psykisk ohälsa då denna intervention (AOI) hjälpte till att öka klientens 

engagemang för att skapa aktivitetsbalans. Detta syntes i de mätinstrument som användes i 

studien, där klienterna fick skriva ner i en 24-timmars dagbok vilka aktiviteter som utfördes, 

platsen de utfördes på och med vem (utifrån intresse och värderingar). Detta för att se hur väl 

tiden användes, vilken aktivitetsbalans och vilka rutiner (vanor) som fanns innan och efter 

avslutad intervention (Edgelow & Krupa, 2011). I studien av Eklund et al. (2017) har det visats 

att BEL kan vara en effektiv intervention (även vid uppföljning) för att främja klientens 

aktivitetsengagemang och för att förbättra klientens fungerande nivå i aktiviteter (utifrån 

personens intresse, värderingar och förväntningar) . Det har visats att tillfredställelsen och 

aktivitetsvärdet ökades, genom de mätinstrument med 24 timmars dagbok och enkäter som 

bedömde tillfredsställelse och värdet såsom exempelvis Satisfaction in Daily Occupations (SDO) 

och Occupational Value with predefined items (OVal-pd) (Eklund et al., 2017). 

 

I studien av Chen et al. (2017), som handlade om ett program för att främja fysisk aktivitet 

(vanor) genom envägs- eller tvåvägs-textmeddelande via SMS, var fokus på klienter med 

allvarlig psykisk ohälsa. Det här programmet har hjälpt deltagarna att etablera en vana att 

promenera mer och bidrog till en mer hälsosam livsstil hos deltagarna (Chen et al., 2017). 

Studien om det programmet har dock inte haft fokus eller påvisat något resultat angående 

klientens värderingar, intresse, motivation eller psykiskt mående. I studien av Chen et al. 

(2017) har det visats att har blivit en stor skillnad på antal steg en klient tar per dag när de får en 

påminnelse via SMS eller inte (de började med cirka samma antal steg per dag). Deltagarna som 

enbart fick en påminnelse via SMS sjönk antal steg än vad det var från början, medan deltagarna 

som fick tvåvägs-textmeddelanden via SMS ökade antal steg per dag, mätningen gjorde via en 

stegmätare som deltagaren skulle använda under studien. Även om deltagarna ökade antal steg 

dagligen, ökade det inte intresset hos deltagarna för att promenera, enligt Chen et al. (2017). 

Chen et al. (2017) redovisade att ingen större skillnad uppstod gällande hälsa i jämförelse mellan 

de två grupperna.  
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Miljö 

Av de tio artiklar som inkluderades i uppsatsens resultat kopplade nio artiklar till Miljön, utifrån 

PEO-modellen (Beck et al., 2012; Chen et al., 2017; Eklund et al., 2017; Gunnarsson & 

Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson et al., 2015; Katz & Keren, 2011; 

Lindström et al, 2012; Lindström et al, 2013). De olika komponenterna i Miljö (från Tabell 3) 

har markerats genom fetstil. 

 

Tree Theme Method (TTM) (Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2010; 

Gunnarsson et al., 2015) och Balancing Everyday Life (BEL) (Eklund et al., 2017) är båda 

interventioner som kan utföras i grupp, vilket innefattade den sociala miljön mellan deltagarna. 

Hur samspelet skedde mellan deltagarna kunde påverka interventionens utfall, både i TTM 

(Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson et al., 2015) och i BEL 

(Eklund et al., 2017).  

 

I den sociala miljön, har gruppdeltagare i TTM kunnat bearbeta om känslor och minnen verbalt 

med andra gruppdeltagare, vilket i sin tur förbättrade den sociala interaktionen mellan dem 

(Gunnarsson et al. 2010). Även i studien av Gunnarsson et al. (2010) har det visats att den 

sociala interaktionen mellan arbetsterapeuten och klienten hade en viktig betydelse för 

gruppdeltagarna som intervjuades. I studien av Eklund et al. (2017) var BEL en 

gruppintervention. Eftersom BEL (Eklund et al., 2017) fungerade som en gruppintervention, 

hade den här interventionen gett effekt på deltagarnas sociala miljö. Däremot, även om 

gruppdeltagarna diskuterade och gett varandra feedback, framkom det inte i resultat att BEL 

hade inverkan i deltagarnas miljö på andra sätt, utöver den sociala miljön (på grund av de sociala 

interaktionerna under interventionen) (Eklund et al., 2017). 

 

I studien av Beck et al. (2012) visade att efter interventionen Animal Assisted Therapy (AAT) 

förbättrades sociala interaktioner hos deltagarna (inom den sociala miljön). Då hundarna blev ett 

samtalsämne bland deltagarna, familjemedlemmar och andra, vilket bidrog till en förbättring 

inom den sociala omgivningen kring klienten (Beck et al., 2012). 

 

Everyday Life Rehabilitation (ELR) (Lindström et al., 2012; Lindström et al., 2013) innehöll 

också miljökomponenten då denna intervention var utvecklad för personer som bor i skyddat 

boende eller skyddad miljö (fysisk miljö). I studierna av Lindström et al. (2012) och Lindström 

et al., (2013) förbättrades det sociala livet (vilket tillhör den sociala miljön) hos deltagarna efter 

interventionen, genom att deltagarna blev mer sociala med sin omgivning. 

 

I studien av Katz och Keren (2011) har det visats att interventionen Occupational Goal 

Intervention (OGI) kunde hjälpa klienten att bland annat förbättra sin sociala miljö genom att 
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interaktionen med andra personer och familjen förbättrades. Genom användning av OGI har 

aktivitetsutförandet förbättrats, vilket också ledde till ett ökat deltagande i samhället. OGI har 

bidragit till förbättringar inom det sociala nätverket eftersom de exekutiva funktionerna också 

förbättrades hos deltagarna vilket medförde till ett ökat deltagande i sociala sammanhang (Katz 

& Keren, 2011). I studien om interventionen Action Over Inertia (AOI) (Edgelow & Krupa, 

2011) framkom det inte att miljön kring klienten har påverkats på något vis.  

 

I studien av Chen et al. (2017) har det visats att programmet med användning av envägs- och 

tvåvägs-textmeddelanden via SMS har fungerat som ett socialt stöd (social miljö), vilket var 

nödvändigt för att uppmuntra klienter med allvarlig psykisk ohälsa att promenera mer under 

deras dagliga rutin. I studien användes mätinstrument som fokuserade på deltagarnas psykiska 

symptom och livskvalitet (Chen et al., 2017).  

Aktivitet  

Samtliga tio artiklar som inkluderades i resultatet kopplas även alla till komponenten Aktivitet, 

utifrån PEO-modellen (Law et al., 1996). De olika komponenterna i Aktivitet (från Tabell 3) har 

markerats genom fetstil. 

 

The Tree Theme Method (TTM) (Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2010; 

Gunnarsson, et al., 2015) är en intervention baserad på aktivitet. Deltagarna fick måla träd för att 

kunna uttrycka sina känslor och erfarenheter genom bild. Detta gjorde att deltagarna blev 

engagerade i en aktivitet när de var med i denna gruppintervention, samtidigt som de 

rehabiliterades för att förbättra sina förmågor att utveckla strategier för att kunna utföra 

aktiviteter i det vardagliga livet (utförande av aktivitet och rutin och variation på 

aktivitet)(Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson, et al., 2015).  

I studien av Gunnarsson et al. (2010) har det visats utifrån deltagarnas erfarenheter och 

upplevelser av interventionen TTM att deltagarna har fått ett tillfälle för att reflektera, strukturera 

tankarna och hitta nya strategier för att kunna hantera aktiviteter i vardagen (utförande av 

aktivitet och rutin och variation på aktivitet). 

 

Signifikanta förbättringar i gruppen med Animal Assisted Therapy (AAT) (Beck et al., 2012) 

visades gällande arbetsförmåga (utförande av aktivitet), utifrån mätinstrumentet Functioning 

Status Questionnaire (FSQ). I studien har flera deltagare rapporterat att de har känt sig lugnare 

och mer avslappnade, efter att de var med i aktiviteter i kontakt med hundarna (Beck et al., 

2012). 

 

Everyday Life Rehabilitation (ELR) (Lindström et al, 2012; Lindström et al, 2013) hade som 

syfte att få vardagsaktiviteter (utförande av aktivitet) och aktivitetsmönster att bli balanserade 
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(rutin och variation på aktivitet) mellan varandra. Aktivitetsrepertoaren hos klienter med 

allvarlig psykisk ohälsa ökade med aktiviteters variation, även att deras gamla “jag” kunde hittas 

genom aktiviteter som hade värde för dem (Lindström et al., 2012). 

 

I studien av Katz och Keren (2011) hade kontrollgruppen med Activity Training Approach 

(ATA) ett fokus på aktiviteter där det gällde att öva på de aktiviteter deltagarna hade svårt med 

och få in dessa aktiviteter som vanor och rutiner i vardagen (rutin och variation på aktivitet). 

Occupational Goal Intervention (OGI) (Katz & Keren, 2011) handlade om målsättning för 

aktivitetsutförande som var intressanta för klienten. OGI har gett en förbättring inom fungerande 

i vardagliga aktiviteter (utförande av aktivitet). Behandlingens process har haft mest fokus på 

aktiviteter uppdelade i tre domäner: 1. matlagning; 2. ekonomisk hantering; och 3. skrivning, 

läsning och användning av dator för att leta efter information (Katz & Keren, 2011). 

Interventionen om tidsanvändning Action Over Inertia (AOI) (Edgelow & Krupa, 2011) syftade i 

sin tur till att hjälpa klienten att använda sin tid (tidsanvändning) på ett bättre sätt i sina 

vardagliga aktiviteter (utförande av aktivitet och planera, förbereda och organisera 

aktivitet). Som resultat, ökade AOI-gruppens deltagare sin aktivitetsbalans (rutin och variation 

på aktivitet) genom att spendera cirka 47 min mer per dag i aktivitet (utförande av aktivitet) än 

kontrollgruppen, alltså förbättrades tidsanvändningen efter interventionen. 

 

Interventionen Balancing Everyday Life (BEL) (Eklund et al., 2017) var en intervention som var 

till för hjälpa att hitta en balans mellan aktiviteter i personens vardag. I studien av Eklund et al. 

(2017) har det visats att BEL kan vara en effektiv intervention för att förbättra utförande i 

aktivitet (utförande av aktivitet) och aktivitetsbalans (rutin och variation på aktivitet) (i 

jämförelse med gruppen som hade CAU). Dessa förbättringar var stabila vid uppföljning (efter 6 

månader) (Eklund et al., 2017). 

 

I studien av Chen et al. (2017) hade programmet med envägs- eller tvåvägs-textmeddelanden via 

SMS syftade till att uppmuntra klienter med allvarlig psykisk ohälsa till fysisk aktivitet i form av 

promenader. Gruppen med deltagare som hade tvåvägs-textmeddelande via SMS hade bättre 

resultat i denna aktivitet, det vill säga att deltagarna gick fler steg i sina promenader (utförande 

av aktivitet), än gruppen med endast envägs-textmeddelande via SMS (utan möjlighet till svar). 

Majoriteten av deltagarna upplevde att de hade skapat en ny vana (att promenera) (rutin och 

variation på aktivitet) och en mer hälsosam livsstil (Chen et al., 2017). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Författarna valde att inkludera både kvantitativa och kvalitativa studier. Fyra av tio studier var 

RCT-studier, som anses vara den typen av studie som har mest tillförlitlighet för studier som 

handlar om undersökningar av samband av orsak och verkan samt effekter (Kristensson, 2014).  

RCT-studier ger forskaren möjligheten att ha bättre kontroll över risken för felkällor och på det 

sättet minska risken för bias, enligt Kristensson (2014). De fyra RCT-studierna bidrar till en 

högre evidensnivå i den här litteraturöversikten (Kristensson, 2014). Om enbart kvantitativa eller 

kvalitativa studier hade inkluderats hade sökresultatet dock blivit för smalt, viktig information 

hade kunnat missas och tillförlitligheten hade då minskat. Ett annat inklusionskriterium som 

skulle kunnat ha gjort sökresultatet för smalt var att deltagarna skulle vara mellan 18-29 år. Då 

det inte fanns några artiklar där samtliga deltagare i studien var inom åldersspannet 18-29 år, 

beslutade författarna till den här uppsatsen att inkludera de studier där någon eller några 

deltagare var mellan 18-29 år men även inkludera studier där det fanns deltagare som var äldre. 

En viktig anledning till att studierna hade deltagare utanför det valda åldersspannet var att redan 

förutbestämda åldersspann fanns angivna i databaserna MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. I 

databasen CINAHL var avgränsning för åldersspannet exempelvis 19-44 år. Detta gjorde att 

studier med deltagare utanför det valda åldersspannet, alltså 18-29 år, uppstod i sökresultatet i 

databasen CINAHL. Alla artiklar som valdes var skrivna på engelska. Engelska är ett av 

vetenskapens främsta språk, men även artiklar på svenska kunde vara ett självklart val då 

uppsatsens författare behärskar båda språken. 

Enligt Kristensson (2014), handlar validitet om vilken omfattning någon studie mäter det som 

studien avser att mäta genom att använda rätt mätinstrument. Reliabilitet handlar om när ett 

mätinstrument har frånvaro av mätfel. En kvantitativ studie ska sträva efter en hög grad av 

mätsäkerhet utifrån studiens mätinstrument (Kristensson, 2014). Uppsatsens författare anser att 

samtliga åtta kvantitativa studier har använt lämpliga mätinstrument för att mäta och jämföra 

deltagarnas utveckling innan och efter en intervention, d.v.s. mätinstrumenten hade hög validitet 

och reliabilitet. 

Länderna där studierna genomfördes var Sverige, Canada, USA, Israel och Taiwan. På detta sätt 

har författarna till den här uppsatsen fått en större förståelse för hur arbetsterapeutiska 

interventioner används i andra länder än i Sverige. Överförbarheten är när ett resultat kan bli 

giltigt i andra sammanhang än där de studerats (Kristensson, 2014). En rimlighetsbedömning 

görs av läsaren. För att stärka överförbarheten ges en noggrann beskrivning av deltagarna och 

kontexten där studien genomfördes (Kristensson, 2014). Uppsatsens författare har resonerat om 

att samtliga artiklar som har utvärderats i andra länder än Sverige (Beck et al., 2012; Chen et al., 

2017; Edgelow & Krupa, 2011; Katz & Keren, 2011) ger en tillräcklig beskrivning av 
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deltagarnas hälsotillstånd och studiekontext. Således tycks det rimligt att interventionerna skulle 

kunna överföras och utvecklas för att användas kliniskt av arbetsterapeuter i Sverige som arbetar 

med unga vuxna som drabbats av psykisk ohälsa.  

 

För att artiklarna ska räknas som aktuella bör de inte vara äldre än 3-5 år då forskningen är under 

ständig utveckling (Forsberg & Wengström, 2016). Utifrån uppsatsens syfte hade antal sökträffar 

i databaserna har blivit för få om de var 3-5 år gamla, vilket gjorde att uppsatsens författare valde 

artiklar som publicerades 2010 eller senare. Fem av de valda artiklarna var publicerade 2010-

2012, vilket kan anses som en svaghet i studien. Då skillnaden handlade om enbart om tre år, 

ansåg uppsatsens författare att artikeln fortfarande kunde vara aktuell. Författarna till den här 

uppsatsen har diskuterat att eventuella viktiga artiklar, utifrån uppsatsens syfte, kunde gå 

förlorade då artiklar som publicerades tidigare än 2010 valdes bort.     

Två författare har varit involverade och skrivit den här uppsatsen, vilket kan ses som en fördel. 

Författarna har resonerat att detta har bidragit att risken för feltolkning eller missuppfattning av 

artiklarna har minskats, då innehållet i artikel för artikel diskuterades av båda författarna. Enligt 

Kristensson (2014), kan ett resultat bli starkare genom triangulering (där två eller fler personer 

analyserar och tolkar en text tillsammans), och detta har gett studien större tillförlitlighet.  Under 

datainsamlingen fördes ett resonemang om att kunskap om arbetsterapeutiska termer krävdes, 

vilket författarna besatt. Däremot hade inte sökspecialisten samma kunskap för att ge sökningen 

relevanta träffar, varför söktermer ändrades på vägen. Författarna tyckte att det var tidskrävande 

med datainsamlingen då den slutliga sökningen gjordes, då de var tvungna att byta sökstrategier 

och manuellt göra dubblettkontrollen.  

Dataanalys 

Genom att använda PEO-modellen (Law, 1996) kunde författarna till den här uppsatsen 

analysera att interventionerna utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. En riktad innehållsanalys 

(Hsieh & Shannon, 2005) på litteraturöversikten gjordes då denna metod används för att bekräfta 

eller vidareutveckla en redan befintlig teori. Styrkan i att genomföra en riktad innehållsanalys är 

att tidigare kunskap kan stödjas och vidareutvecklas. Författarna till den här uppsatsen har 

diskuterat om att en nackdel däremot är att denna metod innehåller bias, eftersom författarna är 

mer benägna till att hitta evidens som stödjer en teori än att hitta evidens som inte stödjer en teori 

som ska testas (Hsieh & Shannon, 2005). Denna nackdel kan delvis sänka tillförlitligheten i hur 

författarna gick tillväga i den här uppsatsen. En riktad innehållsanalys har ändå sin styrka då 

analysen är baserad i den befintliga forskningen som kan utvecklas vidare. I den här uppsatsen 

har författarna haft fokus på att hitta befintliga studier som handlade om arbetsterapeutiska 

interventioner för unga vuxna med psykisk ohälsa och med hjälp av PEO-modellen kunnat 

analysera från ett arbetsterapeutiskt perspektiv. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka om det finns vetenskapligt stöd för 

arbetsterapeutiska interventioner i vardagsaktiviteter hos unga vuxna med psykisk ohälsa i 

åldersgruppen 18-29 år. Litteraturöversikten har visat att det inte fanns studier om 

arbetsterapeutiska interventioner i vardagsaktiviteter som hade enbart deltagare inom det valda 

åldersspannet 18-29 år. Gällande första frågeställningen “Vilka arbetsterapeutiska interventioner 

finns för unga vuxna, dvs. båda unga män och unga kvinnor med psykisk ohälsa?”, har 

författarna kunnat svara på vilka interventioner som fanns med i studier med deltagare mellan 

18-29 år, men det fanns inte endast deltagare som var unga vuxna (unga män och unga kvinnor) i 

de funna studierna. Författarna har även kunnat svara på andra frågeställningen “Vilka effekter 

har de arbetsterapeutiska interventionerna visats ha för unga vuxna med psykisk ohälsa gällande 

vardagliga aktiviteter?” genom att kartlägga effekterna av de funna arbetsterapeutiska 

interventioner som framkom i samtliga studier. Den tredje frågeställningen “Hur relaterar 

interventionerna i artiklarna i förhållande till PEO-modellen?” besvarades i den här uppsatsen 

genom innehållsanalysen av artiklarna i relation till PEO-modellen. 

Effekter i vardagsaktiviteter 

Eftersom ett inklusionskriterium var att deltagarna skulle ha svårigheter i vardagslivet eller 

vardagsaktiviteter, handlade samtliga studier om interventioner som behandlade och hjälpte 

deltagarna att hantera deras vardagsliv. Samtliga interventioner visade positiva effekter på 

vardagsaktiviteter. Då målgruppen har en försämrad funktionsförmåga att hantera 

vardagsaktiviteter (Socialstyrelsen, 2017a) har uppsatsens författare diskuterat att interventioner 

som bidrar till balans i vardagsaktiviteter kan vara önskvärda effekter för unga vuxna med 

psykisk ohälsa. Enligt Eklund (2010a) kan aktivitetsbalansen i vardagen bli påverkad när en 

person drabbas av psykisk ohälsa. Uppsatsens författare resonerade om att arbetsterapeutiska 

interventioner som visar positiva effekter i vardagsaktiviteter kan leda till att unga vuxna får ett 

mer självständigt och balanserat vardagsliv, vilket i sin tur skulle kunna leda till bättre 

livskvalitet och ökad delaktighet i samhället. 

Interventionen som handlade om textmeddelande via SMS (Chen et al., 2017) skapades av 

arbetsterapeuter för att påminna klienterna för att gå ut och engagera sig i en fysisk aktivitet, i 

form av promenader. Textmeddelanden via SMS används för att uppmuntra och stödja klienter 

med allvarlig psykisk ohälsa, enligt Chen et al. (2017). Författarna till den här uppsatsen anser att 

den här interventionen är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att främja fysisk aktivitet hos unga 

vuxna som har psykisk ohälsa. Uppsatsens författare diskuterar att även aktivitetsbalansen i 

klientens vardag kan förbättras eftersom målgruppen, unga vuxna mellan 18-29 år, brukar 

använda mobiltelefoner i sin vardag, vilket möjliggör att denna intervention kan tillämpas på ett 

smidigt sätt. Aktivitetsbalansen utgår, som tidigare nämnts, från balansen mellan de tre 
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värdedimensionerna: den konkreta, den sociosymboliska och den självbelönande (Erlandsson & 

Persson, 2014). Uppsatsens författare har diskuterat att genom användningen av 

textmeddelanden via SMS (Chen et al., 2017) kan förhoppningsvis även dessa värden blir 

upplevda på ett mer balanserat sätt. Dessa textmeddelande via SMS kan vara användbara för att 

främja utförande av andra aktiviteter exempelvis att laga mat, städa, eller annan vardaglig 

aktivitet som klienten skulle behöva eller önskar sig att bli påmind om. 

Nackdelen med denna intervention (Chen et al., 2017) var att studien inte har påvisat att 

textmeddelande via SMS har haft någon direkt effekt i klientens värderingar, intresse, motivation 

eller psykiskt mående. Även om dessa textmeddelanden via SMS har varit ett stöd för att 

uppmuntra deltagaren att promenera mer under deras dagliga rutiner har studien inte påvisat att 

textmeddelanden via SMS har hjälpt deltagarna att utveckla ett intresse för att promenera (Chen 

et al., 2017). En annan nackdel skulle därför kunna vara att om telefonen inte används 

kontinuerligt, fungerar inte denna intervention som det var tänkt. 

Interventionen Animal Assisted Therapy [AAT] (Beck et al., 2012) kan ses som en lovande 

intervention som möjligtvis kan användas mer inom arbetsterapi på unga vuxna som har psykisk 

ohälsa. Författarna hoppas att förbättringar gällande psykisk ohälsa med användning av AAT 

(djurterapi) kan utforskas mer, speciellt för unga vuxna eftersom det finns många positiva 

effekter - psykiskt, fysiskt och socialt inom terapi både för barn och vuxna. Dessutom kan AAT 

tillämpas för klienter med psykisk ohälsa genom att arbeta med andra djur, inte bara hundar utan 

även katter, delfiner och hästar (Munoz Lasa, Ferriero, Brigatti, Valero & Franchignoni, 2011). I 

studien med AAT beskriver Beck et al. (2012) att deltagarna kände sig mer avslappnade och 

lugna och att socialt samspel förbättrades då deltagarna kunde berätta om sin hund för familj, 

vänner och bekanta. Kontakten med hundarna kunde kopplas till tidigare positiva minnen vilket 

ledde till välbefinnande. Kontakten kunde även minska irritation och reserverat beteende där 

klienten ifråga undvek okända personer, situationer och platser. Med dessa resultat i åtanke 

skulle det vara intressant ifall vården skulle kunna använda mer djurterapi på de psykiatriska 

avdelningarna och boenden där unga vuxna med psykisk ohälsa behandlas eller bor.  

 

Uppsatsens författare har även resonerat kring vissa nackdelar vid användning av AAT.  

Nackdelarna kan vara att deltagare har allergi, är rädda för djuren eller att personer inte har en 

tidigare positiv erfarenhet av djur eller har ett bristande intresse. AAT visade också att det inte 

fanns långvariga positiva effekter (Beck et al., 2012) efter 8 veckors uppföljning. Instrumentet 

som är använt är enkäter där klienten svarar utifrån sina självupplevda erfarenheter av 

interventionen. Möjligtvis hade det behövts andra typer av bedömningsinstrument för att kunna 

fånga vilka förbättringar interventionen OT Life Skills med AAT hade gett deltagarna i studien 

(Beck et al., 2012). Detta leder i sin tur till att resultatet hade blivit mer reliabelt och fått högre 

validitiet. Ytterligare forskning om effekterna av denna intervention tycks vara indikerad.  
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Aspekter utifrån PEO-modell 

I PEO-modellen betonas samspelet mellan person, miljö och aktivitet för klientens 

aktivitetsutförande (Law et al., 1996). Miljön kan ha en bidragande roll till hur en person med 

psykisk ohälsa känner och uttrycker sig, även om en av interventionerna inte hade en koppling 

till miljökomponenten. Samtliga artiklar innehöll komponenten “Person”, framför allt utifrån 

“intressen, värderingar och förväntningar” och “psykiskt mående”. Nio artiklar innehöll 

komponenten “Miljö”, där den sociala miljön framkom i alla dessa. Alla tio artiklar innehöll 

komponenten “Aktivitet”, där samtliga innehöll “utförande av aktivitet”, nio artiklar innehöll 

även“rutin och variation på aktivitet”. 

Social isolering kan vara en barriär som påverkar personer med allvarlig psykisk ohälsa att delta 

i fysiska aktiviteter (Chen et al., 2017). Vikten av sociala relationer i återhämtning från psykisk 

sjukdom beskrivs av bl. a. Schön, Denhov och Topor (2009). Även i en studie av Hultqvist, 

Markström, Tjörnstrand och Eklund (2018) har det visats att det sociala nätverket hade större 

betydelse i ett Fontänhus än i en daglig verksamhet, vilket kan betyda att den sociala miljön kan 

vara viktigare än själva sysselsättningen. I gruppbaserade interventioner såsom BEL (Eklund et 

al., 2017), är gruppen en del av interventionen. Författarna till den här uppsatsen har resonerat 

om att unga vuxna med psykisk ohälsa bör erbjudas möjligheten att vara med i en grupp med 

personer i jämlik ålder, alltså mellan 18-29 år och liknande livssituation. Enligt Eklund (2010b), 

är gruppsammanhållningen den samhörigheten som är unik och uppstår mellan deltagarna i 

gruppen, vilket skapar en känsla av tillhörighet. Genom att ta hänsyn till den gruppterapeutiska 

faktorn när det gäller målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa, blir det även lättare att skapa 

universalitet bland deltagarna med samma ålder (till exempel 18-29 år), det vill säga att flera kan 

uppleva samma problem och dela ens problem (Eklund, 2010b).   

Beroende på vilka bedömningsinstrument som används i en studie för att utvärdera 

interventionen så hamnade mer fokus på antingen Person, Miljö eller Aktivitet - eller en 

kombination av dessa komponenter i resultatdelen. Till exempel, i studien med AAT (Beck et al., 

2012) har studiens författare använt sig av enkäter som baserades på självupplevelse, vilket 

bidrog till att resultatet hade större fokus på Person-komponenten. Studien om interventionen 

AOI (tidsanvändning) (Edgelow & Krupa, 2011) hade inget bedömningsinstrument som 

utvärderade Miljö-komponenten, utan det fanns instrument (24-timmars och POES dagbok) och 

som hade mer fokus på hur personen använde tiden i aktiviteter, alltså Person- och Aktivitet-

komponenten.  

Utifrån ett genusperspektiv, har uppsatsens författare också understrukit vikten av 

arbetsterapeutiska interventioner för både unga män och unga kvinnor med psykisk ohälsa. 

Utifrån samtliga artiklar kunde författarna se att det var varierande deltagare mellan unga 

kvinnor och unga män. Däremot framgick det också att det i fyra artiklar var signifikant fler unga 
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kvinnor än unga män som valde att delta i studierna (Chen et al., 2017; Eklund et al., 2017; 

Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2010). Då det är mer vanligt att kvinnor 

mellan 18-25 år drabbas av psykisk ohälsa än bland männen, samt att ångest är vanligare än 

depression hos båda könen (Socialstyrelsen, 2017b), kan detta vara en bidragande faktor till att 

fler kvinnor valde att delta i de olika studierna. Detta kan i sin tur signalera att ett större behov av 

arbetsterapi för unga kvinnor med psykisk ohälsa behöver utvecklas. Uppsatsens författare kunde 

inte dra några slutsatser kring interventioners effekter angående genus i artiklarna. Det fanns 

således inga jämförelser mellan könen vad gällde effektiva interventionerna i förhållandet till 

genus. 

Att hitta fler studier som omfattade målgruppen unga vuxna var en av författarnas förväntningar 

som inte blev uppfylld. Författarna förväntade också sig att interventionen Redesigning Daily 

Occupations [ReDO] skulle komma upp i resultat utifrån sökningarna som gjordes i de tre 

berörda databaserna. ReDO ansågs vara en lämplig intervention för denna studies målgrupp 

eftersom den är inriktad för personer med stressrelaterade besvär som behöver främja 

aktivitetsförmågor, utveckla aktivitetsbalans och förändra och få en struktur på sin vardag. 

Tanken är att klienterna ska få kontroll och förståelse om sin vardag, vardagsbalans och hur det 

påverkar hälsan, enligt Erlandsson (2013). Författarna resonerade om att på grund av att ReDO 

hade från början mest fokus på stressrelaterade besvär bland kvinnor (Erlandsson, 2013), var 

ReDO troligtvis inte inriktad mot målgruppen i denna uppsats, alltså unga vuxna med psykisk 

ohälsa. 

Ålder, lämplighet och klinisk användbarhet 

Författarna till den här uppsatsen har resonerat kring ålder, lämplighet och klinisk användbarhet 

av samtliga interventionerna för målgruppen unga vuxna. Det fanns inga interventioner som var 

inriktade enbart för unga vuxna, dvs. personer i åldern 18-29 år. Samtliga interventioner som 

hittats i de tio artiklarna (Beck et al., 2012; Chen et al., 2017; Edgelow & Krupa, 2011; Eklund et 

al., 2017; Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson et al., 2015; 

Katz & Keren, 2011; Lindström et al, 2012; Lindström et al, 2013) var för personer i vuxen 

ålder, alltså 18 år och uppåt. Målgruppen unga vuxna mellan 18-29 år inkluderades i 

interventionerna, men interventionerna var inte enbart utformade för unga vuxna med psykisk 

ohälsa. Författarna till den här uppsatsen diskuterade att unga vuxna med psykisk ohälsa kanske 

har en annan livssituation och problematik kopplade till vardagsaktiviteter än vuxna på 

exempelvis 40 år eller äldre. Eftersom den psykiska ohälsan bland unga vuxna har en 

alarmerande ökning i Sverige (Socialstyrelsen, 2017b), menar författarna att fler 

arbetsterapeutiska interventioner behöver utvecklas och erbjudas för denna målgrupp. En annan 

lösning kan vara att de interventioner som finns skulle kunna studeras och utvärderas mer i 

förhållande till unga vuxna med psykisk ohälsa. 
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Konklusion 

Författarnas förhoppningar var att finna interventioner som skulle kunna användas kliniskt av 

arbetsterapeuter för att behandla unga vuxna med psykisk ohälsa. Denna litteraturöversikt har 

visat att det finns positiva effekter av de arbetsterapeutiska interventioner som studerats i 

artiklarna som ingick i översikten. Analysen som gjordes utifrån PEO-modellen (Person, Miljö 

och Aktivitet) visade förbättringar i de tre komponenterna Person, Miljö, och Aktivitet. 

Vad gäller Person, så förbättrades de kognitiva färdigheterna och exekutiva funktionerna, 

välbefinnandet, tillfredsställelse, tidsanvändning, planering, aktivitetsengagemang, rutiner och 

hälsorelaterade faktorer. Även deltagarnas humör hopp, glädje, häpnad, stolthet och 

aktivitetsvärde förbättrades. Psykiska symtom, irritation och stress minskade. Utifrån Miljö 

förbättrades framför allt delaktighet i sociala sammanhang och nätverk. Utifrån Aktivitet 

förbättrades tidsanvändning och organisering vad gäller aktivitet, rutin och vanor i aktiviteter, 

aktivitetsbalans och aktivitetsengagemang. Då den psykiska ohälsan ökar i Sverige och fler unga 

vuxna insjuknar, ökar även behovet av interventioner. Utifrån den här litteraturöversikten, tycks 

det vetenskapliga underlaget för arbetsterapeutiska interventioner specifikt riktade till unga 

vuxna med psykisk ohälsa vara mycket begränsat, därför behövs vidare forskning. 
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Bilaga 1 (2) 

Tabell 1  

Sökschema 

 

 Sökord PsycINFO CINAHL MEDLINE 

#1 

"occupational 

therapy" 17,549 32,100 25,594 

#2 intervention* 384,037 355,119 854,424 

#3 treatment* 838,049 854,645 4,527,034 

#4 #2 OR #3 1,063,359 1,099,612 5,063,876 

#5 everyday occupation* 1,608 1,117 1,534 

#6 everyday activit* 8,511 3,644 8,055 

#7 daily activit* 49,387 51,192 157,452 

#8 #5 OR #6 OR #7 55,627 53,762 162,846 

#9 #1 AND #4 AND #8 1,347 1,177 1,838 

#10 

Limit: 2010-2018, 

English, Academic 

Journals, 

Åldersgrupp: 

PsycINFO: 18-29 år, 

MEDLINE: 19-24 år, 

CINAHL:19-44 år 108 71 104 
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Bilaga 2 (2) 

Tabell 4  

Litteraturmatris 

Förkortningar som används i litteraturmatrisen:  

AT- Arbetsterapeut, OT- Occupational Therapy, 

Titel 
Författare 
Publiceringsår Land Syfte Design/ Metod 

Population/ 
Inklusionskriterier Bortfall Mätinstrument Intervention Resultat 

Evidens
nivå 

Client perceptions 
of the Tree Theme 
Method: a 
structured 
intervention based 
on storytelling and 
creative activities 
 
Gunnarsson, A-B., 
Peterson, K., 
Leufstadius, C., 
Jansson, J. & 
Eklund M. 
 
2010 

Södra 
Sverige 

Syftet var att 
undersöka 
klienters 
relation till AT 
och 
uppfattning av 
deltagande i 
interventionen 
TTM. 

Kvalitativ studie 
genom tematisk 
intervju, där 
deltagarna gav 
detaljerade 
berättelser om 
deras 
upplevelse och 
känslor 
kopplade till 
interventionen. 

I studien 
tillfrågades 27 
personer. 22 
personer 
informerade 
samtycke men 20 
personer mellan 
18-60 år 
rekryterades till 
studien. 2-4 
månader efter TTM 
interventionen, som 
var diagnoserade 
med affekterade 
sjukdom, ätstörning 
eller 
personlighetsstörni
ng. Slutligt urval: 
Deltagare: 18 
kvinnor och 2 män. 

5 ville inte 
delta i studien. 
2 intervjuer 
med 2 
deltagare hade 
brist på kvalité 
och djup, så 
dessa 
används inte i 
den slutliga 
resultaten. 
Slutligt urval: 
20 deltagare. N/A. 

Tree 
Theme 
Method 
(TTM) 

TTM gav klienten ett sätt att uttrycka sig och 
vara fokuserad utan att känna sig pressad att 
resultatet skulle bli bra. Tidigare minnen och 
känslor (ex smärta, sorg och skam) kunde 
framträda och på så sätt börja öppna upp sig 
genom bilden de skapat, och det även 
verbalt. Interventionen kunde hjälpa klienten 
forma mål som kunde ge nya perspektiv på 
framtiden (även planering av den) av den 
egna självbilden, vardagslivet och relationen 
till andra, vilket ökade. 
Genom story-making kunde klienterna se sitt 
liv som helhet, och svårigheterna blev 
tydligare och man kunde lägga dessa bakom 
sig. Interaktion mellan AT och klient var av 
betydelse, även om AT inte alltid behövde 
vara överens med klienten men att ställa 
frågor associerade med klientens livshistoria. 
AT var viktig vid interventionen då de hade 
ett terapeutiskt ramverk och kunde 
strukturera och reflektera vilket hjälpte 
klienten komma i rätt riktning med nya 
strategier i vardagslivet och ny perspektiv. 5 
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Men TTM fungerar inte om AT agerar som en 
vän. 

Sustainable 
enhancement in 
clients who 
perceive the Tree 
Theme Method® as 
a positive 
intervention in 
psychosocial 
occupational 
therapy 
 
Gunnarsson, B., & 
Björklund, A. 
 
2013 Sverige 

Syftet var att 
1. Undersöka 
hur tidigare 
TTM klienterna 
värderade sitt 
psykologiska 
välmående 
med 
självförtroende
, känsla av 
sammanhang 
och 
psykologiska 
symtom. 2. 
Undersöka hur 
klienterna 
värderade sina 
vardagsaktivite
ter med 
aktivitetsnivå, 
aktivitetsutföra
nde och 
tillfredsställels
e av 
aktivitetsutföra
nde och 
omfattning av 
tillfredsställels
e i 
aktivitetsutföra
nde 3 år efter 
avslutad 
intervention. 

Kvantitativ 
design 
uppföljning efter 
3 år efter 
interventionen 
TTM 

Studien 
inkluderade 35 
personer i 
interventionen för 3 
år sedan.Totalt 31 
personer mellan 
18-60 år som 3 år 
tidigare deltagit i 
TTM som 
intervention deltog i 
denna 
uppföljningsunders
ökning. Personerna 
hade någon sorts 
av ätstörning, 
ångest/tvångssyndr
om, affektiv 
syndrom eller 
personlighetsstörni
ngar. Deltagare: 27 
kvinnor och 4 män. 

3 deltagare 
valde att inte 
delta, och 1 
kunde inte 
hittas till denna 
studie. 

Utvärdering av 
välbefinnande - 
Psykologiska 
symptom: 
Symptom 
Checklist-90-R 
(SCL-90-R), 
Stress och 
upplevelsen på 
hälsan: Sense 
of Coherence 
(SOC-13), 
Kontroll av 
vardagslivet: 
Mastey Scale, 
Utvärdering av 
vardagsaktivitet
er genom 
utförande och 
tillfredsställelse - 
Canadian 
occupational 
performance 
measure 
(COPM), 
tillfredsställelse 
med vardagliga 
aktiviteter: 
Satisfaction with 
daily 
Occupations 
(SDO) 

Tree 
Theme 
Method 
(TTM) 

3 år efter att TTM genomförts var resultat i 
välbefinnandet att de psykologiska 
symtomen och självkontroll var stabilt, 
förändringarna var alltså inte signifikanta, 
medan att Sense of Coherence (SOC-13) har 
ökat avsevärt. Uppfattningen av dagliga 
aktiviteter utifrån COPM har utförande och 
tillfredsställning av vardagliga aktiviteter ökat 
avsevärt. Utifrån SDO, var aktivitetsnivån 
stabil och inga större förändringar hade skett. 
Medan SDOs tillfredsställelse poäng hade 
ökat, men ökningen hade inget signifikant 
värde. 4 
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The Tree Theme 
Method (TTM), an 
occupational 
therapy intervention 
for treating 
depression and 
anxiety: study 
protocol of a 
randomized 
controlled trial 
 
Gunnarson, B., 
Wagman, P., 
Håkansson, C., & 
Hedin, K. 
 
2015 Sverige 

Syftet var att 
utvärdera 
effekterna av 
TTM. Primära 
målet: att 
utvärdera 
effekter på 
symptomen 
kring 
depression 
och ångest 
hos 
diagnostiserad
e patienter, 
patienternas 
uppfattningar 
av deras egna 
förmågor i 
vardagsaktivite
ter och deras 
tillfredsställels
e med sin 
prestation.Sek
undära målet: 
att utvärdera 
olika 
hälsorelaterad
e faktorer och 
aspekter 
relaterade till 
interventionen. 

Detta är ett 
studieprotokoll 
men ett 
randomiserad 
kontrollerad 
studie (RCT) 
ska göras. 
Patienter från 
tre län i Sverige 
är slumpmässigt 
valda till 
antingen en 
intervention 
grupp eller en 
kontrollgrupp. 
Datainsamlinge
n utförs vid 
baslinjen och 
resultaten 
utvärderas i 
slutet av 
intervention, och 
därefter vid 3 
månader och 12 
månader efter 
interventionens 
slut. 

Både män och 
kvinnor i åldern 18-
65 år som har 
diagnostiserats 
med depression 
eller ångest. Totalt 
130 deltagare (65 i 
varje randomiserad 
grupp) skulle 
behövas för att 
tillämpa studien. 

Studien 
uteslutade 
patienter med 
allvarlig 
somatisk 
sjukdom eller 
psykos, 
Liksom de 
med 
språkproblem 
eller kognitiva 
störningar som 
skulle hindra 
deras 
förståelse av 
självbedömnin
gs formulären. 

Primära effekter 
- Psykologiska 
symptom: 
Symptom 
Checklist-90-R 
(SCL-90-R), 
Global Rating 
Scale Index 
(GSI), 
Montgomery-
Åsberg 
Depression 
Rating Scale 
(MADRS-S), 
Hospital Anxiety 
and Depression 
Scale (HADS), 
tillfredsställelse 
med vardagliga 
aktiviteter: 
Satisfaction with 
daily 
Occupations 
(SDO), 
Occupational 
Balance 
Questionnaire 
(OBQ). 
Sekundära 
effekter - Stress 
och upplevelsen 
på hälsan: 
Sense of 
Coherence 
(SOC), Kontroll 
av vardagslivet: 
Mastery Scale, 
Utvärdering av 
vardagsaktivitet
er genom 

Tree 
Theme 
Method 
(TTM) 

Enligt författarna, finns det ett behov av 
denna studie för att testa denna specifika 
arbetsterapeutiska intervention som 
fokuserar på vardagsaktiviteter. När denna 
studie är klar, kommer resultatet att ge insikt 
om effekterna av TTM jämfört med vanlig 
arbetsterapi. Om det visar sig att TTM är 
effektiv kan metoden implementeras oftare. 1b 
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utförande och 
tillfredsställelse - 
Canadian 
Occupational 
Performance 
Measure 
(COPM), 
Aspekter 
relaterade till 
interventionen: 
Alliance 
Questionnaire 
(HAq-II), 
Patients 
tillfredsställelse: 
Client 
Satisfaction 
Questionnaire 
(CSQ). 

Dealing with Real-
Life Challenges: 
Outcome of a 
Home-based 
Occupational 
Therapy 
Intervention for 
People with Severe 
Psychiatric 
Disability 
 
Lindström, M., 
Hariz, G-M., & 
Bernspång, B. 
 
2012 Sverige 

Syftet var att 
utvärdera 
effekter som 
klienter hade 
fått i sin 
förmåga 
gällande 
aktiviteter i det 
dagliga livet 
(ADL) och 
faktorer 
relaterade till 
hälsan efter 
deras 
deltagande i 
aktivitetscentre
rade 

Pretest, posttest 
och 6 månaders 
follow-up test 
design. Denna 
studie är en del i 
forskningen om 
ett projekt för att 
inkorporera 
interventionen 
Everyday Life 
Rehabilitation 
(ELR). 

Studien hade ett 
urval av 17 
deltagare. 17 
deltagare (varav 7 
kvinnor) mellan 27-
66 år. 
Inklusionskriterier: 
stora svårigheter i 
vardagsaktiviteter 
som resultat av 
schizofreni eller 
andra psykotiska 
störningar, mycket 
behov av stöd från 
kommunens 
vårdpersonal, och 
motivation för 

En deltagare 
kunde inte 
fullfölja hela 
studien. 
Slutliga 
urvalet: 16 
deltagare. 

Goal Attainment 
Scaling (GAS), 
Assessment of 
Motor and 
Process Skills 
(AMPS), 
Assessment of 
Social 
Interaction 
(ASI), 
Satisfaction with 
Daily 
Occupations 
(SDO), ADL-
taxonomy with 
an effort-scale, 
and the 

Everyday 
Life 
Rehabilitati
on (ELR) 

Skillnader vid pretest, posttest och follow-up 
indikerar att viktiga framsteg gjordes gällande 
måluppfyllelse, aktivitet och hälsorelaterade 
faktorer. Dessa fynd stödjer användningen av 
ELR-interventionen och föreslår att större 
randomiserade kliniska studier behövs för att 
stärka interventionens användbarhet. 2b 
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interventioner, 
både hemma 
och i 
stödboende. 

deltagande i 
rehabilitering med 
fokus på dagliga 
aktiviteter. 

Symptom 
Checklist-90 
(SCL-90). 

 
Stories of 
rediscovering 
agency: home-
based 
occupational 
therapy for 
people with 
severe psychiatric 
disability. 
 
Lindström, M., 
Sjöström, S., & 
Lindberg, M. 
 
2013 

Norra 
Sverige 

Syftet var att 
förstå hur 
deltagarna 
gjorde för att 
inse deras 
förändrande i 
aktiviteterna i 
samband med 
deras 
livshistoria och 
vardagsliv. 

En del av en 
större studie 
(Lindström, 
Hariz & 
Bernspång, 
2012) som 
handlar om 
interventionen 
Everyday Life 
Rehabilitation 
(ELR). 
Insamling av 
data via intervju 
och observation 
som spelades 
in. Totalt 
transkriberades 
och 
analyserades 16 
berättelser. 

Studien hade ett 
urval av 17 
deltagare. 17 
(varav 7 kvinnor) 
personer mellan 
27-66 år som 
bodde i skyddad 
eller stödboende, 
samtliga hade 
diagnosen 
schizofreni eller 
andra psykos 
relaterade 
sjukdomar och haft 
funktionsnedsättnin
gar mellan 9-48 år. 

En deltagare 
kunde inte 
fullfölja hela 
studien. 
Slutliga 
urvalet: 16 
deltagare. N/A. 

Everyday 
Life 
Rehabilitati
on (ELR) 

Resultatet visar att ELR har många positiva 
effekter hos personer med schizofreni. 
Effekter i till exempel det sociala livet och 
fysiska effekter i dagliga aktiviteter. 
Klienterna förklarar att de ha hittat hopp och 
glädje, häpnad, stolthet och att 
aktivitetrepetiaren ökade med variation av 
aktiviteterna, även att deras gamla jag kunde 
hittas genom aktiviteter som hade va värde 
för klienterna. AT uppmuntrade klienterna 
och boostade deras självkänsla och lärde 
klienterna att se sig själva och andra på 
annorlunda vis. Framtiden var även något 
där synsättet förändrades på hos klienterna 
och kunde se sig själva i ett gott liv. 5 

Effectiveness of 
Balancing 
Everyday Life 
(BEL) versus 
standard 
occupational 

Tre län i 
Södra 
och 
Västra 
Sverige 

Syftet var att 
utvärdera 
effektivitetet av 
programmet 
BEL, i 
jämförelse 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie (RCT), 
baserad på 
cluster/grupp 
randomisering 

Personer med 
självrapporterad 
obalans mellan 
vardagliga 
aktiviteter, inom 
åldersspannet 18-

Det fanns 33 
utfall (25%) 
från baslinjen 
till 16 veckor i 
BEL-gruppen 
och 13 (14%) i 

Aktivitetsengage
mang: Profiles 
of Occupational 
Engagement 
among people 
with Severe 

Balancing 
Everyday 
Life (BEL) - 
Sv: Vardag 
i Balans 
(ViB); och 

BEL kan vara en effektiv intervention (i 
jämförelse med gruppen som hade CAU) för 
att främja utförande, engagemang, 
aktivitetsbalans och fungerande nivå i 
målgruppen. Förbättringarna var stabila vid 
uppföljning. 1b 
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therapy for activity 
engagement and 
functioning among 
people with mental 
illness - a cluster 
RCT study. 
 
Eklund, M., 
Tjörnstrand, C., 
Sandlund, M., & 
Argentzell, E. 
 
2017 

med standard 
psykiatrisk 
behandling 
(CAU - Care 
as usual) för 
personer med 
psykisk ohälsa 
på 
specialiserade 
psykiatriska 
öppen 
mottagningar 
och dagliga 
verksamheter. 

för utvärdering 
av effektivitet av 
programmet 
BEL. 

65. Deltagarna 
kunde behärska det 
svenska språket. 
Totalt av 226 
deltagare: 133 
deltog i BEL (102 
kvinnor, 31 män) 
och 93 deltog i 
kontrollgruppen (62 
kvinnor, 31 män) 
för jämförelse. 

CAU-gruppen. 
Anledningarna 
om att inte vilja 
slutföra 
datainsamling
en och på 
grund av 
sjukdom 
drabbade 
båda 
grupperna på 
liknande sätt. 

mental illness 
(POES), 
Tillfredsställelse 
med 
vardagsaktivitet
er och 
aktivitetsbalans: 
Satisfaction in 
Daily 
Occupations 
(SDO-OB), 
Aktivitetsvärde: 
Occupational 
Value with 
predefined items 
(OVal-pd). 
Livskvalitet: 
Manchester 
Short 
Assessment of 
Quality of Life 
(MANSA), 
Självkänsla: 
Rosenberg Self-
esteem scale, 
Självskattad 
hälsa: MOS-SF, 
Psykosocial 
funktion: Global 
Assessment of 
Functioning 
(GAF skala). 

standard 
arbetsterap
i (CAU - 
Care as 
usual, 
kontroll) 
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Randomized 
Controlled Pilot 
Study of an 
Occupational Time-
Use Intervention for 
People With 
Serious Mental 
Illness. 
 
Edgelow, M., & 
Krupa, T. 
 
2011 

Ontario, 
Canada 

Syftet var att 
utvärdera 
effekten och 
den kliniska 
användningen 
av en ny 
arbetsterapeuti
sk intervention 
om 
tidsanvändnin
g Action Over 
Inertia, 
utformad för 
att förbättra 
aktivitetsbalan
s och 
engagemang 
bland personer 
med allvarlig 
psykisk 
ohälsa. 

En 
randomiserad 
kontrollerad 
design. Totalt 24 
deltagare 
tilldelades till 
antingen 
interventionsgru
pp (AOI - Action 
Over Inertia) 
eller grupp för 
standard vård 
(ACT - Assertive 
Community 
Treatment). 
Deltagarna var 
personer med 
allvarlig psykisk 
ohälsa som fick 
behandlingstjän
ster från 
kommunen. 
Data om 
tidsanvändning, 
aktivitetsbalans 
och 
engagemang 
samlades in och 
jämfördes vid 
baslinjen och vid 
12-veckors 
posttest. För 
dataanalys 
användes SPSS 
(Version 16.0; 
SPSS Inc., 
Chicago). 

Av 24 deltagare, 18 
slutförde 
pilotstudien (8 
kontroll deltagare 
och 10 
behandlingsdeltaga
re). Urvalet 
inkluderade 
personer med 
allvarlig psykisk 
ohälsa. De 
rekryterades från 
fem ACT-team i 
sydöstra och östra 
Ontario, Kanada, i 
små, medelstora 
och stora 
stadscentrum: 
Belleville, Kingston 
och Ottawa. Kön 
registrerades inte 
eftersom risk för att 
bryta sekretess 
uppstår när det 
finns så få 
deltagare i studien. 
Åldern i 
kontrollgruppen (n 
= 8): mellan 21 - 48 
år. Åldern i 
behandlingsgruppe
n (n =10): mellan 
31 - 60 år. Ingen 
data om 
deltagarnas kön. 

Antal 
deltagare som 
avbröt studien 
var 25% (20% 
från 
kontrollgruppe
n och 28,6% 
från 
behandlingsgr
uppen). 
Anledningar 
som anförts för 
att lämna 
studien var 
konflikter och 
bristande 
intresse. 

24-timmars 
dagbok, 
Profiles of 
Occupational 
Engagement for 
People With 
Severe Mental 
Illness (POES). 

Action Over 
Inertia 
(AOI) och 
Assertive 
Community 
Treatment 
(ACT, 
kontroll). 

Denna studie visar positiva resultat om AOI 
gällande effektivitet och kliniska 
användbarhet. AOI-gruppens deltagare 
ökade sin aktivitetsbalans genom att 
spendera cirka 47 min mer per dag i aktivitet 
än kontrollgruppen. Tidsanvändningen i 
aktiviteter har blivit bättre. Ytterligare studier 
av AOI-interventionen behövs i en större 
skala för att stärka interventionens 
användbarhet. 1b 
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The effects of 
Animal-Assisted 
Therapy on 
Wounded Warriors 
in an Occupational 
Therapy Life Skills 
Program 
 
Beck, C., 
Gonzales, F., 
Sells, CH., 
Jones, C., 
Reer, T., 
Wasilewski, S., & 
Zhu, YY. 
 
2012 USA 

Syftet var att 
bidra till en 
evidensbas för 
användningen 
av AAT inom 
militären. Mer 
specifikt, var 
syftet att 
besvara på 
frågan: Finns 
det skillnader 
under en 
period av 8 
veckor mellan 
grupperna 
som deltog i 
OT Life Skills 
programs med 
eller utan AAT, 
gällande 
stress nivå, 
humör, fatigue, 
resiliens och 
fungerande i 
vardag. 

Pretest och 
posttest. Icke 
randomiserad 
kontrollerad 
studie. Blandad 
modell. 
Repetitiva 
bedömningar 
med ANOVA - 
SPSS. 

27 medlemmar 
inom 
försvarsmakten 
(varav 24 fullföljde 
studien) var 
uppdelade i 2 
grupper: OT Life 
Skills Program 
(kontrollgrupp) och 
OT Life Skills 
Program med AAT 
(experimentell 
grupp). Utvärdering 
vid baseline, efter 
interventionen (4 
veckor) och vid 
uppföljningen (8 
veckor efter 
baseline). 
Deltagare blev 
rekryterade genom 
flygblad och 
inbjudan från WTU 
(Warrior Transition 
Units). Deltagarna 
var minst 18 år och 
kapabla av att läsa 
och tala engelska. 
OT Life Skills med 
AAT (10 män, 2 
kvinnor) och OT 
Life Skills utan AAT 
(7 män, 5 kvinnor). 

Exklusionskrite
rier: gravida, 
hundallergiker, 
öppna sår, 
tidigare eller 
nuvarande 
deltagande i 
terapi program 
med hästar, 
daglig 
interaktion 
med egna 
hundar, 
deltagande i 
program 
Cognitive 
Behavioral 
Education 
Strategies eller 
i Army Center 
for Enhanced 
Performance. 
3 deltagare 
avbröt studien 
vid baseline 
och deras 
mätningar 
inkluderas inte 
i studiens 
resultat. 

Mätningsinstrum
ent för stress, 
humör, resiliens, 
fungerande och 
fatigue: Profile 
of Mood States 
(POMS), 
Perceived stress 
scale (PSS), 
Connor-
Davidson 
Resilience Scale 
(CD-RISC), 
Fatigue Scale, 
Functioning 
Status 
Questionnaire 
(FSQ), 
Occupational 
Self 
Assessment 
(OSA), 

Occupation
al Therapy 
Life Skills 
Program 
(OT Life 
Skills) med 
Animal-
assisted 
therapy 
(AAT) och 
utan 
Animal-
assisted 
therapy 
(AAT, 
kontroll). 

Inga skillnader mellan de två grupper (med 
och utan AAT) efter 8 veckor, gällande 
humör, stressnivåer, resiliens, fatigue och 
fungerande i vardag. Signifikanta skillnader 
uppfanns gällande Psychological function 
(förvärrades), Work Performance 
(förbättrades) och Quality of Interaction 
(förbättrades), utifrån mätinstrumentet FSQ. 
Efter interventionerna AAT, kände deltagarna 
sig lugnare och mer avslappnade. Även 
välbefinnandet, positiva minnen väcktes med 
kontakt med hundarna, minskad irritation och 
minskad reserverat beteende uppkom vid 
kontakt med hundarna. 3b 

Effectiveness of 
occupational goal 
intervention for 
clients with 
schizophrenia. 
 Israel 

Syftet var att 
undersöka hur 
effektiv 
interventionen 
Occupational 
Goal 

Kvasiexperiment
ell design med 
pre-, post-test 
och 6 månaders 
uppföljning. 

18 personer mellan 
22-38 år alla 
diagnoserade med 
schizofreni. 
Deltagarna delades 
upp i två 

37 personer 
samtyckte till 
studien men 
19 hoppade av 
vid första 
testtillfället. 

Exekutiva 
Funktioner 
(mätinstrument): 
Wisconsin Card 
Sorting Test 
(WCST), 

Occupation
al Goal 
Intervention 
(OGI) och 
Frontal 
Executive 

Oavsett vilken experimentgrupp deltagaren 
tillhörde, fick deltagaren någon sorts av 
vinning i sin behandling. OGI visade att 
utförandet av de dagliga funktionerna, 
exekutiva funktionerna och deltagandet 
ökade. FEP visade kognitiva förbättringar i 2b 
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Katz, N., & 
Keren, N. 
 
2011 

Intervention är 
i jämförelse 
med Frontal 
Executive 
Program och 
en 
kontrollgrupp 
hos personer 
med 
schizofreni. 

studiegrupper (OGI 
och FEP) och en 
kontrollgrupp (ATA) 
med 6 personer i 
varje grupp. OGI (2 
män, 4 kvinnor), 
FEP (5 män, 1 
kvinna), ATA (5 
män, 1 kvinna). 

Vissa vägrade 
vara med 
andra blev 
utskrivna 
innan 
interventionen 
hann börja. 
Exklusionskrite
rier: deltagare 
med 
neurologiska 
sjukdomar, 
allvarliga 
fysiska 
funktionsneds
ättningar, 
allvarlig 
kognitiv svikt 
och allvarliga 
intellektuella 
nedsättningar. 

Wechsler Adult 
Intelligence 
Scale- Digit 
Span Forward 
and Backward, 
3ed edition 
(WAIS-III), 
Behavioral 
Assessment of 
the 
Dysexecutive 
Syndrome 
(BADS), 
Executive 
Functions 
Performance 
Test (EFPT). 
Aktivitet 
(mätinstrument): 
Routine Task 
Inventory- 
Expanded (RTI-
E). Deltagande 
(mätinstrument): 
Activity Card 
Sort (ACS), 
Reintegration to 
Normal Living 
Index (RNL) 

Program 
(FEP) 
kontrollgrup
p: Activity 
Training 
Approach 
(ATA). 

de formella exekutiva funktionsmätningar. 
Dessa 2 behandlingar visade bättre och 
större fördelar inom exekutiva funtioner än 
kontrollgruppen ATA. Vid 6 
månadersuppföljning visade testen att 
samtliga prestationer var uppnådda. 

A pilot comparative 
study of one-way 
versus two-way text 
message program 
to promote physical 
activity among 
people with severe 
mental illness 
 
Chen, M.-D., Taiwan 

Syftet var att 
undersöka hur 
telehälsan 
främjar hälsan 
hos personer 
allvarliga 
psykiska 
sjukdomar och 
jämföra de 
dagliga stegen 

En pilot single-
blinded RCT 
studie. Med pre- 
och posttest. 

15 personer mellan 
20-64 år som alla 
hade allvarliga 
psykiska sjukdomar 
såsom bipolär, 
schizofreni och 
depression men 
konditionen på 
sjukdomarna skulle 
vara stabil och 

38 personer 
samtyckte till 
studien men 
19 hoppade av 
vid första 
testtillfället. 
Vissa vägrade 
vara med 
andra blev 
utskrivna 

Test innan och 
efter 
interventionen 
(pre- och 
posttest) 
genom: 
Cardiorespirator
y fitness (6 min 
gångtest), 
Kroppssamman

Envägs- 
och 
tvåvägs-
textmeddel
ande via 
SMS 

Det har visats en stor skillnad på antal steg 
en person tog per dag när de fick envägs-
textmeddelande via SMS eller inte (de 
började med cirka samma antal steg). De 
som fick en envägs-textmeddelande via SMS 
sjönk antal steg än vad det var från början, 
medan de som fick tvåvägs-meddelande 
(med möjlighet till svar) ökade. Ingen större 
skillnad gällande hälsan har visats i 
jämförelse mellan grupperna, men båda 1b 
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Chang, J.-J., 
Kuo, C.-C., 
Yu, J.-W., 
Huang, M.-F., 
Marks, B., & 
Chang, Y.-C. 
 
2017 

och 
hälsoutfallen 
mellan de 
personer som 
mottog 
envägs- 
versus tvåvägs 
textmeddeland
en. 

medicinerna inte 
ändrade på 3 
månader. Alla 
kunde läsa och 
skicka SMS. Alla 
var i den fysiska 
konditionen att de 
kunde gå säkert 
med en stegmätare 
men inte redan mer 
än 10 000 steg per 
dag och anteckna 
de dagliga stegen. 
Envägs-
textmeddelande (0 
män, 8 kvinnor) och 
Tvåvägs-
textmeddelande (2 
män, 5 kvinnor). 

innan 
interventionen 
hann börja. 
Exklusionskrite
rier: deltagare 
med 
neurologiska 
sjukdomar, 
allvarliga 
fysiska 
funktionsneds
ättningar, 
allvarlig 
kognitiv svikt 
och allvarliga 
intellektuella 
nedsättningar. 

sättning genom 
BMI (body mass 
index), 
Livskvaliteten: 
The 36 Item 
Short Form 
Health Survey 
(SF-36), 
Psykologiska 
symtom: Brief 
Symptom rating 
Scale-50 
(BSRS-50) 
Svårigheten på 
sjukdomen 
(Clinical Global 
Impression-
Severity Scale). 

grupper gick i en positiv riktning. Majoriteten 
av deltagarna upplever att de skapat en vana 
att gå och att de lever en mer hälsosam 
livsstil. 

 

 


