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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar och är ett växande folkhälsoproblem med negativa 
konsekvenser för individ och samhälle. Den utgör den vanligaste orsaken till sjukskrivning. 
Naturunderstödd rehabilitering med kreativa trädgårdsaktiviteter har visat sig vara betydelsefull för 
personer med psykisk ohälsa och minskar sjukskrivningar. Arbetsterapeuters aktivitetsfokus ur ett 
holistiskt och dynamiskt perspektiv kan ge klienterna känsla av välbefinnande. Syfte: Belysa 
arbetsterapins betydelse i naturunderstödd rehabilitering för personer med stressrelaterade besvär. 
Metod: Studien har en kvalitativ design. Nio deltagare rekryterades genom ett typiskt urval. 
Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer, utifrån en intervjuguide innehållande 
15 frågor. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys, vilket resulterade i tre domäner och sju 
kategorier. Resultat: Samtliga informanter nämnde värdet av meningsfulla aktiviteter. Det framkom 
dock att arbetsterapeuterna beskrev ytterligare en dimension av begreppet aktivitet utifrån dess 
betydelse. Verksamheter med arbetsterapeut tenderar ha fler antal timmar rehabilitering än de utan och 
deras arbete utgår från att behandla deltagarna. De verksamheter utan arbetsterapeut använde inga 
behandlande moment i rehabiliteringen. Slutsatser: Arbetsterapeutens perspektiv på aktivitet kunde 
urskiljas men övriga informanter hade också en god föreställning om aktivitetens betydelse i 
rehabiliteringen. Arbetsterapeutens kompetenser har ett kompletterande perspektiv i relation till andra 
professionerna, som är betydande för rehabiliteringen i NUR verksamheter. 
 

Nyckelord: aktivitet, arbetsterapi, grön rehabilitering, grön rehab, NUR, psykisk ohälsa, stress. 

 

 



 
 

Summary 
 
Title: The meaning of occupational therapy in nature-based rehabilitation: A descriptive study of 
activities in nature-based rehabilitation for people with stress-related problems. 
 
Background: The mental health issue are increasing and is a growing problem for the society, which 
is followed by negative consequences for both the individual and the society. Mental health problems 
are the most common reason for sick leave. Nature-based rehabilitation with creative gardening has 
shown to be meaningful for people with mental health problems and is followed by a decreased sick 
leaving. Occupational therapist’s activity focus from a holistic and dynamic point of view that can give 
the client a feeling of well-being. Purpose: Enlighten the meaning of occupational therapy in nature-
based rehabilitation for people with stress-related issues. Method: The study has a qualitative design. 
Nine participants were recruited by a typical selection. The data collection was made by semistructured 
interviews, which was made by a specific guide containing 15 questions. The data was analyzed with help 
from a qualitative content analysis which resulted in three domains and seven categories. Result: All 
the participants mentioned the meaning of meaningful activities. It appeared that the occupational 
therapists had an additional point of view and dimension of the concept activity and its meaning. 
Operations with occupational therapists tend to have more hours of rehabilitation than the operations 
without. Their work involves treating the participants. The operations without occupational therapist 
did not use any treating compliments in their rehabilitations.. Conclusion: The occupational 
therapist’s perspective on activity could be distinguished, but the other informants also had a good idea 
about the activities meaning in their rehabilitations. The occupational therapist’s qualifications have a 
complement perspective in a relation to other professionals, who has meaningful qualities for the 
rehabilitation in the NUR operations. 
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Inledning 

Den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen (Socialstyrelsen, 2017a) och är idag den vanligaste 
orsaken till sjukskrivning (Försäkringskassan, 2017). Enligt folkhälsomyndigheten (2018) är psykisk 
ohälsa ett folkhälsoproblem och följderna av långa sjukskrivningar blir problematiska, de kan ge svåra 
konsekvenser för både individ och samhälle. Det kan uppstå ekonomiska svårigheter för individen och 
stora kostnader för samhället med växande sjukskrivningar, då många i arbetsför ålder inte kan vara 
aktiva på arbetsmarknaden och behöver söka vård. I takt med att psykisk ohälsa ökar finns det också ett 
behov av att utveckla behandlingen inom primärvården för att tidigt upptäcka dessa personer 
(Socialstyrelsen, 2013). Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa tenderar ha fler sjukskrivningsdagar 
jämfört med andra diagnoser och enligt Försäkringskassans mätningar av genomsnittlig tid för 
sjukskrivning framkom det en skillnad på 31 dagar. Personer som led av psykisk ohälsa var sjuk fler 
dagar jämfört med andra diagnoser (Försäkringskassan, 2017). Utgifterna för socialförsäkringen 
förväntas att öka från 219 miljarder kronor år 2018 till 224 miljarder kronor år 2021. Prognosen har 
höjts på grund av faktorn att antalet startade sjukskrivningar beräknas bli fler (Försäkringskassan, 
2018). 
 
Det har sedan 2000-talet blivit vanligare med naturunderstödd rehabilitering alternativt grön 
rehabilitering för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa (Sveriges landsbruksuniversitet (SLU), 
2014). Det innebär att naturen används som en stödjande miljö för mental återhämtning och en plats 
för rehabilitering. Rehabilitering med trädgårdsarbete och med andra kreativa aktiviteter i kombination 
med traditionella rehabiliteringsmetoder i en terapeutisk trädgård har visat sig ha positiva hälsoeffekter 
på personer med stressrelaterad ohälsa (Eriksson, Karlström, Jonsson & Tham, 2010). Bernhardsson et 
al. (2016) stödjer arbetsterapeutens kompetens och rekommenderar att det bör finnas en arbetsterapeut 
inom naturunderstödd rehabilitering som en profession i ett kompletterande multimodalt team. 
 
De studier som har gjorts bevisar att naturunderstödd rehabilitering är en bra rehabiliteringsform för 
individer med stressrelaterad psykisk ohälsa (Sahlin, Ahlborg, Tenenbaum & Grahn, 2015; Eriksson, 
Karlström, Jonsson & Tham, 2010). I relation till tidigare forskning vill innevarande studie komplettera 
med kunskap om arbetsterapins kompetens inom naturunderstödd rehabilitering. Författarna anser att 
denna studie är relevant och intresseväckande att belysa då den syftar till att framhäva arbetsterapins 
kompetenser. 

 
Bakgrund 

Psykisk ohälsa till följd av stress 
Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som har negativa konsekvenser både för individen och 
för samhället i stort. Stress ökar bland den svenska befolkningen och har utvecklats till en folksjukdom 
(Thyssen, 2015). Under 2018 uppgav 16 % av Sveriges befolkning mellan åldrarna 16 – 84 år att de 
upplevde sig stressade (Folkhälsomyndigheten, 2019). En förutsättning för välfärden och individens 
välbefinnande är att alla är delaktiga och bidrar till samhället (Vithner, 2016). Psykisk ohälsa kan ses 
som ett övergripande begrepp av både psykiska besvär och psykisk sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 
2017). Diagnosen anpassningsstörning och reaktion på svår stress har den största ökningen av de 
psykiatriska diagnoserna och utgav ungefär hälften av alla nystartade sjukskrivningar år 2016 
(Försäkringskassan, 2017). Psykisk sjukdom påverkar individens aktivitetsförmåga negativt och 
sjukskrivning är en vanlig konsekvens. Behandlingsmöjligheterna har inte utvecklats i samma takt som 
den psykiska ohälsan och i dagsläget är behoven större än tillgången av psykologisk behandling 
(Socialstyrelsen, 2017a). 

Stress behöver inte vara skadligt om en person utsätts en kortare tid eller av en mindre mängd. Stress 
kan istället vara något bra, med rätt nivå kan individens prestationer förbättras och det kan öka 
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inlärningen och förbättra träning (Eriksen & Ursin, 2013). Kroppen är konstruerad på ett sätt för att 
kunna hantera plötsliga fysiska hot men idag utsätts människan mer frekvent för psykisk och 
psykosocial stress vilket oftare är mer långvarig. Den långvariga stressen kan inte kopplas bort på 
samma sätt som fysiska hot (Socialstyrelsen, 2009; Thyssen, 2015). Stresstillstånd kan delas in i tre olika 
grupper, psykiska-, fysiska- och beteendemässiga symtom. De psykiska symtomen kan bland annat vara 
trötthet, olust, nedstämdhet, låg självkänsla, rastlöshet, minnesproblem, koncentrationssvårigheter och 
inlärningsproblem. De fysiska symtomen kan innebära huvudvärk, sömnstörning, yrsel, magsmärtor, 
hjärtklappning och förhöjt blodtryck. Dessa symtom kan i sin tur ge upphov till beteendemässiga 
symtom såsom förändrade matvanor, insomningsproblem, ökad alkohol- och drogkonsumtion, mer 
konfliktbenägen och social isolering (Andersen & Brinkmann, 2015). Kvarstår symtomen en längre 
period kan det utvecklas till depression, posttraumatiskt stressyndrom och utmattningssyndrom samt 
finns en risk att hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes utvecklas eller att de leder till kronisk smärta. I 
det här skedet har stressen övergått i psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). 
 
Psykisk ohälsa kan förorsakas av såväl individuella- som omgivningsfaktorer. Det kan handla om hur 
man hanterar sina tankar, känslor och beteende samt yttre påverkan av såväl sociala, kulturella, 
ekonomiska och politiska faktorer. Hanteringen av dessa faktorer är avgörande då de ökar risken av att 
drabbas av psykisk ohälsa (World Health Organization, 2018). Personer som lider av psykisk ohälsa till 
följd av stress har ofta symtom som nedsatt psykisk uthållighet, kroppslig svaghet och uttröttbarhet 
(Socialstyrelsen, 2017b). I samband med sjukdom eller funktionsnedsättning kan vanor och roller gå 
förlorade. En funktionsnedsättning såsom psykisk ohälsa kan i många fall innebära problem för 
individens rollutförande. Det kan handla om svårigheter att utföra arbetet, speciellt de uppgifter som 
kräver kognitiva funktioner samt kan individen få svårigheter att delta i samtal och handskas med krav 
(Socialstyrelsen, 2017a). Enligt Erlandsson och Persson (2014) kan störningar i aktivitetsmönstret 
innebära att individens värdeupplevelse av aktivitet minskar vilket påverkar hälsan negativt. Vid för få 
roller försämras individens identitet samt kan syftet och strukturen i vardagen rubbas, vilket leder till 
att självkänslan minskar och individen får en sämre upplevd livskvalité (Kielhofner, 2012). 

Behandling vid stressrelaterad psykisk ohälsa 
Behandlingen av stressrelaterad psykisk ohälsa kan innebära stöd med stresshantering och psykoterapi 
vilket kan bestå av enklare samtalsstöd, läkemedel och-/eller grön rehabilitering (Institutet för 
stressmedicin, 2018). Det är viktigt att förklara för patienten att det finns goda prognoser gällande 
stressrelaterad psykisk ohälsa då de flesta kommer tillbaka till arbete och ett aktivt liv. Vid svårare fall 
som till exempel anpassningsstörningar eller utmattningssyndrom är det viktigt att patienten får 
kontakt med ett multimodalt team specialiserade på stress. Det innebär att patienten bör få tillgång till 
olika interventioner såsom fysisk träning, samtalsbehandling, läkemedel, arbetslivsinriktad 
rehabilitering, sömnskola, avspänningsmetoder samt uppföljningsmöten regelbundet (Glise & Ahlborg, 
2013). Långsiktiga och kortsiktiga mål för behandlingen och rehabiliteringen har visat sig vara bra. De 
långsiktiga målen kan vara att patienten ska bli så självständig som möjligt och klara 
vardagsaktiviteterna på ett tillfredsställande sätt. De kortsiktiga målen blir då strategin som gör att 
individen når sitt långsiktiga mål (Eklund, 2010). En målmedveten rehabilitering minimerar risken för 
kvarstående arbetsoförmåga och ständigt stöd i rehabiliteringen behövs för att individen ska klara av 
beteendeförändringar (Institutet för stressmedicin, 2018). Stöd kan innebära att få support i att hantera 
tillvaron för att återskapa ett vardagsliv. I rehabilitering behövs också stöd för att individer ska se 
möjligheter för framtiden. Att utveckla förmågan att hantera utmaningar och svårigheter för att uppleva 
tillvaron mer meningsfull, begriplig och hanterbar igen. Att få positiv feedback är en viktig faktor för att 
utvecklas, det bidrar till att individen upplever ett ökat egenvärde och stärker tilltron till den egna 
förmågan och kompetens (Winther-Hansen & Morville, 2016). 

Aktivitetens betydelse för rehabiliteringen 
Aktivitet har människan använt sen en lång tid tillbaka som ett terapeutiskt redskap för olika 
målgrupper inom vård och rehabilitering, i syfte att förbättra hälsa och välbefinnande (Leufstadius & 
Argentzell, 2010). Kreativa aktiviteter kan vara till nytta för en individ som upplever smärta och 
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frustration i samband med stressreaktioner samt psykisk sjukdom. Kreativa aktiviteter kan bringa glädje 
och mening som kan ge individen aktivitetsidentitet och resultera i att fokus avleds från sjukdom och 
oro. Dessa pauser är viktiga då de kan innebära lindring. Kreativa aktiviteter kan därför ses som 
meningsfulla och existentiella i de processer som personer går igenom under rehabilitering. Det kan 
också ha stor betydelse för rehabiliteringsprocessen eftersom människan utvecklas i kreativa aktiviteter. 
Det kan vara ett sätt att finna ny insikt och utveckla nya sätt att hantera vardagslivet. Att utföra en 
variation och mångfald av vardagens aktiviteter är viktigt för hälsan, det ska finnas en god balans mellan 
olika aktiviteter (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012; Winther-Hansen & Morville, 2016). Alla 
aktiviteter upplevs unikt av varje enskild individ som resulterar i ett unikt värde. En individ utför olika 
sorters aktiviteter och enligt Erlandsson och Perssons (2014) struktur består individens 
aktivitetsrepertoar av fyra kategorier: skötsel-, arbete-, lek- och rekreativa aktiviteter. Erlandsson och 
Persson belyser också vikten av balans i en individs aktivitetsmönster för att uppnå god hälsa. När 
individen upplever aktiviteter som meningsfulla ökar känslan av välbefinnande (Winther-Hansen & 
Morville, 2016). Model of human occupation är en arbetsterapeutisk modell som belyser aktivitetens 
betydelse för människan och dess hälsa. Modellen stödjer arbetsterapeutens arbete i ett aktivitetsfokus, 
evidensbaserad praxis samt beaktar en holistisk, helhetssyn på klienten. Den beskriver också att 
aktiviteter kan upprätthålla en individs hälsa genom att i aktivitet känna delaktighet med andra och 
samhället, vilket i sin tur leder till ökad tillfredställelse (Kielhofner, 2012). 
 
Kreativitet inom arbetsterapi innebära inte alltid samma som att “vara kreativ”. Det skulle begränsa 
kreativiteten till att bara finnas i de aktiviteter som brukar betraktas som kreativa. Att vara 
”arbetsterapeutisk kreativ” handlar om att använda sig av de medel och redskap som finns för att hitta 
lösningar på problem eller att utreda svårigheter utifrån tidigare erfarenheter. Arbetsterapeuter 
använder ofta skapande aktivitet i processen för utredning och behandling. En arbetsterapeutisk process 
är arbetet med klienter och kan förenklat förklaras som en slags standardiserad procedur. Processen 
kan kortfattat beskrivas i tre huvudsakliga faser: bedömning, behandling och utvärdering (Madsen, 
2016). I Model of human occupation betonas det även att arbetsterapeuten ska ha ett terapeutiskt 
resonemang med patienten. Det betyder att arbetsterapeuten i utredning, målsättning och utvärdering 
ska ha ett fokus på att förstå patienten, utifrån dennes intressen och värderingar, roller och vanor, den 
upplevda förmågan och effektiviteten samt patientens erfarenhet kring aktivitetsutförandet i relevanta 
miljöer. Det beskrivs också att all mänskligt aktivitetsutförande är dynamiskt och kan förstås och 
förklaras utifrån tre faktorer: person, aktivitet och miljö. Arbetsterapeutens perspektiv är unikt och 
professionen kan därför bidra med sin kompetens i ett multimodalt team (Kielhofner, 2012). 

Naturunderstödd Rehabilitering 
Det används ofta två olika begrepp kring naturunderstödd rehabilitering, det ena är grön rehabilitering 
och det andra är naturunderstödd rehabilitering (NUR). Det går inte riktigt att skilja dem åt utan 
innebörden är densamma. Författarna av uppsatsen kommer att använda begreppet NUR. Det finns 
ingen klar definition men ofta består rehabiliteringen av två delar (Sahlin, Ahlborg, Tenenbaum & 
Grahn, 2015): 

1.      Den första delen innebär traditionella rehabiliteringsmetoder som används för personer 
med stressrelaterade besvär såsom avslappning, stresshantering, träning, kroppsmedvetenhet, 
samtalsterapi och tillverkning av hantverk som utövas i naturkontext.  
2.     Den andra delen är aktiviteter eller att bara vara i trädgårds- och/eller naturmiljö. 

 
NUR riktar sig framförallt till personer med psykisk ohälsa, forskningen har visat bra resultat för denna 
typ av rehabilitering för målgruppen. För personer som varit långtidssjukskrivna har NUR visat sig vara 
positiv för återgång till arbetet (Institutet för stressmedicin, 2018). Forskning har visat att NUR minskar 
den upplevda utbrändheten samt långtidssjukskrivningen. NUR innebär att utföra aktiviteter i en 
terapeutisk miljö i naturen och trädgården (Sahlin, 2014). NUR ska ge en trygg, lugn och kravlös fysisk 
miljö som ska stödja individens läkningsprocesser (Eriksson, Westerberg & Jonsson, 2011). 
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I Sahlin, Ahlborg, Matuszczyk och Grahns (2014) forskningsstudie framkom det att deltagarna upplevde 
att de fått med sig verktyg och strategier för att hantera stressen även efter avslutad kurs. Natur- och 
trädgårdsinnehållet i rehabiliteringen beskrevs som betydelsefull för stressavlastningen. En annan 
studie visade att deltagarna minskade sin uppskattade depression, ångest och fick ökat välmående vid 
alla uppföljningar jämfört med mätning vid studiens start. 88 procent av deltagarna sänkte sin 
depressionsnivå efter NUR (Sahlin, Ahlborg, Tenenbaum & Grahn, 2015). Rehabilitering med hjälp av 
trädgårdsarbete och andra kreativa aktiviteter i en terapeutisk trädgård har visat sig ge positiva 
hälsoeffekter på individer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Deltagarna kommer till insikt och får 
förståelse över vad som behövs ändras i vardagen för att öka välbefinnandet (Eriksson, Karlström, 
Jonsson & Tham, 2010). Naturen är en betydelsefull källa för att existentiella reflektioner ska uppstå 
och utvecklas vilket är viktigt för deltagarens läkningsprocess i rehabiliteringen (Sahlin, Matuszczyk, 
Ahlborg, & Grahns, 2012). I Eriksson, Westerberg och Jonssons (2011) studie framkom vikten av att 
vara i en trygg miljö under rehabiliteringen, det underlättade deltagarnas engagemang i aktiviteter som 
gav glädje. De såg hur dessa erfarenheter inspirerade deltagarna till att prioritera meningsfulla 
aktiviteter i vardagen, som i sin tur ökade och bidrog till deltagarnas aktivitetsbalans. Eriksson, 
Karlström, Jonsson och Tham (2010) stödjer att rehabilitering av personer med stressrelaterade psykisk 
ohälsa bör ha aktiviteter som främjar avslappning och är glädjebringande, eftersom dessa erfarenheter 
underlättade att återfå aktivitetsbalansen i vardagen. 
 
Forskning kring arbetsterapins betydelse inom naturunderstödd rehabilitering är idag begränsad. 
Författarna har sett att antalet verksamheter som har utgångspunkt från naturen har ökat under de 
senaste åren och vid en djupare insyn i de olika verksamheterna har det observerats att professionen 
arbetsterapeut ofta saknas. Författarna har inte funnit några tidigare studier där man belyser  
arbetsterapeutens kompetenser inom naturunderstödd rehabilitering. Genom att studera ämnet stärks 
kunskapen och förståelsen för professionens arbete. Författarna anser att arbetsterapeutiska 
kompetenser kring aktivitet och aktivitetsbalans är av stor betydelse för målgruppen och att 
professionen besitter väsentliga kunskaper som kan ge behandlingen inom naturunderstödd 
rehabilitering ett helhetsperspektiv.  
 
Författarna vill få ökade kunskaper om arbetsterapins betydelse i naturunderstödd rehabilitering. Det 
kan vara till nytta att se vad arbetsterapin innebär för behandlingen inom naturunderstödd 
rehabilitering för att stärka professionens arbete. Att studera verksamheter inom naturunderstödd 
rehabilitering är till nytta både ur ett individ- och samhällsperspektiv. 
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Syfte 

Syftet med studien är att belysa arbetsterapins betydelse i naturunderstödd rehabilitering för personer 
med stressrelaterade besvär. 
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens metod med en inledande beskrivning av studiens metodval. Det övergår 
i att presentera studiens urval, dess kriterier och process under rubriken urval och datainsamling. 
Därefter under dataanalys förklaras hur materialet har bearbetats. Till sist beskrivs författarnas 
förförståelse till studiens valda ämne och en avslutande etisk diskussion kring studiens 
forskningsmetod. 
 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats för att beskriva 
verksamheter som har NUR som behandlingsmetod (Kristensson, 2014). Semistrukturerade intervjuer 
användes för att författarna ville ge informanterna möjlighet att beskriva erfarenheter och uppfattningar 
fritt i ämnet. 

Urval och datainsamling 
Rekryteringen av deltagare gjordes genom ett avsiktligt urval och de valdes utefter om de bedömdes vara 
till nytta för studiens syfte. Den valda metoden är typiskt urval, personer som bedöms vara 
representativa och typiska för fenomenet inkluderades (Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna var 
aktiva verksamheter som varit igång minst ett år och som har sin utgångspunkt i NUR samt att 
verksamhetens målgrupp skulle vara personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Till en början 
avgränsades sökningsområdet på grund av ekonomiska och geografiska skäl, verksamheter i södra 
Sverige kontaktades med en förfrågan om att delta i intervjustudien. Efter ett flertal nekanden, utökades 
sökningsområdet till hela Sverige för att få tillräckligt med data. Verksamheterna informerades om 
studiens syfte och fick ta del av ett informationsbrev som gav informanterna information gällande deras 
deltagande och författarnas skyldigheter (bilaga 1). Deltagarna lämnade sitt samtycke genom att 
bekräfta sitt deltagande via mejl. Sammanlagt tillfrågades 22 verksamheter om att delta i studien och av 
dessa var det nio verksamheter som tackade ja. De verksamheter som rekryterades var fyra 
verksamheter med en anställd arbetsterapeut och fem som saknade en anställd arbetsterapeut. 
 
Datainsamlingen genomfördes via semistrukturerade intervjuer, utifrån en intervjuguide med 15 frågor 
(bilaga 2) som författarna konstruerat. Intervjuguiden var en hjälp i att strukturera intervjuerna och ett 
sätt för att hålla fokus på ämnet samt för att nå mättnad mot studiens syfte. Metoden gav deltagarna 
möjlighet att ge direkta citat om sina upplevelser, tankar och uppfattningar av ämnesområdet 
(Kristensson, 2014). Intervjuguiden pilottestades på en grupp studenter som var insatta i ämnesområdet 
för att kontrollera att frågorna var förståeliga och riktade sig mot syftet.  
 
Vid svårigheter att få till ett fysiskt möte av geografiska begränsningar med informanterna genomfördes 
intervjun via Skype eller telefon efter verksamhetens önskemål av dag och tid. Av de nio intervjuerna 
som utfördes blev det sammantaget en fysisk-, en skype- och sju telefonintervjuer, ljudet av samtliga 
intervjuer spelades in. Under alla intervjutillfällen deltog båda författarna för att fånga så många intryck 
som möjligt och innan intervjun startade gavs återigen muntlig information om studien och om 
ljudmaterialets hantering. Författarna förklarade också att de kommer använda sig av citat för att styrka 
studiens resultat, de poängterade att deltagarna kan komma att känna igen sig men att de äger sin 
konfidentialitet. Intervjuerna varade mellan 20 och 45 min, samtliga nio intervjuer kunde användas och 
analyseras. För att få ett förtydligande eller kompletterande svar kring vissa frågor skickade författarna 
i efterhand ett mejl till de berörda verksamheterna för att samla mer material. 

Dataanalys 
Efter de genomförda intervjuerna gjordes en transkribering genom att ordagrant skriva ner det som sas 
på intervjuerna samt dokumenterades känsloyttringar och pauser. Transkriberingen gav 81 sidor 
material. All transkribering avidentifierades, genom att samtliga namn och platser byttes ut med ett X 
och vid behov förtydligades X:et med en parantes som förklarade avidentifieringen. Det gjordes för att 
författarna skulle kunna använda sig av korrekta formuleringar och behandla informationen på ett 
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tillförlitligt sätt (Kristensson, 2014). För att strukturera och underlätta arbetssättet vid transkriberingen 
användes en mall (bilaga 3) som rekommenderas av Kristensson (2014). För att få fram 
verksamheternas likheter och skillnader i rehabiliteringsprocessen användes ett analytiskt ramverk för 
forskningsdesignen, en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Graneheim, 2017). I analysen 
kombinerades manifest och latent analys. Det manifesta innehållet är de likheter och skillnader som är 
synliga i texten, medan det latenta innehållet är betydelsen under ytan, som kan analyseras genom att 
tolka intervjuernas innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Det gjordes en triangulering av 
datainsamlingen vilket innebär att författarna tolkade och analyserade materialet tillsammans. Tabeller 
används även för att noggrant dokumentera analysprocessen för läsaren (Kristensson, 2014). Analysen 
genomfördes genom att först identifiera meningsbärande enheter i de transkriberade texterna. De 
utgörs av meningar eller stycken i texten som genom innehållet och sammanhanget hör ihop. Därefter 
kondenserades meningsenheterna till kortare texter med det centrala innehållet kvar. Sedan 
abstraherades de kondenserade meningarna. Med andra ord varje mening fick en kod som beskrev 
innehållet. Koden skapades med hänsyn till meningsenhetens sammanhang och studiens syfte. Därefter 
sattes de koder som hade liknande innehåll ihop genom kategorier och underkategorier. Kategorierna 
svarade på frågan Vad? relaterat till koderna och underkategorierna var ett sätt att bryta ner 
kategorierna till en annan abstraktionsnivå (Lundman & Graneheim, 2017). Exempel på 
analysprocessens olika steg visas i tabell 1. När arbetet med analysprocessen var färdig kunde författarna 
dela in materialet i tre domäner där sju av de viktigaste kategorierna innefattade (tabell 2). En domän 
är en del av materialet som står i relation till studiens intervjuguide och överensstämmer med dess 
frågeområden (Lundman & Graneheim, 2017). Sedan startades sammanställningen av materialet och 
studiens resultat tog form. 
 
Tabell 1: Exempel på meningsenhet, kondenserad mening, kod, underkategori samt kategori 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
mening 

Kodning Underkategori Kategori 

Vi har ett bedömningssamtal, vi 
inleder alltid med de o kallar hit 
patienten så vi får träffas o vi får 
höra lite hur dom har de o dom 
får berätta sin historia. 
Så vi kan inte säga att vi gör en 
utredning men vi gör i varje fall 
en bedömning, av patienten då 
av om, om deras problematik 
passar. 

Vi har ett inledande 
bedömningssamtal 
med patienten och 
kallar hit patienten 
så vi får träffas och 
göra en bedömning 
om deras 
problematik passar 

Bedömnings-
samtal med 
patienten på 
verksamheten 

Anamnes + 
studiebesök 

Terapeutiskt 
resonemang 

Förförståelse 
Förförståelse handlar om den kunskap som en individ redan besitter när något skall tolkas och hur det 
kan påverka den nya tolkningen (Kristensson, 2014). Efter tre års studier på hälsohögskolan i Jönköping 
besitter författarna goda kunskaper kring det mångfacetterade begreppet aktivitet samt kunskaper om 
arbetsterapeutens aktivitetsfokus i arbetet med sina klienter. Författarna har därmed en ganska bred 
förförståelse och är medvetna om att det kan påverka objektiviteten vid inhämtning av data. Dels kan 
det avspeglas på hur utformningen av intervjuguiden blev. Författarnas medvetenhet om detta innebär 
att de kommer att ha det i beaktning så det inte påverkar studiens resultat. I början av studien var 
författarna i kontakt med en verksamhet som arbetade med NUR för att få en inblick och för att 
eventuellt påträffa ett problemområde. I mötet gavs insikt i verksamhetens arbete och författarna fick 
se miljön där deltagarna rehabiliterades. Under kandidatutbildningen har författarna också gått en 
fristående kurs kopplad till utbildningen via verksamheten Origo Resurs. De använder sig delvis av NUR 
i sin arbetslivsinriktade rehabilitering som författarna har fått ta del av. Författarna har även genom 
litteratur satt sig in i målgruppen personer med stressrelaterad psykisk ohälsa samt bakgrund till 
verksamheter som använder NUR. Däremot har detta endast studerats ytligt och anses därför inte att 
påverka studiens resultat. Författarnas förförståelse som nämns ovan upplevs inte påverka studiens 
resultat. 
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Etiska överväganden 
Författarnas förhållningssätt till deltagarna har genomförts ur ett etiskt och professionellt 
tillvägagångssätt genom att visa respekt och vara lyhörda. För säkerställande av det forskningsetiska 
perspektivet har författarna förhållit sig på följande sätt till de fyra etiska principerna (Kristensson, 
2014):  

• Autonomiprincipen: Av respekt för individens självbestämmande var deltagandet frivilligt och 
varje informant kunde avbryta sin medverkan när som helst utan konsekvenser. Författarna 
inhämtade ett informerat samtycke från deltagarna genom att de bekräftade sin medverkan via 
ett mail. 

• Nyttoprincipen: Författarna bedömde att nyttan med studien övervägde potentiella skador och 
obehag. Studien utsätter inte deltagarna för någon risk av skada eller obehag och det insamlade 
materialet användes inte till något annat än studiens syfte. 

• Inte skada-principen: För säkerställande av deltagarnas konfidentialitet följdes de lagar om 
sekretess och datahantering. Materialet förvarades oåtkomligt för obehöriga under tiden som 
studien pågick. Deltagarnas anonymitet utlovades för läsaren. För att värna om deltagarnas 
konfidentialitet har författarna vid citat valt att inte nämna informanternas respektive 
profession. 

• Rättviseprincipen: Alla deltagare behandlades rättvist och deras medverkande i studien skedde 
på lika villkor.  

Studien har genomgått en etisk egengranskning efter hälsohögskolan i Jönköpings rutiner och godkänts 
av författarnas handledare. Det framkom att studien inte behandlade några etiska dilemman. 
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Resultat 

Resultatet beskriver verksamheternas arbete inom NUR och de olika professionernas syn på aktivitetens 
betydelse. Utifrån den data som samlats in utkristalliserades följande tre domäner: verksamheternas 
organisation, arbetssätt och arbetsterapins betydelse i NUR (tabell 2). Varje domän har tillhörande 
kategorier och de relaterar till kodningen och utgör en beskrivande nivå av materialet samt svarar på 
innebörden av innehållsanalysens koder (Lundman & Graneheim, 2017). 
 
Tabell 2: Redovisning av domäner och kategorier 

Domäner Kategorier 
Verksamheternas 
organisation 

Utformning 
Rehabiliteringsperiodens omfattning 

Arbetssätt Struktur 
Samtalskaraktär 
Terapeutiskt resonemang 

Arbetsterapins betydelse i 
NUR 

Aktivitet  
Aktivitetsbalans 

Verksamheternas organisation 
I studiens första domän: verksamheternas organisation beskrivs verksamheternas uppbyggnad. 
Domänen är uppdelad i två kategorier: utformning och rehabiliteringsperiodens omfattning. 
Kategorierna beskriver likheter och skillnader i verksamheternas struktur. 
 
Tre av de verksamheter som deltar i studien är permanenta, medan övriga bedrivs i projektform. 
Verksamheternas avtal ser olika ut och styr flera av verksamheternas struktur, vilket påverkar både 
rehabiliteringens innehåll och upplägg. Bland annat kan upphandlingen styra huruvida det finns en 
anställd arbetsterapeut eller inte samt om verksamheterna får behandla eller inte. Det framkom att fem 
av verksamheterna inte får ha några behandlademoment i sina verksamheter och i dessa verksamheter 
finns det inte en anställd arbetsterapeut. Personalstyrkan i de här verksamheterna innehar en annan 
profession från vård och omsorg.  

Utformning 
Likheter som upptäcktes mellan verksamheterna var bland annat att det fanns minst en legitimerad 
profession från vård och omsorg i personalstyrkan. Samtliga informanter beskrev också att deras 
deltagare kom via remissförfarande, det fanns även några verksamheter som också antog egenremiss. I 
de verksamheterna framkom det att de hade en arbetsterapeut. Det framgick att i de flesta 
verksamheterna hade personalstyrkan tydliga ansvarsfördelningar mellan arbetsuppgifter, fast i några 
enstaka verksamheter saknades det en tydlig fördelning. En av informanterna med annan profession 
från vården än arbetsterapeut beskrev att de inte hade några tydliga ansvarsområden och beskrev 
ytterligare att de samarbetade samt kompletterade varandra i sina arbetsmoment. Däremot utgick de 
från olika perspektiv som skilde dem åt eftersom de hade sitt perspektiv från den egna professionen.  
 
Samtliga verksamheter skiljer sig åt, beträffande antal medarbetare och vad gäller arbetslivserfarenheter 
och professioner. Personalstyrkan i verksamheterna varierade mellan två och fem personer. De 
verksamheter med en anställd arbetsterapeut tenderar till att oftare ha permanenta verksamheter och 
har i snitt en större personalstyrka än övriga.  

Rehabiliteringsperiodens omfattning 
Tabell 3 visar omfattningen av de olika verksamheternas rehabiliteringsperiod. Det framgick att det 
fanns skillnader mellan samtliga verksamheter och inom de verksamheter med en anställd 
arbetsterapeut varierade rehabiliteringstiden markant. Det fanns en åtskillnad från 60 till 312 timmar 
rehabilitering. De övriga verksamheter som var upphandlade med avtal som innebar att de inte fick 
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behandla hade en enhetlig rehabiliteringstid på 96 timmar. En av dessa informanter uttryckte att tiden 
för rehabiliteringen berodde på vad regionen betalade för och att upphandling låg till grund för 
rehabiliteringens omfattning gällande tid och antal veckor.  
 
Tabell 3: De nio verksamheternas omfattning på rehabiliteringsperioden. AT = arbetsterapeut. 

Rehabiliteringsperiodens omfattning 
  Antal 

veckor 
Antal 

dagar/vecka 
Antal 
h/dag 

Totalt i 
timmar 

 
 

AT 

10 2 3 60 
12 3 3 108 
15 3 4,5 202,5 

24 inkl. 
4 v. intro 

4 3 312 
(288+24) 

 
 
Utan 

AT 
 

12 2 4 96 
12 2 4 96 
12 2 4 96 

24 dagar 
utspritt på 

8–12 v. 

3 4 96 

8 3 4 96 
 

“... det är det man känner tiden i rehabiliteringen är jätteviktigt, det är ingen Quick 
fix... så det är tiden som gör att i stort sett att alla kommer tillbaka i arbete, får man 

tio eller tolv veckor, två timmar per vecka eller fyra så räcker det oftast inte... vi är 
jättetacksamma för att vi får ha dem så länge och det är mycket det som gör att det 

blir en förändring som är bestående, som blir på riktigt!” 
– Informant 3 

Arbetssätt 
I studiens andra domän arbetssätt har tre kategorier utkristalliserats: struktur, samtalskaraktär och 
terapeutiskt resonemang. Begreppen används för att beskriva arbetets innehåll och upplägg. 

Struktur 
Samtliga informanter uppger att de baserar sitt arbete på någon modell eller forskning för arbetets 
upplägg. De flesta utgår från den forskning som bedrivs på Alnarp och som gå under namnet 
”Alnarpsmetoden”. Några informanter nämnde att de också grundade sitt arbete på forskning om 
naturens och djurens läkande krafter. Japansk forskning om skogen ”Shinrin Yoku” eller som det heter 
på svenska ”skogsbad” var en specifik forskning som nämndes. 
 

”Det vi gör här det bygger vi ju på forskning om, framför allt naturens och djurens 
läkande inverkan på människan.” 

– Informant 2 
 

”…vi har också utformat trädgården och mycket av vårat tänk genom 
Alnarpsmodellen” 

– Informant 4 
 

”Det är inte så lätt att ge sig själv kärlek när man är utmattad men naturen ger oss 
kärlek. Genom att vara där ute så får jag kärlek av naturen tills jag själv är beredd att 

börja ge mig själv kärlek.” 
– Informant 6 
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När det kom till verksamheternas utformning av dagsschemat hade många ett liknande tänk. Samtliga 
informanter svarade att de hade en plan för hur dagen skulle se ut i stora drag. Gemensamt för alla var 
att de försökte vara ute så mycket som möjligt, minst hälften av tiden eftersom forskningen visar på att 
vistas i naturen har goda hälsoeffekter beskrev en av informanterna. De verksamheter som inte fick 
använda sig av behandlandemoment hade ett liknande upplägg på dagsschemat, då detta var något som 
specificerades i deras avtal. En informant beskrev det som att de var tvungna att erbjuda vissa aktiviteter 
eftersom deras avtal hade bestämmelser om vad som skulle finnas i programmet. Informanterna beskrev 
att de skulle erbjuda deltagarna, samling med fika, egen tid för vila i naturen, gårdsaktiviteter, 
återsamling med lunch/fika. Däremot skiljde sig planeringen över de gemensamma aktiviteterna, en del 
var flexibla och bestämde vid morgonsamlingen och andra hade en plan de följde. Informanternas 
beskrivningar av aktiviteterna skiljde sig, någon förklarade att de använde gårdens djur i aktiviteter 
medans någon annan beskrev att verksamhetens aktiviteter hade ett odlingsfokus, det var 
verksamhetens resurser som styrde vilka aktiviteter som kunde erbjudas till deltagarna. I de 
verksamheter med en arbetsterapeut uppgav några av informanterna att deltagarna hade en relativt stor 
valfrihet när det gällde aktiviteter. De resterande hade mer styrda aktiviteter men som en informant 
beskrev kunde deltagaren själv lägga aktiviteten på en önskad nivå. 
 

”…planen är att vara ute så mycket som möjligt, men sen är det ju jättekallt o tråkigt 
ibland så då pushar man det inte liksom. Vi är alltid ute varje gång…” 

– Informant 4 
 

“...I NUR avtalet är det vården som sköter vården och vi som har NUR gård ska bistå 
med natur, vila och aktivitet. Socialt sammanhang och struktur. Vi har därför inga 

”ledda aktiviteter” utan det vi gör ska vara naturligt förekommande sysslor på 
gården.“ 

– Informant 5 
 
Flera av informanterna beskrev att deras upphandling styrde verksamheternas förhållningssätt. Fem 
verksamheter fick inte använda behandlandemoment och kunde inte utnyttja verksamhetens 
specialiserade kunskaper från respektive profession. Informanternas inställning och attityd var skilda 
om avtalets för- och nackdelar. En informant beskrev bland annat att de inte ville behandla på det 
traditionella sättet så detta passade dem bra. En annan uttryckte att hen hade önskat att det var 
annorlunda i upphandlingen. Sammantaget ansåg samtliga professioner att deras erfarenheter och 
perspektiv ändå var en vital del i NUR som kunde vara till nytta för deltagarna.  
 

“... jag är inte sjuksköterska [här] jag är ju de i botten och pedagog men anledningen 
till att jag är här och till att jag är utbildad är till att jag är professionell och att jag 
kan det här med professionellt bemötande och att jag är evidensbaserad och att jag 

vet vad utvärdering är.”  
– Informant 7 

 
”Vi får ju inte ha behandling. För det är ju den där vita vården… det är ju dom som 

håller i behandlingen... vi ska bara erbjuda den här miljön.” 
– Informant 5 

Samtalskaraktär 
Gällande planerade samtal i grupp såg det lite olika ut. Några nämnde att de alltid hade strukturerade 
samtal där samtalet utgick ifrån olika teman varje gång och andra beskrev att de hade strukturerade 
samtal men att de olika temana inte var schemalagda för ett visst tillfälle. De betonade vikten av att höra 
och se gruppens önskemål för att samtala om det som var relevant för varje grupp. Dessa verksamheter 
hade vad en informant valde att kalla det för semistrukturerade samtal. I verksamheterna med 
strukturerade och semistrukturerade samtal fanns en arbetsterapeut.  Vidare svarade några att de inte 
hade några strukturerade samtal utan de pratade enbart om det som kom upp i gruppen. Samtalen var 
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inte inplanerade utan de samtalen som blev var när de satt och fikade, åt lunch eller var i aktivitet. Många 
av informanterna här beskrev att samtalen som blev kom naturligt och de pratade om det som föll sig 
naturligt i situationen. Dessa informanter svarade också att avtalet med regionen styrde hur arbetet 
bedrevs, att det i avtalet stod tydligt att de inte fick ha några terapeutiska samtal med deltagarna för att 
inte konkurrera med vårdcentralerna. I de verksamheterna fanns ingen arbetsterapeut. 
 

“…i vårt avtal med regionen så heter det, får vi inte ha terapeutiska samtal… 
samtidigt är vi ju rustade för att ha, vettiga, motiverande, pedagogiska och stödjande 

samtal… men terapeutiska samtal ska vi inte ha för det ska dom ha på vårdcentralen.” 
– Informant 7 

 
”…vi har inte det, utan de är det som kommer upp som vi pratar vidare om liksom… 

Det blir ett mellanmänskligt samtal där man som vårdgivare ju har ett sätt att prata 
och förmedla information och tankar. Som gör att individen lyfts liksom eller att man 

har den ambitionen.”  
– Informant 4 

 
Det var överlag slutna grupper i de verksamheter som hade strukturerade samtal, det vill säga samma 
deltagare genom hela perioden. I de verksamheter som inte hade strukturerade samtal var gruppen 
öppen med löpande intag av deltagare. Det observerades att de flesta av arbetsterapeuterna förekom i 
de verksamheter som hade slutna grupper. Gruppstorleken skiljde sig och i verksamheterna med en 
arbetsterapeut i teamet var deltagarna fler till antalet i varje grupp, spridningen var sju till tolv deltagare. 
Verksamheter utan arbetsterapeut tenderade att ha grupper med färre deltagare och här var spridningen 
fyra till åtta deltagare. Några av verksamheterna beskrev att maxantalet deltagare per grupp berodde på 
begränsningar av resurser gällande personal och/eller utrymme. 

Terapeutiska resonemanget 
När det gällde verksamheternas förhållande till det terapeutiska resonemanget observerades att det var 
olika hur omfattande den var. I frågan om de genomförde någon utredning/bedömning innan 
deltagaren startade var svaren lite olika. Det kunde ses att många av de som hade ett bedömningssamtal 
med deltagaren innan start var verksamheter med en anställd arbetsterapeut däremot var det inte alltid 
att arbetsterapeuten höll i samtalet. Det skiljde också vilka standardiserade instrument som användes.  
De flesta ställde frågor om deltagarnas sjukhistoria, hur man mår just nu och hur en typisk dag såg ut. 
Flera av dem betonade vikten av att ha samtalet i verksamhetens lokaler innan uppstart för att 
deltagaren skulle få chansen att känna på miljön och som en informant nämnde var syftet att deltagaren 
skulle uppleva det som en trygghet att ha varit på plats en gång innan start. En av arbetsterapeuterna sa 
att de inte hade någon regelrätt bedömning. Deltagaren fick istället komma på studiebesök innan och i 
samband med besöket fick de fylla i ett formulär som verksamheten utformat och som riktade sig till att 
undersöka deras problematik, intressen och mål.  
 
De övriga verksamheterna utan arbetsterapeut svarade olika. Några svarade att de inte gjorde någon 
utredning/bedömning alls och andra svarade att de gjorde en bedömning. De informanter som sa att de 
inte gjorde någon bedömning beskrev att det redan hade gjorts när deltagarna kom av en läkare på 
vårdcentralen. De beskrev också att allt de behövde veta om deltagaren kunde de läsa i deltagarens 
egenremiss. Andra uttryckte att de träffade deltagaren innan start och pratade om syftet samt målet med 
rehabiliteringen. Platsen där samtalet ägde rum skiljde sig. Någon svarade att samtalet skedde på plats 
så deltagaren fick ett studiebesök och fick lära känna miljön och personalen lite bättre. Medan en annan 
beskrev att de följde med deltagaren till vårdcentralen och höll samtalen där tillsammans med den 
personalen för att integrera dem i processen. 
 

“Vi har ett bedömningssamtal… vi inleder alltid med det och kallar hit patienten så vi 
får träffas och vi får höra lite hur dom har det och dom får berätta sin historia... så 

får vi berätta vad vi gör här.”  
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– Informant 2 
 
Att sätta mål ingår i det terapeutiska resonemanget och en del av verksamheterna svarade att de satte 
mål med sin deltagare på ett eller annat sätt och flera av dem var arbetsterapeuter. De beskrev att de 
hade samtal med deltagaren och kom fram till delmål, mål och förväntningar över vad rehabiliteringen 
skulle ge. Någon informant nämnde också att målen följdes upp regelbundet. En informant beskrev att 
deltagaren fick skriva sina mål i ett formulär som gavs ut när de gjorde studiebesök i verksamheten.  
Någon belyste att de pratade med deltagaren om dennes syfte och mål för perioden för att verksamheten 
och deltagaren skulle veta vad de jobbade mot. Flertalet verksamheter svarade att de inte satte några 
mål. Det nämndes dock att några pratade intressen och betonade vikten av det för att kunna uppmuntra 
deltagaren i intresset samt att målet och förväntningarna i vissa fall stod i deltagarens egenremiss de 
fått. De skriftliga målen och förväntningarna följdes ibland upp på ett mittsamtal men inte alltid. Dessa 
verksamheter hade ingen arbetsterapeut. En verksamhet med arbetsterapeut beskrev utifrån deras 
erfarenheter att de inte satte mål alls. Det beskrevs som att det berodde på att deltagarna bara skulle 
säga att deras mål var att bli friska och det var inte realistiskt att åstadkomma det under veckorna som 
rehabiliteringsperioden omfattade. 
 

”…både mål och delmål som vi följer upp regelbundet. Å syftet varför jag går här, å 
också vilka delar man känner att man vill ha stöd med. Å då försöker vi alla som 

håller i gruppen att hjälpa dom med de delarna.” 
– Informant 3 

 
”…ofta har dom ju mål med sin…vårdgivare, sin rehab koordinator men vi sätter inte 

upp några mål konkret, de gör vi faktiskt inte.” 
– Informant 4 

 
I frågan om verksamheterna gjorde någon utvärdering av deltagaren efter avslutad period svarade 
samtliga av arbetsterapeuterna att de utvärderade. De använde sig av olika standardiserade instrument, 
bland annat av Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS), EQ-5D-VAS, Brunnsviken Brief Quality 
of Life (BBQ) och Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) och av egenutformade formulär. 
Vanligast förekommande var att de fick svara på formulären en gång i början och sen en gång i slutet av 
perioden. En informant beskrev att de också skickar ut utvärderingsformulären igen efter tre samt sex 
månader. En annan informant beskrev att de också följde upp rehabiliteringen genom att ringa 
deltagaren efter sex månader samt efter ett år för att höra hur det gått för dem. Många av dem betonade 
vikten av att utvärdera för att kunna styrka verksamhetens arbete för politikerna, i hopp om att få 
fortsatt stöd med resurser. Det var inte lika vanligt förekommande i verksamheterna utan anställd 
arbetsterapeut att använda standardiserade instrument i utvärderingen. En av informanterna beskrev 
att deras nuvarande utvärdering inte var anpassad för verksamheten eller målgruppen och att det 
resulterade i missvisande resultat. En annan informant beskrev att de inte gjorde någon utvärdering alls 
för att ansvaret låg på regionen. 
 

”…vi har avslutande samtalet med alla…i anslutning till att gruppen tar slut… ett möte 
med försäkringskassan, läkare och arbetsgivare om det finns…vi sammanfattar vår 

bedömning och så blicka man framåt, vad ska hända härnäst, så vi ser till att det 
finns en plan. Men sen har vi… inget mer.” 

– Informant 1 
 

”Det har jag inte gjort [utvärdering]…vi får ju när dom här deltagarna slutar så 
brukar dom ju ibland lämna nått kort. Dom skriver kort och lämnar till oss, så ibland 

så berättar dom hur betydelsefullt det har varit för dom och så här… flera har ju 
liksom sagt att det liksom räddats deras liv och någon skrev så är att NUR slår 

varenda KUR. 
– Informant 5 
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Arbetsterapins betydelse i NUR 
I studiens sista domän Arbetsterapins betydelse i NUR har två kategorier utkristalliserats: aktivitet och 
aktivitetsbalans. Begreppen är centrala i arbetsterapi och här nedan beskrivs betydelsen av dessa i 
verksamheternas arbete. 

Aktivitet 
I intervjun nämndes begreppet aktivitet och verksamheternas resonemang kring det. När det gällde 
tanken bakom aktiviteterna svarade samtliga verksamheter liknande. Det kunde utläsas att 
aktiviteternas främsta uppgift var att vara stärkande och förebyggande. Några av informanterna beskrev 
att aktiviteterna var viktiga för deltagarens uppfattning om den egna förmågan. Att man genom aktivitet 
kan arbeta med att känna hopp, sätta gränser, känna glädje samt gemenskap som stärker tron till sig 
själv. Förevarande nämnde också betydelsen av att vara med i aktivitetsutförandet, att integreringen 
med deltagarna i aktivitet gav möjlighet att se begränsningar och det mynnade ut i förståelse. Det 
nämndes också att de utmanade deltagarna i aktiviteter då de upplevde att en del av deras deltagare 
behövde motiveras mer än andra. Ibland är det nödvändigt att det tar emot för att sen gå framåt beskrev 
en informant och det här var verksamheter som hade en anställd arbetsterapeut.  
 
Verksamheter utan arbetsterapeut beskrev aktiviteten som viktig för att väcka lusten till liv igen, att 
upptäcka nya saker, att aktiviteterna skulle vara läkande, stimulerande och glädjebringande. Det 
nämndes också av någon att de inte hade någon trädgårdsterapeutisk tanke bakom sitt arbete utan de 
erbjöd enbart miljön för deltagarna att vara i eftersom de inte fick behandla.  
 

“Många deltagare behöver stärka sin tilltro till sig själva och då är aktiviteterna en 
viktig del i detta. Många behöver också träna på att dosera och dela upp aktiviteter, 

lägga in tid för återhämtning mellan. Aktiviteterna ger även möjlighet att utmana sig 
själv och komma över rädslor.” 

– Informant 9 
 
I planeringen av aktiviteter hade samtliga verksamheter en tanke om att det skulle vara kravlöst, det 
sista de behövde är ytterligare krav understryker en av informanterna. De flesta informanter hade en 
gemensam syn att möta deltagarna i aktivitet utefter individens aktivitetsförmåga. Några av 
informanterna nämnde att det var viktigt att anpassa aktiviteterna för att det skulle bli meningsfullt och 
roligt för deltagaren. Det nämndes också att det skulle vara kravlöst men att de hade en förväntan på att 
deltagaren arbetade med sig själv under rehabiliteringen, i dessa verksamheter fanns det en anställd 
arbetsterapeut. De övriga informanterna beskrev också deras arbete som kravlöst, att det inte fanns 
några krav alls. En informant beskrev att det inte fanns någon prestation i aktiviteterna som utfördes 
och menar på att de inte strävar efter någon duktighets vinst i aktiviteterna, i de här verksamheterna 
saknas en anställd arbetsterapeut. Det var en av informanterna som urskilde sitt svar gentemot 
resterande av informanterna som beskrev att de hade en önskan om att deltagarna skulle känna någon 
form av prestation även fast den var liten, för att stärka tilltro till den egna förmågan.  
 

”…inga krav som ställs mer än att du måste ta dig till en plats vissa tider i veckan 
liksom…vi har ofta hantverk som vi håller på med och det är viktigt liksom att de inte 

är nån prestation i aktiviteten som ska utföras…” 
– Informant 4 

 
Samtliga informanter nämnde att de inte förbereder deltagarna på vilka aktiviteter som ska ske förens 
samma dag. En arbetsterapeut betonade vikten av att deltagarna inte fick någon information om 
aktiviteten som skulle göras nästa gång för att inte deltagarna skulle uppleva prestationsångest, vilket 
flera av informanterna nämnde var vanligt för målgruppen. De beskrev att det var viktigt att sänka 
ambitionsnivån för att inte deltagaren skulle överstiga sin förmåga. Informanter som inte var 
arbetsterapeut beskrev att de var flexibla och bestämde vid morgonsamlingen vad som skulle utföras 
under dagen. Ingen av dessa informanter betonade vikten av att inte ge deltagarna information om 
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aktiviteter dock nämnde en informant att deltagarna fick träna på sin flexibilitet för att vädret styrde 
bestämmandet om vilka aktiviteter som kunde genomföras på gården. 
 

“…vår dag börjar klockan nio, och då har vi gemensamt kaffe eller te eller annan 
dryck och så pratar vi om hur dagen kan se ut, vad det finns och välja på under dagen 

att göra…” 
– Informant 8 

 
Enligt arbetsterapeuternas egna erfarenheter framkom det att professionens styrka var 
arbetsterapeutens mångsidiga perspektiv kring aktivitet som de bidrog med till NUR och målgruppen. 
Arbetsterapeutens kunskaper om aktivitet och hur man kan använd aktivitet i behandlingen av 
deltagarna nämndes vara fundamentala. Kunskapen om vad som ger och tar energi i aktivitet nämndes 
var viktiga i samband med begränsningar av aktiviteter, det för att deltagaren skulle få mer energi 

 
“... min ingång är ju väldigt mycket det här att hitta tillbaka till något som är lustfyllt, 
känna glädje och gemenskap med andra. Så den delen har vi ett väldigt stort fokus på 

här i arbetsterapin då ...vi försöker lära ett nytt sätt att förhålla sig till sig själv och 
till aktiviteten. Och det är ju också det här jag menar med att öva på att göra 

annorlunda, att få den där egna upplevelsen och det kommer dom sen och säger när 
dom väl börjat göra det hemma.” 

– Informant 3 

Aktivitetsbalans 
Utifrån samtliga informanters erfarenheter framkom det att stärkande aktiviteter för att höja 
deltagarnas självinsikt samt förebyggande arbete var viktiga strategier vid hantering av deltagare med 
utmattning. En av informanterna beskrev vikten av att motivera till hållbara rutiner och en annan 
informant beskrev värdet av att använda reflektionsbok som strategi för att deltagarna skulle få 
självinsikt. Det här var från verksamheter där det fanns en anställd arbetsterapeut. En annan av 
informanterna nämnde att de använde ”dagbok” som en strategi, vilket kan kopplas till informanten 
innan som nämnde reflektionsbok. Dagboken fick deltagarna första dagen för att skriva i och det skulle 
öka deras självinsikt till sin läkningsprocess. En annan beskrev att en del av deltagarna vilar och det var 
nästan det enda de gjorde under rehabiliteringen. Samma informant beskrev också vikten av att 
deltagarna kom hemifrån samt att de fick komma in i socialt sammanhang, att det i sin tur skapade 
struktur i deras vardag. I dessa verksamheter fanns ingen arbetsterapeut.  
 

”O sen så kan ju en del aktiviteter stärka upp självförtroendet och maten vi äter o 
promenaderna vi håller på med kan hjälpa till och få ordning på blodtryck o 
hormonbalans o sånt så att det är ju en helhet… vi jobbar på många plan…”  

– Informant 6  
 
Flera av verksamheterna som hade en anställd arbetsterapeut beskrev vikten av att arbeta med 
aktivitetsbalans. Målet var att hitta en lagom nivå mellan de olika aktiviteterna, det skulle utmynna i 
hållbara rutiner för deltagarna. Det kunde också handla om att deltagarna skulle få med sig strategier 
för att hantera sin situation och få kunskap om sitt aktivitetsutförande i relation till sin 
utförandekapacitet. Flera av de tidigare nämnda informanterna beskrev det också som att deltagarna 
behövde få kontroll samt balans på en dag och genom arbetsterapeutiska metoder kunde de tillsammans 
diskutera hur det kunde uppnå det. Informanterna beskrev att de började att yxa ner aktiviteter för att 
sedan försöka få balans på en dag med förhoppningar om att det skulle leda till hållbara rutiner och ökat 
välmående för deltagarna.   
 

“…just när de gäller utmattade, utmattningssyndrom som dom flesta av våra 
patienter har så tror jag det är jätteviktigt med en arbetsterapeut. Just för att det här 
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med att få en balans i vardan... där tror jag att en arbetsterapeut är jätteviktig, jag 
tror att våra kunskaper o utbildning är helt klockren där…”  

– Informant 2  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Metodens trovärdighet diskuteras utifrån de fyra dimensionerna i trovärdighetsbegreppet: 
tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltighet. Enligt författarna är den valda designen, det 
vill säga kvalitativ intervjustudie, lämplig för att besvara syftet (Kristensson, 2014). Semistrukturerade 
intervjuer med öppna frågor var författarnas ambition för att ge informanterna möjlighet till att beskriva 
sina upplevelser och erfarenheter med egna ord. Det stärker tillförlitligheten till studiens syfte och enligt 
Kristensson (2014) är semistrukturerade intervjuer lämpligt tillvägagångssätt för oerfarna intervjuare. 
Metoden gav även författarna möjlighet till att ställa följdfrågor (Kristensson, 2014). I efterhand kan 
författarna se att vissa av frågorna inte motsvara kraven för en öppen fråga och kan upplevas som slutna. 
Författarna hade kunnat använda fler frågor där informanterna fick ge mer beskrivande svar för att få 
fler tömmande svar mot syftet. En intervjuguide (bilaga 2) användes för att höja giltigheten i studien 
(Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuguidens syfte var att skapa struktur och fungerade som ett 
manuskript, vilket resulterade i att samtliga deltagare mottog liknande frågor och författarna kunde 
hålla sig till ämnet. En kontroll av intervjuguiden genomfördes för att öka trovärdigheten i studien samt 
för att försäkra frågornas begriplighet (Kvale & Brinkmann, 2014). Kontrollen utfördes av en grupp 
arbetsterapeutstudenter som författarna bedömde var lämpliga till att ge feedback för att upptäcka om 
intervjuguiden fungerade som tänkt. Efter datainsamlingen var genomförd upptäckte författarna att det 
fanns flera frågor som inte svarade mot syftet och som kunde ha uteslutits, vilket inte observerades av 
kontrollgruppen. Författarna kunde ha använt ett annat tillvägagångssätt som att ha en fysisk 
testintervju samt testat intervjun på flera personer. För att på så vis kunna upptäcka huruvida utfallet 
svarade mot studiens syfte. Det har även uppmärksammats att intervjuguiden kunde bestått av mer 
öppna frågor för att få svar på studiens syfte. Vilket heller inte observerades av kontrollgruppen. Här 
kunde tillvägagångsättet med en testintervju ha upptäckt att intervjuguiden kunde innehaft fler frågor 
som var öppna. 
 
Rekryteringen av deltagare utfördes genom avsiktligt urval för att få en variation av verksamheter. 
Författarna valde deltagare som bedömdes vara representativa för studiens fenomen i avsikt att stärka 
tillförlitligheten i relation till studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). I efterhand har författarna 
sett att urvalet inte blev så representativt för vad som skulle undersökas, så eventuellt skulle det ha gjorts 
en djupare research för att kunna inkludera mer representativa deltagare till studien. Kvale & 
Brinkmann (2014) nämner att vid kvalitativa intervjustudier är det vanligast med tio till 15 intervjuer 
för att nå mättnad till ämnet men det kan också variera beroende på tid, resurser och det valda ämnet. 
Författarna genomförde nio intervjuer totalt och det ansågs av författarna vara tillräckligt utifrån det 
valda ämnet och studiens tidsbegränsning. Om det hade funnits mer tid hade författarna kunnat 
inkluderat fler informanter för att få större mättnad och variation, som i sin tur hade ökat giltigheten i 
studiens resultat (Graneheim & Lundman, 2004). Verksamheter valdes från olika geografiska områden 
i Sverige med skilda befattningar och författarna hoppas att det varierade urvalet ska bidra till att kunna 
få olika perspektiv av erfarenheter. Nackdelen med urvalet kan ses vara att de flesta av verksamheter 
utan arbetsterapeut var upphandlade och arbetade på liknande sätt som resulterade i att de gav liknande 
svar. För att vidare stärka tillförlitligheten har författarna noggrant beskrivit studiens målgrupp utifrån 
studiens relevans (Graneheim & Lundman, 2004), utan att enskilda personer kan identifieras samt 
beskrivit intervjuernas tillvägagångssätt vilket också stärker studiens överförbarhet (Kristensson, 2014; 
Kvale & Brinkmann, 2014). I informationsbrevet önskade författarna fysiska intervjuer om möjlighet 
fanns. På grund av olika aspekter såsom geografiska och tidsbegränsningar kunde enbart en fysisk 
intervju genomföras. Vid begränsningar såg författarna helst att intervjun genomfördes via skype, för 
att få möjlighet att tolka personens kroppsspråk samt mimik. En verksamhet hade möjlighet att ha 
intervjun över skype och resterande sju genomfördes med telefon. Kvale och Brinkmann (2014) nämner 
att kroppen är avgörande i tolkningen av den kvalitativa forskningsintervjun och av de talade 
meningarna utgör en stor del icke-verbal kommunikation genom kroppsliga tecken och gester. 
Författarna anser att detta kan ha påverkat hur de uppfattade en del av informanterna och är införstådda 
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med att information via kroppsspråket kan gått förlorat. Det ökar risken för att missuppfattningar skett 
under intervjun som gått författarna förbi och att fysiska möten hade kunnat bidragit till en djupare 
förståelse för informanternas innehåll. Dock bedöms det inte påverka studiens resultat då författarna 
upplever att studien inte behandlar information där kroppsspråk är av stor betydelse. 
 
Författarna genomförde samtliga intervjuer gemensamt för att komplettera varandra och för att fånga 
upp fler intryck. Deltagarnas svar på intervjufrågorna har varit av olika omfattning och skilda djupa 
beroende på deras olika uppfattningar, det kan ha påverkat författarna med att se eventuella likheter 
och skillnader i vissa frågor. Under analysprocessen upptäckte författarna att det saknades svar på några 
frågor relevanta för studien, författarna bedömde därför att skicka ett mejl med kompletterande frågor 
till vissa verksamheter. Författarna har i efterhand insett att inte alla frågeställningar i intervjuguiden 
var relevanta mot studiens syfte och författarna anser att uteblivna svar inte påverkade studiens resultat. 
Intervjuerna varade mellan 20–45 minuter vilket kan upplevas som en stor tidsvariation, det kan delvis 
bero på oerfarenhet kring intervjuteknik, det vill säga författarnas sätt att ställa frågor och följdfrågor. 
Vid de kortare intervjuerna hade författarna kunnat ställa fler följdfrågor till informanterna för att nå 
mättnad till syftet. Under datainsamlingen fick författarna information som ledde till kunskap kring 
verksamheternas avtal. Det kan ha påverkat författarna att inte ställa lika många följdfrågor som skulle 
kunna kopplas till varför intervjuernas längd varierade. Dessutom upplevde författarna att 
informanternas sätt att uttrycka sig på var olika och att det också kan bidra till tidsdifferensen. 
Författarna anser däremot inte att det påverkat att nå mättnad i relevanta frågor utan samtliga 
informanter har gett värdefull information mot studiens relevans. För att öka verifierbarheten i studien 
har författarna transkriberat alla intervjuer ordagrant från de ljudinspelningar som gjordes så 
eventuella granskare kan gå igenom materialet för att kunna få en egen uppfattning (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 
För att öka tillförlitligheten analyserade och tolkade författarna tillsammans materialet för att inte 
influeras av en enskild författares förförståelse, en triangulering av empiriska data. Trianguleringen ökar 
också studiens verifierbarhet (Kristensson, 2014). Författarna bedömde att den kvalitativa 
innehållsanalysen var en lämplig metod för att tolka de transkriberade intervjuernas innehåll (Lundman 
& Graneheim, 2017). Metoden upplevde författarna underlättade analysprocessen för att urskilja 
likheter, skillnader samt se mönster i materialet. Däremot ansåg författarna att det fanns utmaningar 
att komma fram till relevanta koder, underkategorier och kategorier. Det var svårt att ge korrekta 
benämningar som stämde mot studiens syfte, under arbetets gång ändrades det upprepade gånger. 
Författarna upplevde också svårigheter med att fånga det relevanta ur tolkningarna av det insamlade 
materialet. Det skulle kunna bero på att informanternas erfarenheter kunde tolkas på skilda sätt och 
informationen kunde passa in under flera kategorier. För att synliggöra analysprocessen presenterar 
författarna även exempel av dataanalysen i en tabellform för att stärka tillförlitligheten till författarnas 
tolkningsprocess på sidan sju i arbetet (Graneheim & Lundman, 2004). Kvale och Brinkmann (2014) 
anser att tolkningarna inte är helt fria och är begränsade till intervjupersonernas förförståelse. 
Författarna har tagit det i beaktande under analysmodellen för att förförståelsen inte ska avspeglas i 
tolknings kontexten. Genom att använda direkta citat vill författarna påvisa att resultatet fanns 
representerat i det insamlade materialet och det ökar studiens verifierbarhet (Graneheim & Lundman, 
2004). Dessutom stärks studiens giltighet och tillförlitlighet av att författarna beskrev analysprocessen 
noggrant (Lundman & Graneheim, 2017). För att bevara informanternas konfidentialitet och 
anonymitet gentemot läsaren har författarna valt att inte uppge vilken profession som säger vad i de 
valda citaten som innevarande studie har inkluderat i resultatet.  
 
Avslutningsvis anser författarna att resultatet i studien inte är överförbart till annan kontext men det får 
läsaren dock göra en egen bedömning av (Lundman & Graneheim, 2017). Möjligtvis kan studiens 
resultat ge kunskaper till verksamma personer inom NUR. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med den föreliggande studien var att belysa arbetsterapins betydelse i naturunderstödd 
rehabilitering för personer med stressrelaterade besvär. Tre fynd som studiens resultat har lett fram till 
och som är kopplade till syftet är verksamheternas arbetsmetodik, verksamheternas förhållning till det 
terapeutiska resonemanget samt verksamheternas uppfattning om aktivitetens betydelse. Sen har det 
även framkommit ytterligare ett fynd som författarna anser är viktigt att nämna trots att det inte är 
direkt kopplat till syftet och det är avtalens inverkan på verksamheterna.  

Arbetsmetodik 
Samtliga informanters beskrivningar av verksamheterna skiljer sig och det finns olikheter mellan dem. 
Resultatet visar att de olika verksamheternas förutsättningar av utrymme och finansiering är avgörande 
för deras olikheter. Här kan författarna se att avtalen med regionerna har en direkt påverkan och är en 
väsentlig del till arbetets utformning. Enligt Glise och Ahlborg (2013) så är det viktigt att kunna ge 
individer med utmattningssyndrom ett multimodalt team i rehabiliteringen för bästa resultat. Vår studie 
visar på att flera verksamheter inte kan erbjuda det vilket kan bero på avtalen de har med regionerna. 
De styr nämligen i många fall verksamheternas möjlighet till att behandla då de enbart ska erbjuda 
miljön och aktiviteten. Däremot i de verksamheter som får behandla kompletteras den gröna delen, det 
vill säga natur och trädgård med traditionell vård och de har samtliga en arbetsterapeut. Överlag kan 
man se att dessa verksamheter har ett kompletterande team att tillgå med olika professioner och 
fokusområden vilket stämmer överens med Glise och Ahlborgs (2013) tankar för vad personer med 
utmattning behöver. 
 
Samtliga informanter beskrev att deras arbete utgick från forskningen som bedrivs på Alnarp. Bland 
annat den så kallade ”Alnarpsmetoden” som är en behandlingsmodell med flera olika delar och 
professioner. Modellen innehåller bland annat psykoterapi, hantverk, trädgårdsarbete och 
mindfulnessövningar samt rekommenderar den att följande professioner skall finnas tillgängliga för 
deltagarna: terapeut, arbetsterapeut, landskapsingenjör/läkepedagog, trädgårdsmästare, sjukgymnast 
och psykoterapeut (Grahn & Ottosson, 2010). Författarna anser att vissa av avtalen verksamheterna har 
med regionerna gör det svårt för dem att följa modellen fullt ut då de inte får behandla. Ett exempel där 
man kan se att det påverkar är i sättet de tänker kring strukturerade samtal. Verksamheterna nämnde 
att de inte fick ha strukturerade behandlingssamtal för risken att konkurrera med vårdcentralen. 
Arbetsterapeutens kompetenser i de verksamheter som intervjuats har varit att stötta samtalsterapeuten 
och hålla i de teman som ingår i ramen för arbetsterapi. Författarna anser att strukturerade samtal 
mellan arbetsterapeut och deltagare är en väsentlig del i rehabiliteringen. Det kan stödjas med 
Kielhofner (2012) som beskriver hur beslut kring behandlingsmål och strategier utformas i samarbete 
mellan de båda parterna. Alnarpsmetoden styrker också betydelsen av samtal som en förutsättning för 
framgång i rehabiliteringen (Grahn & Ottosson, 2010). Kielhofner (2012) poängterar även vikten av att 
utgå från en helhetssyn och klientcentrerat förhållningssätt som fokuserar på varje unik individ och 
deras behov. Socialstyrelsen (2016) betonar att det är viktigt att individens behov ska styra arbetet. 
Genom att vara flexibel och anpassa aktiviteterna efter deltagarens behov blir arbetet mer 
klientcentrerat. Det kan stärkas av de fynd som författarna fann i resultatet där arbetsterapeuterna som 
använde samtal i rehabiliteringen anpassade teman efter gruppens behov. Informanterna beskrev att 
deltagarna var i olika stadier när de kom till deras verksamhet och att de därför behövde anpassa 
samtalen och aktiviteterna utefter gruppens behov. 
 
I resultatet framkom det också att de flesta verksamheters deltagare kom via remissförfarande men att 
några fick sina deltagare via egenremiss. Primärvården är ofta den första vägen in i sjukvården för en 
person med psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013), vilket kan ses som en förklaring till verksamheternas 
inflöde av deltagare via remissförfaranden. 

Terapeutiska resonemanget 
Det terapeutiska resonemanget som Kielhofner (2012) skriver om underlättar för ett mer strukturerat 
arbetssätt kring deltagarna och behandlingen, studiens resultat visar på att verksamheterna med en 
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arbetsterapeut i större utsträckning höll bedömningssamtal med sina deltagare. De var också mer 
benägna att formulera mål tillsammans med deltagaren samt när rehabiliteringsperioden var slut 
använde arbetsterapeuterna i större utsträckning standardiserade instrument för att utvärdera 
resultatet av rehabiliteringen. Det visar på att de i större utsträckning har ett terapeutiskt resonemang. 
Fisher och Nyman (2011) nämner vikten av att ge deltagarna bästa möjliga utredning och intervention 
och genom att göra det erbjuds en god kvalité på arbetet samtidigt som det blir klientcentrerat. Här kan 
författarna se att resultatet har påverkats av att de verksamheter utan arbetsterapeut har ett avtal med 
regionen där utredning, målsättning och utvärdering görs av vårdcentralerna för respektive region. 

Aktivitetens betydelse 
I likhet med Eriksson, Westerberg och Jonsson (2011) fann denna studie att naturunderstödd 
rehabilitering ska ge upplevelser av roliga och avkopplande aktiviteter som en strategi för att överbrygga 
erfarenheterna till sin vardag. Vidare framkom det i studien att rehabiliteringens program ska ge en 
trygg, lugn och kravlös fysisk miljö, vilket även visades i innevarande studie. Författarna anser i likhet 
med resultatets fynd att det framkom att både verksamheter med och utan arbetsterapeut har goda 
insikter i olika aktiviteters egenskaper och vikten av en aktivitetsvariation. Vilket också Kielhofner 
(2012) beskriver att människan har ett starkt behov av att utföra varierande aktiviteter för att uppleva 
meningsfullhet i vardagen. I beskrivningarna av vilken betydelse aktiviteten har för rehabiliteringen kan 
författarna ändå urskilja att arbetsterapeuterna ser ytterligare en dimension av aktivitetens betydelse. 
Arbetsterapeuterna i studien ger en noggrannare beskrivning hur professionen kan använda sig av 
aktiviteter i flera avseenden för att ge deltagarna bättre upplevd hälsa i sin rehabiliteringsprocess. 
Bejerholm (2010) beskriver arbetsterapeutens arbete med skapande och kreativa aktiviteter och dess 
olika innebörder. Arbetsterapeuten kan använda sig av aktivitet för att få information om individens 
känslor, inre motivation, vilja och tankar om mening. Informanterna nämner bland annat att aktiviteten 
är viktig för deltagarens uppfattning om den egna förmågan vilket Kielhofner (2012) kopplar ihop med 
människans viljekraft, det vill säga intressen och värderingar. Som arbetsterapeut kan man bidra till att 
deltagarna börjar reflektera över sitt aktivitetsmönster, uppmuntra dem att göra det de tycker är 
meningsfullt, visa på hur de kan förändra sitt aktivitetsmönster för att nå aktivitetsbalans samt tala om 
hur viktigt det är att nå aktivitetsbalans (Håkansson & Wagman, 2014). Det kan författarna se görs i 
större utsträckning i de verksamheter med en arbetsterapeut vilket visar på att arbetsterapeutens 
kompetenser är av betydelse. Erlandsson och Perssons (2014) teori stödjer arbetsterapeutens arbete 
med aktivitetsbalans och hur man skall arbeta för att få ett varierat aktivitetsmönster innehållande en 
balans av de fyra kategorierna, skötsel-, arbete-, lek- och rekreativa aktiviteter. Meningsfulla aktiviteter 
är ett komplext fenomen. Samtliga informanter nämnde värdet av att deltagarna gör meningsfulla 
aktiviteter men som Leufstadius och Argentzell (2010) skriver är innebörden av en meningsfull aktivitet 
väldigt olika beroende på vilken profession som använder begreppet och att inom arbetsterapi studeras 
individens upplevda meningsfullhet på flera plan. Anledning till det är att det arbetsterapeutiska 
perspektivet beskriver sambandet mellan aktivitet och hälsa och att aktiviteten i sig kan ha en läkande 
kraft om den upplevs som meningsfull. Arbetsterapi handlar också om att studera människans förmåga 
att utföra aktiviteter som ingår i det vardagliga livet. Arbetet syftar till att stötta individer till att återfå 
önskad aktivitetsförmåga samt också arbeta med förebyggande åtgärder. Arbetsterapeutens arbete 
fokuserar på att ta vara på de förmågor som individen besitter och utifrån det finna möjliga 
tillvägagångssätt samt träna för att återfå förmåga helt eller delvis (Kielhofner, 2012). I enlighet med 
informanterna och arbetsterapeutiska teorier anser författarna att arbetsterapeutens kompetens inom 
NUR handlar om att dela med sig om professionens kunskaper om aktivitet för att deltagarna så återfå 
aktivitetsbalans och uppnå hälsa och välbefinnande. Som en informant beskriver är NUR verksamheten 
arbetsterapi i sin bästa form och professionen kan göra stor nytta för deltagaren, vilket också författarna 
anser. 

Avtalens inverkan 
Författarna har blivit medvetna under studiens gång att de verksamheter som var under upphandling 
har bestämmelser i avtalet som styr hur arbetet i verksamheten utförs. Deltagarnas skildringar kan 
avspelas och påverka hur de är tvungna att lägga upp verksamhetens arbete. Detta var inte känt av 
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författarna innan och det kan innebära att resultatet påverkas och inte blir representativt för studiens 
fenomen. Resultatet riskerar därför att inte bli verifierbart och överförbart (Kristensson, 2014). 
Författarna anser i likhet med Socialstyrelsen (2013) att arbetet inom primärvården behöver utvecklas 
för att säkerställa behandlingen för personer med psykisk ohälsa och med en bra behandlingsplan inom 
primärvården kan det resultera i minskade vårdkostnader för samhället. Att utveckla arbetet för att 
kunna bemöta dessa individer tidigt i sjukvården skulle också resultera i en säkrare behandling och 
möjlighet att ge likvärdig vård för hela Sveriges befolkning. Eva Sahlins rekommendationer är att det 
borde satsas mer på permanenta verksamheter inom NUR än kortlivade projekt, för rehabilitering av 
personer med stressrelaterad psykisk ohälsa eftersom forskningen visar positiva resultat av den sortens 
rehabilitering (SLU, 2014). Författarna delar åsikten och anser att NUR är en bra och kompletterande 
behandlingsmetod för att möta personer med psykisk ohälsa inom primärvården och att fler 
verksamheter bör finnas kopplade till landstingens vårdcentraler. Som nämns i regeringens strategi för 
området psykisk ohälsa så måste insatser som förebygger och tidiga insatser prioriteras för att 
effektivisera de resurser som finns. Det skulle minska behovet av specialiserade insatser som innebär 
dyrare kostnader för samhället. Samhällets resurser används inte effektivt på grund av dagens 
organisering. För att effektivisera och öka trovärdigheten i samhällets insatser är det viktigt att använda 
befintliga resurser på ett nyttigt sätt med fokus på den enskilde (Nationell samordnare, 2015). 
Författarna anser att varsamheternas avtal i dagsläget inte tar vara på de tillgängliga resurser som finns 
i verksamheterna. Som en informant nämnde så besitter de goda kunskaper för att ha terapeutiska 
samtal och övriga kunskaper som är till nytta för deltagarna. I dagsläget finns det kompetenta 
professioner i NUR som inte får behandla för att möta personernas behov. Det talar mot regeringens 
strategier för personer med psykisk ohälsa. Resurser används inte effektivt och när samhället idag står 
inför ett stort behov av att utveckla behandling för målgruppen, anser författarna att dessa verksamheter 
bör få avtal med rättigheter att behandla. Det skulle innebära att ta vara på de resurser som finns 
befintliga för att effektivisera insatser och resurser. Det skulle resultera i att personer med psykisk ohälsa 
får den bästa möjliga hjälp till en friskare tillvaro. Att arbeta för att motverka den negativa utvecklingen 
av psykisk ohälsa ser författarna angeläget för alla. Författarna anser att det finns stort behov av att 
rehabilitering och behandling för personer med psykisk ohälsa behöver orienteras till de ökade behoven 
som finns i samhället. Det för att få ett bättre resultat för hälsan hos dessa personer, deras närstående 
och för folkhälsan. Studiens resultat visar på hur arbetsterapeutens kompetens kan användas inom 
naturunderstödd rehabilitering samt kan resultatet användas för att arbeta mot en mer likvärdig 
behandling. Slutligen tror författarna att resultatet är användbart och att det kan öka efterfrågan av 
arbetsterapeutiska kompetenser. 

Förslag till vidare forskning 
Författarna önskar att resultatet i studien är till nytta för verksamheter inom naturunderstödd 
rehabilitering. Alternativt kan resultatet även vara till nytta för verksamheter som ska starta eller till 
landsting/regioner som skriver avtal med gårdar. I syfte att förbättra förståelsen för hur 
arbetsterapeuter arbetar samt användandet av skapande- och kreativa aktiviteter i relation till 
rehabiliteringen för att underlätta deltagarnas vardag. Studien kan också ge kunskaper i de olika 
verksamheternas arbete och ge förståelse för hur NUR kan skilja sig åt. Författarna upplever att fler 
studier inom området behövs för att belysa arbetsterapeuternas kompetens ytterligare. Förslag till 
framtida studier är att i urvalet endast inkludera informanter som har behandlade moment i NUR 
verksamheter, för att på så sätt undvika att verksamheternas arbete styrs av avtal. Vidare förslag är att 
göra en jämförande studie av arbetsterapeuternas ansvarsområde i NUR verksamheter, för att 
identifiera skillnader och likheter i rolltagandet som arbetsterapeut. Ytterligare ett förslag som är 
intressant är att undersöka deltagarnas perspektiv på arbetsterapeuternas arbete i NUR.  
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Slutsats 

Utifrån informanternas erfarenheter och beskrivningar visade resultatet att samtliga verksamheter har 
en god föreställning om aktivitetens betydelse för rehabiliteringen. Med det sagt kan ändå 
arbetsterapeutens breda perspektiv på aktivitet urskiljas, där arbetsterapeuten ges möjlighet till att 
utreda och behandla deltagarna i rehabiliteringen. Utöver arbetsterapeutens arbete kan författarna även 
se stor nytta av att komplettera behandlingen med de andra professionernas kompetenser vilket styrker 
rekommendationen av ett multimodalt team för målgruppen. Författarna blev under studiens gång 
förvånade över att resultatet visade att arbetet inom NUR skilde sig åt beträffande vilka delar 
rehabiliteringen skulle bestå av. Detta var inte studiens syfte att åskådliggöra men författarna upplever 
att det är av vikt att belysa. Författarna ser vikten av att studier görs för att få ett standardiserat begrepp, 
i avsikt för att personer med psykisk ohälsa ska få en säkrare behandling och en likvärdig vård i hela 
Sverige. Sammanfattningsvis är arbetsterapeutens kompetenser kompletterande i relation till de andra 
professionerna och är betydande för rehabiliteringen för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. 
De kan genom coachning lära deltagarna att hantera sin situation och få vardagen att fungera. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Informationsbrev 

 

Kära informant! 
Vi vill med detta brev informera er om vad vår C-uppsats kommer att undersöka, dvs. syfte 
och frågeställningar samt vad ert deltagande i studien kommer att innebära. Det här 
informationsbrevet vänder sig till dig som arbetar inom grön rehabilitering oavsett profession. 
Vi vill även beskriva dina rättigheter som informant och våra skyldigheter som författare.  

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med C-uppsatsen är att belysa arbetsterapins betydelse i naturunderstödd 
rehabilitering för personer med stressrelaterade besvär.  

De frågeställningar vi kommer att utgå från för att svara på syftet är: 
– Vilka skillnader finns det mellan verksamheter som har leg. arbetsterapeut kontra 
verksamheter som inte har det och deras arbete kring behandling av personer med 
stressrelaterade besvär?  

– På vilket sätt belyser de olika verksamheterna aktivitetens betydelse för rehabilitering av 
personer med stressrelaterade besvär? 

Varför vill vi göra detta? 
Intresset för grön rehabilitering har växt genom att vi i utbildningen i olika sammanhang har 
kommit i kontakt med grön rehabilitering. Det har resulterat i att vi har fått upp våra ögon för 
naturens läkande kraft.  

Intervjun 

Vår intervju med er kommer att ske helt på frivillig basis, dvs. ni väljer själva om ni vill delta. 
Vår önskan är att vi tillsammans kommer överens om tid och plats för ett fysiskt möte, vid 
svårigheter/hinder kan intervjun annars ta plats via andra kommunikationsverktyg exempelvis 
skype. Vi ser helst att intervjuerna tar plats någon gång under vecka 14 och 15. Vi kommer att 
använda oss av en intervjumetod som kallas semistrukturerad intervju, med det menas att vi 
kommer att ha öppna frågor där ni som informanter får berätta/beskriva utefter egna 
uppfattningar eller upplevelser kring ämnet. Vi kommer att ha en intervjuguide som vi följer 
för att intervjuerna ska kunna bli så lika som möjligt. Ni som informanter kan avsluta 
intervjun när ni vill om ni så vill utan att behöva förklara er för oss författare.  

Vi kommer att ljudinspela intervjun för att lättare kunna transkribera intervjun till en text. 
Ljudfilerna kommer att finnas på vår dator fram till dess att vi fått ett godkänt betyg på 
uppsatsen, därefter kommer vi radera alla ljudfiler. När vi transkriberar till text kommer vi att 
avidentifiera allt, dvs. ta bort namn på personer och platser för att minska risken att 
informationen härleds till den som gjort uttalandet. Det är endast författarna som kommer ha 
tillgång till det insamlade materialet. 
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Redovisning av studien 

Resultatet kommer att presenteras med deskriptiva data utefter studiens fynd. I texten kommer 
vi använda oss av direkta citat från er informanter för att påvisa studiens resultat. Du kan ta 
del av denna studie så fort resultatet är godkänt. 

Ansvariga för studien 
Vi är två studenter som studerar på Hälsohögskolan i Jönköping på 
arbetsterapeutprogrammet, våra namn är Paulina Löfqvist och Ulrika Örnberg. 

Kontaktuppgifter 
Vid ytterligare frågor angående studien eller övriga frågor kan ni kontakt oss via E-post: 
lopa16pa@student.se  
ulrika.ornberg@gmail.com 
 

Med vänlig hälsning 
Paulina & Ulrika 
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Bilaga 2 

Intervjuguide: 

1. Vilka professioner arbetar inom eran verksamhet? 
- I stora drag vilka olika ansvarsområden har respektive profession i verksamheten? 
 
2. Hur länge har er verksamhet varit igång? 
 - Permanent eller projekt? 
 
3. Hur kommer deltagarna i kontakt med eran verksamhet? 
 
4. Har era deltagare förväntningar eller efterfrågar de nått speciellt när de kommer till er? 
- känner de till vad NUR är sen innan? 
  
5. Vilken är eran målgrupp? 
- Hur länge har dem varit sjukskrivna uppskattningsvis? 
- Är ni en arbetslivsinriktad rehabilitering? 
 
6. Vad har ni för grund till ert arbete eller modell som stödjer er verksamhets utformning? 
 
7. Vad har aktiviteten för betydelse i rehabiliteringen för målgruppen? 
- Vad är syftet med de aktiviteter som ni gör? 
- Vilken tanke finns bakom de valda aktiviteter och när de skall utföras? 
- Vad ger dessa aktiviteter deltagarna i sin läkningsprocess? 
 
8. Hur ser ert upplägg ut för rehabiliteringsprogrammet / hur arbetar ni? 
- Vilken fördelning har ni på de olika delarna som är med i rehabiliteringsprogrammet. 
- Hur ser fördelningen ut av inne/ute aktiviteter? 
- Vilka aktiviteter erbjuds? 
- Har ni enskilda samtal och/eller gruppsamtal med deltagarna? 
- Era samtal håller ni dem med några förbestämda teman? 
- Om ja; vilka teman berör ni? 
- Finns det några obligatoriska delar i ert program (ställs det krav på deltagarna)? 
- Får deltagarna valmöjligheter i aktiviteter eller väljer ni åt dem? 
- Får deltagarna med sig ”uppgifter” hem? 
 
9. Gör ni någon sorts utredning/bedömning av deltagarna och hur ser den ut?  
-Används något instrument?  
 
10. Sätter ni mål tillsammans med deltagarna?  
-Används det några instrument vid målsättningen?   
 
11. Kan ni se att era deltagare förbättras med tiden de är hos er?  
- Hur yttrar det sig? 
 
12. Använder ni er av någon utvärdering?  
- Hur ser utvärderingarna ut, använder ni något instrument?   
- Hur ser ert tillvägagångsätt ut för er utvärdering? (tidsspannet)  
- Vad har ni kunnat läsa av i era utvärderingar?  
 
13. Om ni skulle ha möjlighet att samarbeta med fler professioner, finns det någon profession som 
ni upplever att ni saknar. 
 
14. Vad gör din profession värdefull i NUR? 
- Vad kan din profession ge deltagarna? 
- Vad skulle du säga arbetsterapi gör för deltagarna?  
- Vad gör en arbetsterapeut värdefull i NUR? 
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15.  Får vi kontakta dig/er igen för att ställa ytterligare frågor om det skulle komma upp 
funderingar?  

Då var intervjun färdig och vi tackar för din medverkan. De inspelade intervjuerna kommer att 
förvaras av oss tills vi har fått en godkänd c-uppsats sen kommer de att raderas. Vi kommer att 
transkribera bort all känsliga data. I rapporten kommer vi använda oss av citat så om ni läser den 
kommer ni kanske känna igen vad ni själva sagt men ni kommer inte kunna räkna ut vem av de andra 
medverkande som sagt vad. 
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Bilaga 3 

Mall för transkribering 

Transkribering 
Intervju nr: 
Datum: 
Intervjuare: 
Intervjuns längd: 
I= Intervjuare 
IP= Intervjuperson 
I: 
 
IP: 
 
I: 
 
IP: 
 
I: 
 
IP: 
 
I: 
 
IP: 
 
I: 
 
IP: 
 
I: 
 
IP: 
 
I: 
 
IP: 
 
I: 
 
IP: 
 
I: 
 
IP: 
 
I: 
 

 


