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Bakgrund och syfte: Stressrelaterad psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle 
som ofta beror på obalans mellan aktiviteter i det dagliga livet. Många gånger resulterar 
obalansen i stress som kan leda till sämre psykisk ohälsa, i vissa fall även i sjukskrivningar. 
Arbetet med personer med stressrelaterad psykisk ohälsa är ett område där arbetsterapeuter 
kan bidra med sin kompetens på olika sätt, bl.a. med hjälp av naturbaserad rehabilitering 
(NBR). Syftet med studien är att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av NBR för 
återgång till sysselsättning hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Metod: Studien 
har en kvalitativ ansats. Sex legitimerade arbetsterapeuter intervjuades. Samtliga med 
erfarenheter av att arbeta för återgång till sysselsättning med hjälp av NBR för personer med 
stressrelaterad psykisk ohälsa. Dataanalysen gjordes efter kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats. Resultat: Ur analysen framkom temat; Vägen tillbaka. Vägen tillbaka till 
sysselsättning kan möjliggöras genom att arbetsterapeuterna stödjer deltagarnas utveckling 
genom aktiviteter i två olika steg under NBR. Det första steget handlar om att acceptera sin 
situation och finna motivation och initiativförmåga till förändring. Det andra steget handlar 
om strategier för en förbättrad aktivitetsbalans. Detta anses vara viktiga aspekter för 
tillfrisknande och återgång till sysselsättning. Strategierna består av struktur, omvärdering av 
tankar och mönster samt återhämtning och paus. Resultatet visar att arbetsterapeuterna 
använder sig själva som medel genom att ge stöd och trygghet, vilket är viktigt för 
deltagarnas rehabilitering. Slutsats: Arbetsterapeuterna lär ut strategier för att öka 
aktivitetsbalans hos deltagarna. De använder natur och djur som verktyg för att stödja 
deltagarnas utveckling att finna återhämtning i meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuternas 
stödjande förhållningssätt är viktigt och NBR är en rehabiliteringsform som möjliggör för 
deltagarna att finna acceptans, motivation, förmågor och strategier för att få mentala redskap 
vilket ökar förmågan att återgå till sysselsättning.    
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1.  Bakgrund   
Stressrelaterad psykisk ohälsa är en stor del av psykisk ohälsa och kan leda till svårigheter att 
klara av vardagliga aktiviteter och jobb (1). Arbetsterapeuter kan bl.a. arbeta med 
naturbaserad rehabilitering (NBR) där de kan bidra med sina stora kunskaper inom aktivitet 
och dess betydelse (2). De kan bl.a. stödja personer som har fått sitt vardagsmönster drabbat 
till följd av stressrelaterad psykisk ohälsa, att återgå till någon form av sysselsättning (3;4).    
   
1.1  Arbetsterapi    
Arbetsterapi syftar till att främja aktivitetsbalans och få vardagen att fungera för varje enskild 
individ. Det utförs av arbetsterapeuter som jobbar med förhållandet mellan klient och 
aktivitet, där aktivitetens krav anpassas till klientens förmågor. I arbetet ingår det att jobba 
med klientens aktivitetsutförande och strävan efter att aktiviteter ska upplevas meningsfulla, 
för att bidra till hälsa och välbefinnande (5). Arbetet med klientens motivation är även en stor 
del av arbetsterapeuternas arbete för att utveckla och stödja olika funktioner hos klienten (6). 
World foundation of occupational therapist (WFOT, 2012) definierar arbetsterapi som;   
   

En klientcentrerad hälsoprofession som syftar till att främja hälsa och välbefinnande genom 
aktivitet. Det primära målet för arbetsterapi är att göra det möjligt för människor att delta i 
vardagens aktiviteter. Arbetsterapeuter uppnår detta resultat genom att arbeta med människor 
och samhällen för att förbättra deras förmåga att engagera sig i den sysselsättning de väljer 
(7).   

   
1.1.1  Vikten av aktivitet   
Aktiviteter definieras av Eklund (2011) som uppgifter eller handlingar som utförs av en 
individ (8). Vardagen innehåller olika aktiviteter som ger struktur och mening (9). I den 
teoretiska arbetsterapimodellen Model of Human Occupation (MOHO) beskrivs det att många   
av vardagens aktiviteter sker vanemässigt och automatiskt, vilket leder till att rutiner och 
betydelsefulla sammanhang byggs upp (10). Aktiviteter som utförs bidrar även till ökad 
delaktighet, skapandet av identitet och utveckling av färdigheter (10).    
   
En bra balans mellan aktiviteter inom arbete, fritid och vila ger hälsa och välbefinnande (11). 
Den goda balansen som bör eftersträvas mellan vardagens aktiviteter har relevans eftersom 
aktiviteter uppfyller olika behov, som t.ex. meningsfullhet och kompetens. Att uppleva 
obalans i vardagens aktiviteter kan resultera i sämre välmående (8).   
   
Utförandet av aktiviteter är delvis baserat på klientens vanor. Vanor är inarbetade, 
automatiska beteenden som bygger upp vardagens aktiviteter så länge samvaron upplevs 
välbekant. Vid exempelvis psykisk ohälsa kan en klients vanor och aktiviteter påverkas 
negativt. Konsekvensen av att ens vanor inte längre passar i en ny förändrad situation kan 
resultera i inaktivitet. Tillfredsställelsen av att utföra aktiviteter kan minska och den normala 
sysselsättningen kan bli negativt påverkad (10).    
   
1.2   Stressrelaterad psykisk ohälsa   
En av människans grundläggande fysiologiska mekanismer är stressmekanismen (12). 
Stressmekanismen är i grunden en viktig funktion för människans överlevnad för att kunna 
bemöta plötsliga fysiska hot (13;12). I det moderna samhället är stressen annorlunda för 
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människan än den var när vårt stressystem utvecklades. Idag uppstår stressen ofta i form av en 
psykisk stress som kan bli långvarig och uppkommer när de finns obalans mellan de krav vi 
har på oss och de förmågor vi besitter (12). Långvarig stress kan leda till stressrelaterad 
psykisk ohälsa. Den kan påverka flera områden i det dagliga livet och bidra till 
prestationsförmåga, nedsatt uppmärksamhet-, och informationsbearbetning, ångest, 
svårigheter att prioritera, kronisk trötthet, nedstämdhet samt minnes- och sömnproblem. Om 
långvarig stress pågår under längre tid kan problemen fördjupas och ge upphov till t.ex. 
depression, posttraumatiskt stressyndrom och utmattning (12;14). Sjukskrivningar till följd av 
stress har ökat och psykiska krav på arbetsplatsen beskrivs som en möjlig faktor (12). En 
persons nedsatta funktioner kan i hög grad påverka alla vardagens aktiviteter. Det orsakar ofta 
oförstående från omgivningen då de nedsatta funktionerna inte syns på utsidan av människan 
(15).   
   
Deltagare i Eriksson et al studie (2010) beskriver insjuknandet i stressrelaterad psykisk ohälsa 
som en konsekvens av obalans mellan aktiviteter. De har försummat aktiviteter som bidragit 
till deras välmående och istället prioriterat arbete och andra människors behov (16).    
   
1.2.1  Arbetsterapi och stressrelaterad psykisk ohälsa   
Arbetsterapeuter kan stödja klienter som är sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa, 
tillbaka till någon form av sysselsättning (15). De gör bl.a. utredningar om hur vanor och 
aktiviteter är påverkade, för att sedan föreslå och stödja lämpliga förändringar för att öka 
välbefinnandet (17). Arbetsterapeuterna genomför även klientcentrerade anpassningar och 
strategier. En viktig del för en lyckad återgång till sysselsättning är att klienten erbjuds stöd 
att inkludera återhämtning i vardagen (18). Arbetsterapeuter kan tillsammans med klienten 
schemalägga pauser och finna aktiviteter som erbjuder återhämtning (15).    
   
Klienten kan få stöd av arbetsterapeuten för att skapa förutsättningar för engagemang i 
aktiviteter och balans mellan dem. Förutsättningar för en god aktivitetsbalans är bl.a. att de 
krav som ställs på klienten är på en rimlig nivå gentemot klientens förmågor.   
Arbetsterapeuten bör även ta reda på om en eventuell obalans mellan aktiviteter är orsakad av 
under-, eller överstimulering (9). Enligt Eklund (2011) definieras aktivitetsbalans som en 
“upplevelse av överensstämmelse mellan önskade och aktuella aktivitetsmönster” (8 s.29).   
Vidare beskrivs det som en individuell upplevelse och en viktig aspekt för välbefinnande (8) . 
Rehabiliteringen vid stressrelaterad psykisk ohälsa bör rikta sig till klientens unika situation 
och intressen då en stressproblematik ofta grundar sig i obalans mellan aktiviteter inom 
privatliv och arbete (2).     
   
Arbetsterapeuten kan inkludera olika aspekter om en förändring är eftersträvad. Bl.a. den 
omkringliggande fysiska och sociala miljön som påverkar möjligheter, resurser, krav och 
begränsningar. Den kan ha både negativ och positiv inverkan på klientens 
handlingsmöjligheter. Motivation och tilltro till den egna förmågan samt vanor och kapacitet 
att utföra aktiviteter är även de viktiga aspekter att inkludera för att skapa förändring och 
utveckling hos klienten. En förändringsprocess kan behövas när klienten hamnat i en situation 
som resulterat i obalans i det dagliga aktivitetsmönstret. Förändringsprocessen består bl.a. av 
att omvärdera förmågor, tankar och känslor för att finna meningsfullhet och aktivitetsbalans. 
Nya förutsättningar kan därefter skapas och bidra till hållbara tanke-, känslo- och 
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handlingsmönster (10). Rehabiliteringen bör innefatta råd och stöd för eventuella 
förändringar, med syfte att få en mer fungerande vardag. Arbetsterapeuten kan stödja sin 
klient genom att öka medvetenheten om vad tillståndet innebär och öka förståelsen hos 
klienten om dennes egna resurser och begränsningar. Arbetsterapeuten kan även hjälpa 
klienten att anpassa aktivitetens krav kopplat till klientens förmågor (15).    
   
Kognitiv beteendeterapi (KBT) och mindfullness är behandlingsmetoder som kan användas 
inom sjukvården i arbetet med personer med stressrelaterad psykisk ohälsa (1). Ett sätt för 
arbetsterapeuter att arbeta med samma klientgrupp är med hjälp av naturen i NBR (19).   
   
1.3  Naturens betydelse för hälsan   
Naturen har god inverkan på människans hälsa då den bidrar till stressreducerande effekter, är 
återhämtande och ökar välbefinnandet (19). Även Ulrichs (2001) forskning visar att 
människors stress reduceras när de vistas i naturen (20). Dessa hälsoeffekter kan bero på att 
naturen underlättar den mentala återhämtningen genom att hålla nere antal intryck som 
hjärnan behöver bearbeta (21).   
   
Naturen har så starkt inflytande på människan att själva betraktandet av naturen ger 
stressreducerande effekter och välmående (22–24). Redan 1984 gjordes en studie (22) som 
tydde på att klienter som hade utsikt över naturen återhämtade sig snabbare efter operation än 
de klienter som hade utsikt över tegelväggar (22). Nyare forskning tyder på liknande resultat 
(23;24). En studie påvisar att se bilder av tätt växande träd har en lugnande effekt och bidrar 
till högre grad av självrapporterad stressreducering (23). En annan studie tyder på att 
naturbilder på väggarna i kontorsmiljö ger stressreducerande effekter (24).   
   
Aktiviteter i naturen som innehåller fysisk aktivitet, t.ex. en skogspromenad, har visat sig vara 
bra för att motverka trötthet. Här har även den gröna miljön i naturen och den friska luften 
visat sig vara effektiv för återhämtning (15).    
   
1.4  Naturbaserad rehabilitering   
NBR är en mångprofessionell rehabiliteringsmetod utformad för bl.a. stressrelaterad psykisk 
ohälsa. Aktiviteter som utförs i rehabiliteringen är t.ex. avslappning, stresshantering, hantverk, 
rörelse och samtalsterapi (19).    
   
Författarna till denna studie inkluderar grön rehabilitering och trädgårdsterapi i definitionen av 
NBR. Göteborgs botaniska trädgård beskriver grön rehabilitering som en rehabiliteringsform 
där man utför aktiviteter i natur, trädgård och med djur. Vistelse i naturen under 
rehabiliteringen beskrivs fördelaktigt för både avslappning och återhämtning (2). 
Rehabiliteringen består av ett team med grön kompetens i form av t.ex. trädgårdterapeuter och 
vit kompetens med sjukvårdspersonal, där arbetsterapeuter kan ingå (2). Trädgårdsterapi 
beskrivs enligt American Horticulture Therapy Association (AHTA, 2018) som ”en 
kompletterande terapiform där trädgårdsarbete och övriga trädgårdsaktiviteter används för att 
förbättra mental och fysisk hälsa, social anpassning, yrkesskicklighet, rekreation och fritid” 
(25). Trädgårdsmiljön ska kunna bemöta olika sinnesstämningar hos deltagarna för att alltid 
kunna bidra till utförande av aktiviteter eller återhämtning (26).    
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NBR har visat sig vara effektivt för att uppleva meningsfulla aktiviteter, vilket är viktigt att ha 
som en del av vardagen för att öka välbefinnande och hälsa (4). Deltagarna i Erikssons et al 
studie (2010) menar att aktiviteterna de utförde i naturen upplevdes vara energigivande, 
inspirerande och trivsamma. Detta i sin tur bidrog till att de insåg vikten av att spendera mer 
tid på aktiviteter som de upplevde var meningsfulla och intressanta (16).   
   
1.4.1  Naturbaserad rehabilitering och stressrelaterad psykisk ohälsa   
NBR har visat sig vara effektivt för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa (27). En 
studie av Sahlin et al (2015) visar att NBR minskade symptomen på utbrändhet, depression 
och ångest hos deltagarna, som även fick ökat välmående. Effekten tros komma från att 
deltagarna spenderade tid i grön miljö där de gavs tillfälle för reflektion, återhämtning, intag 
av dagsljus och utföra fysiska aktiviteter. Vid en uppföljning observerades även ett minskat 
antal sjukskrivningsdagar hos deltagarna till skillnad från vid rehabiliteringens början. Även 
deltagandet i NBR för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa kan minska behovet av 
sjukvård i sig (27).   
   
Under NBR uppmanas klienterna att ta många pauser i aktivitetsutförandet för att känna in 
stunden och försöka njuta av omgivningen. Det är viktigt att klienterna upplever att aktiviteter 
de utför är meningsfulla, för att öka välmående och underlätta deras rehabiliteringsprocess 
(28). Den personliga resa klienterna genomgår under NBR är tids-, och energikrävande då 
rehabiliteringen för de personer som drabbats av stressrelaterad psykisk ohälsa är lång. 
Tanken är att naturen ska verka som en tillåtande plats där förmågor ska kunna tränas upp och 
utvecklas (2). Under NBR används årstiderna som en symbolik för att visa att varken tiden 
eller rehabiliteringen kan påskyndas. Det tar sin tid för årstiderna att växla, samtidigt som det 
sker en ständig förändring (28).    
   
1.4.2  Naturbaserad rehabilitering och återgång till sysselsättning   
Att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa leder i många fall till sjukskrivning eller problem 
i arbetet, som t.ex. minnesproblematik, nedsatt uppmärksamhet och kronisk trötthet. NBR har 
visat sig vara en effektiv rehabiliteringsform för att få personer med stressrelaterad psykisk 
ohälsa tillbaka till arbete eller annan sysselsättning (3;4). Enligt Pálsdóttirs et al (2013) har 
63% av personerna som varit sjukskrivna en längre tid för stressrelaterad psykisk ohälsa 
återgått till sina vardagliga sysselsättningar ett år efter genomförd NBR. De har även fått 
bättre aktivitetsbalans och fått en mer välbalanserad livsstil med mer tid till meningsfulla 
aktiviteter, fått förbättrad hälsa och bättre förmåga att klara av sitt arbete (4). Sahlin et al  
(2015) har kommit fram till att klienten upplever minskad känsla av utmattning och ångest vid 
de uppföljningar som gjorts efter att NBR ägt rum och att deltagarna ökat sin 
aktivitetsförmåga (27).   
   
1.5  Problemformulering    
Stressrelaterad psykisk ohälsa är en stor del av psykisk ohälsa (1). Enligt uppgifter från   
Försäkringskassan (2017) utgör psykisk ohälsa ca 46% av alla pågående sjukskrivningar i 
Sverige med en ökning på 129% från 2011 till 2017 (29). Samtidigt är stressrelaterad psykisk 
ohälsa ofta mycket långvarig (30;1). Endast 20 % av långtidssjukskrivna har återgått till 
arbete inom fem år. Detta medför lidande för individen och stora samhällskostnader (1).   
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Sjukskrivningar för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa är ett aktuellt och växande 
problem i samhället (29). En förklaring till det kan vara att den psykiska arbetsbelastningen 
och kraven på arbetsplatsen har ökat och arbetet upplevs av många som både jäktigt och 
psykiskt ansträngande. Sjukskrivningar kan bli en följd av obalans mellan aktiviteter (12)  och 
kan bidra till svårigheter i form av bl.a. försämrad prestationsförmåga, nedsatt 
uppmärksamhet, - och informationsbearbetning, minnesproblem och svårigheter att prioritera 
vilket kan påverka en persons sysselsättning (12;14).    
   
Arbetsterapeutens professionella kunskaper om vikten av aktivitetsbalans, människans vanor, 
roller och dess betydelse för hälsa gör att de lämpar sig bra i arbetet med stressrelaterad 
psykisk ohälsa. NBR har också bevisats vara en effektiv metod för patienter med denna typ av 
problematik. Efter en litteratursökning har en kunskapslucka identifierats att det fattas studier 
om arbetsterapeutens egna erfarenheter inom området med dessa klienter. Samt hur 
arbetsterapeuter går till väga med NBR för att hjälpa klienter att komma tillbaka till arbete 
eller annan form av sysselsättning. Det saknas även ett förtydligande av arbetsterapeutens roll 
inom NBR. Detta har lett fram till studiens syfte.   
   
2.  Syfte   
Syftet med studien är att undersöka arbetsterapeuternas erfarenheter av naturbaserad 
rehabilitering för återgång till sysselsättning hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa.   
   
3.  Metod   
Studien har en kvalitativ ansats som fokuserar på att utforska upplevelser och erfarenheter 
(31) hos arbetsterapeuter som jobbar med NBR. Föreliggande studie har analyserats med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys beskrivet av Lundman och Graneheim (2017) med ett 
induktivt angreppssätt där texterna analyserats förutsättningslöst (32). Datainsamlingen har 
skett genom semistrukturerade intervjuer med intervjuguide (33). Då syftet med studien är att 
undersöka arbetsterapeuternas erfarenheter bedömdes detta vara en lämplig design för 
studien.    
   
3.1  Urval   
I studien användes inklusionskriterier för att identifiera populationen (33).   
Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter i 
Sverige. De skulle även ha erfarenhet av NBR för återgång till sysselsättning hos personer 
med stressrelaterad psykisk ohälsa.    
   
Ett ändamålsenligt urval valdes för studien och beskrivs av Polit och Beck (2017) som en 
metod där forskaren väljer individer som är mest lämpliga för studiens syfte (33). 
Legitimerade arbetsterapeuter som ansågs vara informationsrika källor för studiens syfte 
eftersöktes genom sökningar på internet över verksamheter som har NBR. I de fall där 
kontaktuppgifter till arbetsterapeuten fanns, kontaktades arbetsterapeuten direkt. Annars 
kontaktades verksamhetscheferna. Därefter skickades ett informationsbrev om studien ut till 
aktuella arbetsterapeuter, eller verksamhetschefer, som i sin tur vidarebefordrade 
informationsbrevet till tänkbara arbetsterapeuter. Arbetsterapeuterna ombads att ta kontakt 
med studiens författare om de önskade delta i studien. Sexton naturbaserade 
rehabiliteringsverksamheter kontaktades. Tio föll bort, åtta av dem hade inte arbetsterapeuter 



6    
    

anställda och två verksamheter återkopplade aldrig trots upprepade försök till kontakt. Sex 
arbetsterapeuter visade sig vara aktuella för studiens syfte och alla tackade ja till att medverka. 
Arbetsterapeuterna informerades om konfidentialitet och frivilligheten att delta i studien. Ett 
muntligt och skriftligt samtycke genomfördes.    
   
Urvalet blev relativt litet då det fanns ett begränsat antal arbetsterapeuter i Sverige med den 
kunskap som efterfrågades till den här studien. De aktuella arbetsterapeuterna är kvinnor och 
har varit legitimerade arbetsterapeuter mellan 12–47 år. De har även erfarenhet mellan 10 
månader till 7 år i sitt arbete med NBR för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa.    
   
3.2  Datainsamling   
Empiri inhämtades från sex legitimerade arbetsterapeuter genom semistrukturerade intervjuer. 
Det ansågs passande för studiens syfte då Polit och Beck (2017) beskriver semistrukturerade 
intervjuer som lämpligt när forskaren önskar fördjupad kunskap om ett visst område. Detta 
genom att ta del av respondenternas egna ord kring deras erfarenheter samt att de kan svara 
utan vidare restriktioner (33). Arbetsterapeuterna fick välja förfarande för intervju, samt en tid 
som passade dem. Intervjuerna genomfördes under två veckors tid, med ett intervjutillfälle 
med varje arbetsterapeut. Intervjuerna delades upp mellan författarna till studien, där en 
författare var intervju ansvarig och den andra författaren fick ställa eventuella frågor i slutet. 
Intervjuerna spelades in och varade mellan 45–60 minuter vardera. På grund av långt 
geografiskt avstånd skedde en intervju över Skype och resterande över telefon.   
   
För att få struktur i intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga). Enligt Kristenssons 
(2014) beskrivning bör intervjuguiden innehålla öppna frågor med ämnen som önskas beröras 
och möjliggör att respondenterna kan tala fritt. Detta möjliggör att syftet kan besvaras och är 
därmed ett bra sätt att få informationsrika data (31). Intervjuguiden utvecklades genom 
diskussion mellan studiens författare, författarnas handledare och med hjälp av en 
pilotintervju. Enligt Bryman (2011) kan en intervjuguide testas genom pilotintervjuer för att 
se om eventuella förändringar behövs göras (34). I den här studien gjordes en pilotintervju på 
en legitimerad arbetsterapeut med kunskaper inom NBR, men som inte arbetade med personer 
med stressrelaterad psykisk ohälsa. Detta gjordes i syfte att se om frågorna möjliggjorde det 
fria berättandet, var relevanta och möjliggjorde att få svar på studiens syfte. Efter 
pilotintervjun gjordes enstaka förbättringar på intervjuguiden med syfte att göra frågorna 
enklare att förstå.   
   
Intervjuerna började med kortare inledningsfrågor om arbetsterapeuterna för att senare kunna 
beskriva dem som grupp. Intervjuerna leddes sedan över till öppna huvudfrågor där 
arbetsterapeuterna ombads att berätta fritt. Den inledande huvudfrågan var alltid “hur arbetar 
du med NBR?” och efterföljdes sedan av flera huvudfrågor. Huvudfrågor kunde sedan följas 
av eventuella följdfrågor, som enligt Kristensson (31) samt Bryman (34) är ett bra 
komplement för att få fördjupade svar från respondenterna.    
   
3.3  Dataanalys    
Efter avslutad datainsamling delades intervjuerna upp mellan författarna till studien och 
transkriberades. Transkriberingen gjordes ordagrant och avidentifierades som föreslaget av 
Kristensson (31). Textmaterialet analyserades sedan genom metoden kvalitativ 
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innehållsanalys som Lundman och Graneheim (2017) har beskrivit (32). Den kvalitativa 
innehållsanalysen användes i den här studien för att möjliggöra en mer strukturerad analys av 
data och för att kunna beskriva likheter och skillnader i det insamlade materialet. Samt för att 
skapa tema och kategorier (32). Genom att frångå intervjuguiden kunde materialet läsas 
förutsättningslöst och mönster kunde hittas (32).   
   
Den insamlade data lästes igenom flertalet gånger med syfte att lära känna materialet och få en 
helhetsbild (32). Därefter diskuterades materialet för att försäkra om att det uppfattats på 
liknande sätt. Enligt Lundman & Graneheim beskrivning (32) togs meningsenheter som 
svarade på studiens syfte fram ur råmaterialet och lades in i en analysmatris där 
kondenseringar och koder konstruerades. Kondenseringen gjordes för att korta ner texten 
samtidigt som det väsentliga i materialet sparades. Utifrån kondenseringen skapades koder 
som placerades ihop till underkategorier för att skapa kategorier. Detta för att se att alla koder 
platsade under någon kategori. Kategorierna blev sedan grund till resultatet. Analys gjordes på 
den manifesta data vilket Lundman och Graneheim beskriver som det textnära och uppenbara 
innehållet (32). Den skrivna texten analyserades men tolkningar gjordes under processens 
gång. Exempel på analysprocessen finns i Tabell I.   
   
Tabell I: Analysmatris.  
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3.4  Etiska överväganden   
Studien har tagit hänsyn till etiska överväganden enligt Helsingforsdeklarationen (35). 
Informationsbrev skickades ut till arbetsterapeuterna i studien där de informerades om den 
övergripande planen för forskningen och val av metod. De informerades om studiens syfte, 
eventuella risker, forskningshuvudman, att identitet och svar behandlas konfidentiellt och att 
intervjuerna skulle spelas in, transkriberas och analyseras. Samt att materialet kommer att 
hållas oåtkomligt för obehöriga fram till dess att materialet förstörs efter godkänt resultat på 
studien. Information om att deltagandet var frivilligt och att arbetsterapeuten kunde avbryta 
sin medverkan utan att uppge anledning gavs både skriftligt i informationsbrevet samt 
muntligt vid intervjutillfället. Samtycke till deltagande i studien har givits både skriftligt och 
muntligt.   
   
4.  Resultat    
Personerna med stressrelaterad psykisk ohälsa som arbetsterapeuterna arbetar tillsammans 
med i NBR kallas i den här studien för deltagare. Analysen av insamlad data har resulterat i 
temat Vägen tillbaka. Temat valdes då det ringar in det resultat som kategorierna har 
gemensamt. Nämligen sitt fokus på arbetsterapeuternas erfarenheter av att hjälpa deltagare i 
NBR tillbaka till någon form av sysselsättning och vad vägen dit kan bestå av. Temat följs av 
tre huvudkategorier med underkategorier (Tabell II). Citat valdes ut för att illustrera varje 
kategori. Bakom varje citat finns en siffra, varje siffra representerar en specifik arbetsterapeut 
för att påvisa variationen.   
   

   
   
4.1  Deltagarnas utveckling via NBR   
Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter om deltagarnas utveckling i NBR. 
Arbetsterapeuterna beskriver att deltagarna ofta insjuknat i stress på grund av för höga krav på 
sig själva samt från omgivningen under lång tid. Det framgår att deltagarna har obalans 
mellan aktiviteter i vardagen. Antingen stressar dem och är oroliga över att de har för mycket 
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att göra eller så upplever dem sådan trötthet att de inte har ork att göra någonting. Analysen 
tyder på att ett första steg för deltagarna är att landa i sin situation och acceptera den, för att 
sedan få motivation och ork till att utvecklas. Detta för att de så småningom ska kunna återgå 
till någon form av sysselsättning. “Deltagarna har hållit uppe en fasad, de måste landa i hur de 
faktiskt mår för att kunna göra förändringar för att må bättre”. [3]     
   
4.1.1  Kravlösheten hos naturen   
Samtliga arbetsterapeuter beskriver naturen som en kravlös, tillåtande plats där deltagarna kan 
vara ett med naturen utan att känna prestationstvång. En arbetsterapeut uppger att ett första 
steg för ökad motivation hos deltagarna är att de vistas bland folk, och att de kan uppleva 
glädje i själva utförandet av aktiviteter. “Det finns ingen prestation i det vi gör här. Vi är 
mycket i naturen, sitter i skogen, tänder en eld, täljer. Belöningen kan ligga i spånen som 
faller när vi täljer och känslan av träet i handen” [1]. Samtliga arbetsterapeuter använder sig 
av naturen och dess kravlöshet som redskap för att hjälpa deltagarna att finna acceptans i sin 
situation, hitta det som ger glädje, och få hopp om framtiden och tillfrisknande. Naturen 
används även för att deltagarna ska finna sin motivation-, och initiativförmåga, som anses 
viktigt för att ta sig vidare till sysselsättning.    

   
Att de får möjlighet att koppla av på platsen i naturen tillsammans med de kravlösa 
aktiviteterna ger en positiv effekt. De kan finna hopp och sakta komma tillbaka till sig själva 
igen när de känner motivation till förändring. [6]   

   
Arbetsterapeuterna beskriver att aktiviteter används för att skapa förutsättningar för deltagarna 
att återgå till någon form av sysselsättning. Aktiviteterna följer naturens årstider och är 
baserade på den omkringliggande naturen. Aktiviteterna består av bl.a. trädgårdsarbete och 
pyssel med naturmaterial. Att sätta ett frö i jorden och se det växa ses som en bekräftande 
symbolik om förändring och väcker framtidshopp inom deltagarna.    
   

Att så ett frö som växer upp till en planta har en symbolik som kan inge hopp. Det kan väcka 
resurserna de har inom sig att vårda och ta hand om sig själva, med rätt näring och gödning 
kan de utvecklas. [2]   
    

4.1.2  Utveckling genom djur   
Majoriteten av arbetsterapeuterna i studien använder djur i NBR. Djuren beskrivs som 
kontaktsökande, kravlösa och stärker deltagarna genom att bekräfta dem som de är.  Djuren 
används även för att träna på kontakt, kroppsspråk, att vara i nuet och utmana rädslor.  
Kontakten med ett djur kan öka kontakten med människor och bidrar till en ökad motivation-, 
och initiativförmåga.   
   

En deltagare som alltid höll sig utanför gruppen fick stå i boxen hos en häst, klappa den och få 
den här kontakten. Nästa vecka hördes prassel från boxen, då hade deltagaren stått hemma 
och skurit morötter som hen gav hästen i boxen. Och där vände det på något sätt och sen så 
var hen med mer i gruppen och pratade mer. [5]    

   
Analysen visar att deltagarna ofta har brist på tilltro till sin förmåga. Att öka tilltron kan leda 
till bättre självförtroende, vilket är viktigt för återgång till sysselsättning. Ett sätt är att umgås 
med hästar för att utmana och övervinna rädslor. “Ibland får de testa att sitta på hästen, det 
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kan upplevas läskigt men det stärker personen att känna att de är kapabla” [5]. Deltagarna får 
med hjälp av hästar även träna på att vara i nuet, att känna av sina behov och samtidigt få dem 
bekräftade genom att hästen lyder. “Många upplever att hästen reagerar på det de gör. Det blir 
en stark kommunikation som upplevs positivt och många känner sig modiga”. [1]   
   
4.1.3  Gruppens betydelse för utveckling   
Resultatet visar att gruppen i NBR har stor betydelse för deltagarnas utveckling och 
rehabilitering. Flertalet arbetsterapeuter talar om möjligheten att observera deltagarnas 
förmågor och begränsningar vid aktivitetsutförande i samspel med andra. Deras förmågor kan 
då lyftas fram för att deltagarna ska kunna utveckla dessa.    
   
Deltagarna kan även finna viktiga resurser i sig själva som kan vara bra byggstenar för att ta 
sig vidare i livet, t.ex. samarbetsförmåga, uthållighet och initiativtagande. Det är dock viktigt 
att deltagarna i gruppen har samma problematik. Många upplever att de finner igenkänning, 
stöd och förståelse, något de saknat från omgivningen utanför NBR.    
   

En deltagare mådde väldigt dålig. Men aktiviteter i naturen i kombination med igenkänningen 
från de andra i gruppen var fascinerande och stärkande. Deltagaren fann acceptans, fick 
social träning och har idag gått vidare till annan sysselsättning. [3]   

   
4.1.4  Tidens betydelse för utveckling   
Rehabiliteringens längre tidsram framkommer som betydelsefull för deltagarnas rehabilitering 
och utveckling. “Jag träffar deltagarna under en längre tid och uppfattar att vi p.g.a. det ofta 
finner kärnan i deras problem och på så vis kan hjälpa dem vidare till annan sysselsättning”. 
[3]   
   
Majoriteten av de naturbaserade verksamheterna har tidsintervaller där deltagarna börjar och 
slutar samtidigt. Det finns även verksamheter där deltagarna är i olika skeenden i sin 
rehabilitering vilket arbetsterapeuterna upplever positivt. Gruppens nya deltagare kan finna 
stöd och hopp i deltagare som kommit längre i sin rehabilitering. Deltagare som är i ett senare 
stadie kan jämföra sig med nya deltagarna och konkretisera deras egen förbättring i processen. 
Resultatet visar betydelsen av en längre rehabiliteringsfas som i NBR ofta är mellan tolv 
veckor till sex månader.    
   

Rehabilitering och återgång tar tid. Vändningen brukar vi se två månader in. Ska man då ut 
direkt i arbetslivet så blir det inte hållbart. Att de är här sex månader tillsammans med att de 
får med sig alla de här erfarenheterna tror jag gör det hållbart. [4]    

   
4.2   Strategier för aktivitetsbalans i NBR   
Naturbaserade aktiviteter används i NBR för att ge deltagarna tillfällen att träna på strategier 
för att få en förbättrad aktivitetsbalans. Delvis för att få en bättre fungerande vardag men även 
för att få mentala redskap för att kunna återgå till annan sysselsättning. Arbetsterapeuterna 
beskriver att NBR används för att skapa bättre balans mellan dagliga aktiviteter med hjälp av 
att skapa struktur, omvärdera gamla tankar och mönster samt finna plats för återhämtning och 
paus i det dagliga pusslet.    
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Först pratar jag om aktivitetsbalans rent allmänt och hur man bör välja bort saker man inte 
mår bra av, det ska inte vara enbart kravfyllda saker som fyller livet… det här ökar 
förståelsen för vad vi vill uppnå med strategierna. [6]    
   

4.2.1  Struktur   
Arbetsterapeuterna strävar efter att ha rutiner och struktur på rehabiliteringen. Dels för att 
skapa trygghet för deltagarna men även för att skapa rutiner som kan anammas utanför 
rehabiliteringen. En arbetsterapeut nämner att många deltagare inte sköter sina matrutiner. 
Genom att ha fika i början av varje rehabiliteringstillfälle påbörjas en frukostrutin som de kan 
komma igång med i vardagen. Flertalet arbetsterapeuter menar att ta sig till NBR är en bra 
början till mer struktur “det är en början till rutiner, att ta sig upp på morgonen, göra sig 
iordning och ta sig någonstans” [1]. En annan arbetsterapeut säger:   
   

Tiden här ska påminna om en arbetssituation, för att deltagarna lättare ska kunna gå vidare 
till arbete. Vi har en plan för dagen, det ger sammanhang och känslan av att någon väntar på 
en när man kommer. Vi ringer upp om någon har en oanmäld frånvaro. Detta ger struktur på 
veckan, de vet att varje gång de kommer så börjar det likadant och det ger en känsla av 
trygghet. [4]    

   
En del av arbetsterapeuterna i studien arbetar med struktur genom användning av en 
aktivitetsdagbok där deltagarna fyller i de aktiviteter som utförs under en dag. Genom att göra 
deltagaren uppmärksam på ogynnsamma aktivitetsmönster kan arbetsterapeuten öppna upp 
samtal om eventuella förändringar. Detta kan bidra till struktur och ge ett mer gynnsamt 
aktivitetsmönster, vilket är viktigt för återgång till sysselsättning.   
    
4.2.2  Omvärdering   
Resultatet visar att arbetsterapeuterna stödjer deltagarna i att omvärdera sina tankar och 
mönster, för att på sikt kunna förändra sin situation. Detta är en tidskrävande process där 
arbetsterapeuterna ger deltagarna stöd genom olika strategier och redskap. “Det är viktigt att 
ifrågasätta varför de gör saker och för vems skull. Många är fast i mönster som måste 
diskuteras” [1]. En arbetsterapeut säger;    
   

Genom att deltagarna ofta fascineras av naturen, lugnet och det vi gör här, försöker jag väcka 
tankar och frågor kring det gamla stressade sättet som var, och resultatet av att fortsätta som 
de gör, de måste ompröva, byta riktning och komma till acceptans, eftersom det gamla sättet 
inte fungerade. [5]   

   
Flertalet arbetsterapeuter i den här studien talar om vikten av att väcka deltagarnas intressen. 
Detta för att finna meningsfullhet i aktiviteter, uppleva ett lugn och samtidigt få tillfälle att 
träna på att tänka på ett sätt som kan förbättra deras situation. En arbetsterapeut förklarar att 
många deltagare återupplever gamla intressen genom att få vistas i naturen, t.ex. att få arbeta i 
en trädgård. Arbetsterapeuten förklarar därmed vikten av att hjälpa deltagarna att omvärdera 
gamla förhållningssätt;   
   

 Här har de kanske fått upp intresset för sina trädgårdar igen. De måste börja i liten skala, 
kanske begränsa sig till en rabatt. Att lära sig att man inte behöver ha allt på en gång, allt 
behöver inte vara perfekt. Kanske nöja sig med en rabatt att hålla ordning på, att kunna 
glädjas åt att det ser fint ut i den lilla änden... att träna på det. [2]   
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Arbetsterapeuterna berättar att deltagarna under längre tid åsidosatt sina behov utan att 
reflektera över hur de mår. Det är viktigt att de får uppleva att livet består av mer än stress och 
krav och då finna kraft till att omvärdera sina gamla tankar och mönster. Naturbaserade 
aktiviteter används för att deltagarna ska uppmärksamma sina behov. Aktiviteterna syftar till 
att deltagarna ska bli mer närvarande genom att sinnena stimuleras av det som sker 
runtomkring dem i naturen. “Jag känner regnet mot kinden, och jag hör när det smattrar mot 
min jacka... det gör att jag blir mer närvarande i min egen kropp” [6]. En arbetsterapeut 
berättar;   
   

Vi gjorde äppelmust, vi försöker väcka sinnen i det vi gör. Man ska krossa dem, och det låter, 
luktar och skvätter och sen pressar man juicen ur dem som man sedan får smaka på. Många 
av våra deltagare har ju liksom tappat det här med att uppleva saker via sina sinnen så vi 
försöker väcka det. De har jagat på så i livet att de har glömt bort hur saker känns och upplevs. 
[1]   

   
4.2.3  Återhämtning och paus   
Arbetsterapeuterna arbetar med strategier för paus och återhämtning. Tanken är att deltagarna 
ska kunna känna när de behöver återhämtning och paus för att orka med sin vardag. 
Återhämtning finns ofta att hämta i aktiviteter deltagarna finner meningsfulla, medan pauser 
behöver tränas på att ta. Detta bidrar till en mer hälsosam aktivitetsbalans och ökar 
deltagarnas chanser att få en hållbar situation i den sysselsättning som väntar efter 
rehabiliteringen. Deltagarna får träna på att avbryta sitt aktivitetsutförande för att ta paus.   
   

Vi tränar på att bryta, en del bara kör järnet. Då säger vi att vi ska plantera blommor och sen 
säger vi att nu bryter vi. Det är jättejobbigt för de här personerna för de vill göra klart, som 
de alltid har gjort. Det är en utmaning för dem… de måste lära sig att bryta, de måste hitta 
andra lösningar. [3]   

   
En strategi som en del av arbetsterapeuterna använder i rehabiliteringen är en symbol för paus. 
Deltagarna skapar symbolen i naturmaterial och har sedan med sig den under rehabiliteringens 
gång som en påminnelse om paus i aktivitetsutförandet. Deltagarna uppmuntras ta med sig 
symbolen hem som strategi för att komma ihåg att ta pauser, för att lättare kunna hantera den 
sysselsättning de ska återgå till.     
   

I början får vi alltid påminna dem om att ta paus, men målet är alltid att de ska göra det själv 
i sina aktiviteter. Det är en förutsättning för att kunna jobba, att känna vad de orkar och inte 
och dela upp sysslor. [4]   

   
Tanken med aktiviteterna är att de ska vara meningsfulla, upplevas lustfyllda och på så sätt ge 
återhämtning under själva aktivitetsutförandet. I naturen finner deltagarna ofta ett meditativt 
lugn som hjälper dem att inse vad som är meningsfullt för dem. Vad som upplevs som 
meningsfulla och återhämtande aktiviteter är dock individuellt för deltagarna.    
   

De har alltid ett val att göra det som upplevs meningsfullt för dem. De måste känna efter vad 
de mår bra av, olika aktiviteter passar olika personer. Vårt motto är: Gör det som känns bra 
för dig idag. [2]    
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Flera arbetsterapeuter upplever skogen användbar för att deltagarna ska finna ro. Många 
använder tysta skogspromenader som en del i rehabiliteringen och de beskrivs som en 
aktivitet där deltagarna ges en god möjlighet till återhämtning och ett tillfälle att lära känna 
sina behov av pauser.    
   

Vi tar tysta skogspromenader för att de ska lära känna hur det känns och vad de mår bra av. 
Den sociala miljön i form av andra deltagare möjliggör för deltagarna att träna på att gå 
undan när de behöver ta en paus, för att kunna göra likadant i vardagslivet och på 
arbetsplatsen. [3]   

   
4.3   Arbetsterapeutens förhållningssätt   
Arbetsterapeuterna berättar att de använder sitt förhållningssätt som ett medel i 
rehabiliteringen, för att stödja deltagarna att återgå till sysselsättning. Deras erfarenheter visar 
att deltagarna behöver trygghet för att klara av den utvecklande processen de går igenom 
under NBR. Arbetsterapeuterna bedyrar vikten av att vara accepterande, vänliga, ha ett lugnt 
bemötande och att se deltagarna som individer med specifika behov.    
   

Jag vill att de ska känna sig välkomna, jag är alltid vänlig, bekräftande och stöttande... att alla 
blir sedda och förstådda är viktigt för mig. Jag tror det är en viktig start på något vis. [4]   

   
Arbetsterapeuterna berättar att de försöker vara stödjande. De anser att deras stöd bidrar till att 
deltagarna känner sig accepterade och får hjälp i deras resa.   
   

Jag kan stötta dem i deras process att själva komma fram till beslut om framtiden, stötta dem i 
rätt riktning genom NBR till att själva se, förstå och göra förändring...Jag kan även vara ett 
stöd i aktiviteter genom att t.ex. hjälpa dem avgränsa sig själva, de har ett driv i sig att bara 
köra på och inte stanna upp och lyssna på kroppen. [6]   

   
Flera arbetsterapeuter har erfarenheter kring att naturbaserade aktiviteter skapar tillfällen där 
de kan använda sig själva som ett redskap, bl.a. för att förmedla budskapet att aktiviteter kan 
utföras utan prestationskrav. Detta gör de för att deltagarna skapar sig en hållbar och rimlig 
syn på sig själva för att de ska kunna återfå och bibehålla sysselsättning.   
   

Det finns ingen prestation i det vi gör här, det ligger t.ex. full med halv-täljda saker i skogen 
och jag brukar lite demonstrativt kasta mitt över axeln och säga att nja, det här blev det inte 
så mycket av… vi måste föregå med gott exempel och inte vara duktiga själva. [1]   

   
5.  Diskussion   
Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuternas erfarenheter av naturbaserad 
rehabilitering för återgång till sysselsättning hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. 
Efter analys av datamaterialet konstruerades temat Vägen tillbaka. Temat följs av de tre 
kategorierna; deltagarnas utveckling via NBR, strategier för aktivitetsbalans och 
arbetsterapeutens förhållningssätt. Kategorierna beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter om 
deltagarnas resa tillbaka till sysselsättning.    
   
Rehabiliteringen genomförs i två steg. Det första steget handlar om att infinna acceptans om 
nuvarande situation samt finna motivation och initiativförmåga för att kunna förändra 
situationen. Miljön i form av naturen och djuren, igenkänning i gruppen på NBR samt den 
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längre typen av rehabilitering hjälper deltagarna genom denna utveckling. Det andra steget är 
att finna en fungerande aktivitetsbalans med hjälp av strategier som syftar till struktur, 
omvärdering av tankar och mönster samt att kunna ta paus och få återhämtning. Resultatet 
visar även att arbetsterapeuterna använder sig själva i rehabiliteringen genom att anpassa sitt 
förhållningssätt till deltagarna och verka som stöd och en källa av trygghet.    
   
5.1  Resultatdiskussion    
Resultatet i studien visar att kravlösheten som upplevs i naturen, djuren och gruppen används 
som ett medel för att deltagarna ska kunna göra den nödvändiga utveckling som krävs för att 
kunna återgå till sysselsättning. Arbetsterapeuternas erfarenheter tyder på att deltagarna först 
behöver tid att acceptera deras nuvarande situation och landa i hur de mår. Detta kan ske 
genom kravlösa aktiviteter i natur och med djur, genom kravlösheten från arbetsterapeuten 
och övriga gruppdeltagare. Ottosson (2001) skriver att naturens kravlöshet möjliggör att 
klienten känslomässigt kan knyta an och hitta en inre balans vilket hjälper att hantera den kris 
klienten befinner sig i (36). En möjlig förklaring till denna studies resultat kan vara det 
Kielhofner (2012) skriver om utvecklingen som sker genom en förändringsprocess. Den 
består av en utforskande fas som bör ske i en kravlös miljö för att möjliggöra för klienten att 
finna mening, resurser och begränsningar. En annan del av processen innehåller att utvecklas 
med hjälp av det som uppkommit under utforskandet. Kunskapen som uppstår i första fasen 
bidrar till en förändring till ett förbättrat aktivitets-, och tankemönster (10). Studien visar även 
att den kravlösa miljön går deltagarnas förmågor till mötes vilket stärks av Bejerholm (9) som 
skriver att kraven bör ligga på en jämn nivå med förmågorna.    
   
Resultatet tyder på att arbetsterapeuterna använder sig av indirekt terapi för att främja 
deltagarnas utveckling. Indirekt terapi beskrivs av Eklund (6) som en terapiform där 
deltagarna får träna upp förmågor. I denna studie påvisas antagandet genom att deltagarna får 
träna på t.ex. sin initiativförmåga genom olika djur- och naturbaserade aktiviteter. Syftet är 
alltså inte att lära sig att t.ex. borsta en häst, utan att finna initiativ inom deltagarna att göra det 
samt öka förmågan till kontakt.    
   
Miljön och djuren på NBR ökar den inre motivationen och initiativförmåga hos deltagarna. En 
möjlig anledning kan vara att djur och natur ökar engagemang hos människor genom att ha en 
positiv verkan på deras välmående. Enligt Ottosson och Grahn (2008) har naturens inverkan 
på människan en positiv effekt på rehabilitering och vistelse i naturen ökar det mentala 
välmående (37). Att vistas tillsammans med djur utvecklar deltagarnas kontakt med sig själv 
och med andra. Anledningen beskrivs som att djuren är kontaktsökande, kravlösa och 
bekräftande. Marr et al (2000) menar att terapi genom djur ökar välmående och socialt 
beteende gentemot andra människor (38). Johnson et al (2011) belyser vikten av djurens 
positiva effekter på människors rehabilitering och att djur kan förebygga ohälsa genom deras 
bekräftande beteende och det sociala stöd de ger (39). Arbetsterapeuter kan tillämpa denna 
kunskap i praktiken genom att inkludera aktiviteter i naturen eller med djur i sitt arbete med 
personer med stressrelaterad psykisk ohälsa.   
   
Sociala faktorer och igenkänningen i gruppen är viktiga delar för återgång till sysselsättning 
enligt resultatet. Eklund (2010) skriver att det sociala samspelet är en del av det vardagliga 
livet och kan utebli vid sjukdom. Gruppen på rehabiliteringar kan fungera som en bearbetning 
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och förberedelse inför kommande sysselsättning (40). Ottosson & Grahn (2008) menar att de 
sociala faktorerna på rehabiliteringen samt igenkänning i gruppen påverkar deltagarnas 
rehabilitering positivt (37).    
   
Vidare framkom erfarenheter att den längre tidsaspekten på NBR möjliggör för 
arbetsterapeuterna att hitta kärnan till deltagarnas problem och kan därmed hjälpa dem att 
komma vidare. Detta är intressant då Marr et al (2000) forskning visar att den största 
förbättringen i rehabilitering med djur märktes av först under vecka fyra (38 s. 45). I likhet 
med Grahn (2005), vars studie visar att rehabilitering tar tid och inte kan påskyndas (41). En 
annan studie av Grahn (2017) tyder på att desto längre tid personer med stressrelaterad 
psykisk ohälsa får erhålla NBR, desto större blir chanserna att de klarar av återgång till arbete 
(3). Även resultatet i den här studien visar att den längre tiden NBR erbjuder är viktig. Detta i 
kombination med arbetsterapeuternas kunskap och stöd kring en hållbar aktivitetsbalans 
skulle därmed kunna minska sjukskrivningar som ofta är mycket långa efter stressrelaterad 
psykisk ohälsa. Denna information är en aspekt att inkludera i tillämpning av arbetsterapi för 
att främja återgång till sysselsättning hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Det är 
även ett intressant fynd som kan användas för att minska samhällets kostnader vad gäller 
sjukskrivningar,      
   
Arbetsterapeuterna lär ut olika strategier för att deltagarna ska kunna förbättra sin 
aktivitetsbalans. Strategierna syftar till att hjälpa deltagarna få struktur, omvärdera tankar och 
mönster samt att ta tid för paus och återhämtning. Aktivitetsbalans uppmärksammas i tidigare 
forskning (11) som viktigt för att uppleva hälsa och välbefinnande. Resultatet i den här 
studien visar att en strategi för att skapa struktur är att ha rutiner på NBR. Rutinerna är ofta 
fokuserade på att påminna om en arbetssituation för att hjälpa deltagarna att anamma väl 
fungerande rutiner i deras vardagliga liv. Detta resultat överensstämmer med Kielhofner 
(2012) som säger att rutiner skapar trygghet och stabilitet och bidrar till ett mer fungerande 
aktivitetsliv (10). Arbetsterapeuterna jobbar med att deltagarna ska omvärdera gamla tankar 
och mönster som har lett till sjukdom. I enlighet med Björkdahl (2015) innehåller 
rehabiliteringen råd och stöd för eventuella förändringar för att skapa en bättre fungerande 
vardag (15). En anledning till att detta kan vara viktigt beskrivs av Eriksson et al  (2010), 
insjuknandet i stressrelaterad psykisk ohälsa är ofta en följd av att egna behov prioriterats 
bort och att man slutat med aktiviteter som bidrar till välmående (16).    
   
En strategi som används är att väcka deltagarnas intresse genom meningsfulla aktiviteter, för 
att de på så sätt kan upptäcka att livet består av mer än stress och måsten. Bejerholm (2010) 
skriver att arbetsterapeuterna kan använda sig av klientens engagemang i aktiviteter för att 
bygga ett bättre aktivitetsmönster. Engagemang kan bidra till färre symtom, mer 
tillfredsställelse av dagliga aktiviteter och bättre livskvalité (9). Resultatet visar att naturen är 
ett sätt att väcka engagemang hos deltagarna. Eriksson et al (2010) skriver att naturen bidrar 
till meningsfullt aktivitetsutförande genom att den ger energi, inspirerar och är trivsam (16). 
Vad som upplevs som meningsfulla aktiviteter är individuellt. Den variation av aktiviteter 
NBR erbjuder hjälper deltagarna att finna aktiviteter de upplever meningsfulla. Detta kan 
förklaras med annan forskning (42) som funnit att vad en människa anser vara meningsfullt är 
kopplat till människans olika personlighetsdrag.    
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Paus och återhämtning är en förutsättning för att deltagarna ska kunna återgå till en 
sysselsättning och där kunna bibehålla ett välmående. Detta stämmer överens med Björkdahl 
(2015) som påvisar vikten av strategier för paus och återhämtning för aktivitetsbalans (15). 
Resultatet i den här studien visar även att meningsfulla aktiviteter ger återhämtning. I enlighet 
med Björkdahl (2015) är den gröna miljön och den friska luften effektiv för återhämtning 
(15). Skogspromenader används som en strategi för att finna paus och återhämtning genom 
medveten närvaro, för att få lugn och känna av sina behov. Detta för att kunna avgöra när en 
paus är behövd. Leufstadius och Argentzell (2010) beskriver skogspromenader som ett 
effektivt sätt för stressade personer att finna lugn och tillåtas att vara i nuet (18).    
   
Slutligen visar denna studie av arbetsterapeuternas erfarenheter att de använder sig själva som 
medel i rehabiliteringen genom att vara vänliga, stödjande, accepterande och ha ett lugnt 
bemötande. De anser det faktum att de anpassar sitt förhållningssätt till varje enskild deltagare 
och dess behov som en viktig del i rehabilitering. Detta kan förklaras av Kilhofner (2009) som 
säger att arbetsterapeuten kan använda sig själv och sitt bemötande för att bygga upp en god 
terapeutisk relation med klienten. Detta främjar klientens rehabilitering. En viktig aspekt för 
en lyckad rehabilitering är att klientens drivkraft till förändring ökar när hen känner sig 
accepterad och förstådd (43). Kielhofner (2012) beskriver också vikten av att arbetsterapeuten 
har ett holistiskt synsätt som innebär att se till det unika hos varje enskild individ (10).   
   
5.2  Metoddiskussion   
En kvalitativ ansats valdes eftersom det anses vara en lämplig metod för att utforska 
subjektiva erfarenheter hos respondenter (31). Metoden bidrog till att studiens syfte kunde 
besvaras och att intressanta erfarenheter kunde belysas. En negativ aspekt med metoden var 
att det framkom väldigt mycket material, vilket upplevdes svårhanterligt.    
   
Ett ändamålsenligt urval användes (33) för att välja arbetsterapeuter som ansågs vara 
innehållsrika för studiens syfte. Förfrågan om deltagande i studien nådde några 
arbetsterapeuter direkt via mail, andra kontaktades via verksamhetschefer. I de fall 
verksamhetschefer fick ansvar att skicka information om studien vidare, gick en viss kontroll 
förlorad över vilka arbetsterapeuter som kontaktades. Detta kan ha bidragit till att 
arbetsterapeuter som kan ha varit lämpliga för studiens syfte gick förlorade samtidigt som det 
bidrog till att studien fick informationsrika arbetsterapeuter.    
   
Studiens inklusionskriterier var legitimerade arbetsterapeuter som arbetar med utvald 
klientgrupp inom NBR. Gruppen arbetsterapeuter med erfarenhet inom detta område är 
begränsad, därför togs beslutet att inte ha några exklusionskriterier med anledning att inte 
hämma studien. Begränsningen resulterade i ett litet urval med sex arbetsterapeuter. Polit och 
Beck (2017) nämner att urvalet i kvalitativa studier inte är begränsade till ett visst antal. En 
studie med få informanter är möjligt om respondenterna är informationsrika (33). Trots det 
lilla urvalet gav arbetsterapeuterna tillräckligt med innehållsrik information för att kunna 
besvara studiens syfte.    
   
Arbetsterapeuterna har erfarenheter från verksamheter utspridda på fem olika platser i 
Sverige. Det kan ha bidragit till skilda erfarenheter som kan ha fördjupat informationen som 
insamlats. Samtidigt är arbetsterapeuterna i studien en homogen grupp bestående av kvinnor i 
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medelåldern som uppger sig vara positiva till sitt arbete med NBR. Det kan ha resulterat i att 
resultatet inte innehåller några större skillnader. Hade urvalet varit större och mer heterogent 
så hade skillnaderna eventuellt varit fler och resultatet blivit annorlunda. Detta kan ha minskat 
resultatets trovärdighet, som enligt Lundman och Graneheim (2017) ökar när det finns 
variation mellan respondenterna (32). Ett begränsat antal arbetsterapeuter som arbetar inom 
området resulterade i att urvalet inte fick den variation som upplevs hade gynnat studien mest. 
Det hade varit av intresse att inkludera män, samt en större variation av ålder i studien för att 
få ett mer trovärdigt resultat.   
   
Datainsamlingen i studien har skett genom semistrukturerade intervjuer med intervjuguide 
enligt Kristensson (2014) för att säkerställa att frågorna som ställdes samlade in information 
för att besvara syftet (31). En pilotintervju gjordes för att testa frågorna innan de riktiga 
intervjuerna genomfördes (34). Det upptäcktes under pilotintervjun att utformningen av vissa 
frågor gjorde det svårt att förstå innebörden i dem. Dessa frågor tydliggjordes i en 
uppgraderad version av intervjuguiden. Pilotintervjun anses ha minskat risken till förvirring 
och att arbetsterapeuterna förstod de frågor som ställdes.    
   
Ett flexibelt arbetssätt kan användas för att dra nytta av information som samlas in under 
studiens gång (33). Genom att transkribera och läsa igenom intervjuerna löpande kunde 
nästkommande intervju förbättras. Det negativa med detta tillvägagångssätt är om frågorna 
påverkas successivt och frångår de ursprungliga frågorna i högre grad än önskvärt.  
Intervjuguiden upplevdes dock vara ett bra stöd för att bibehålla förvalda ämnen. Författarna 
till studien gjorde tre intervjuer vardera. När den ena intervjuade var den andra närvarande 
som kontrollant av den tekniska inspelningen och kunde i slutet av intervjun ställa eventuella 
följdfrågor. Det upplevdes som en styrka att dels ha ett mentalt stöd under intervjun men även 
att ha en person närvarande som kunde kontrollera att alla frågor ställdes. Lundman och 
Graneheim (2017) nämner även att användandet av olika intervjuare kan öka variation i 
resultatet samtidigt som det kan vara en svaghet då olika följdfrågor kan ställas till de olika 
respondenterna (32).    
   
En intervju utfördes via Skype och resterande över telefon. Intervjun som gjordes via Skype 
bidrog till att koncentration från författarna till studien gick åt till att fokusera på det egna 
kroppsspråket som skulle uttrycka intresse, istället för koncentration på följdfrågor och 
arbetsterapeuten. Detta är intressant då Bryman (2011) nämner det motsatta. Intervjuer som 
görs ansikte mot ansikte kan generera till en bättre uppföljning av följdfrågor till följd av 
respondentens kroppsspråk (34). Att koncentrationen blev missledd kan bero på en bristande 
intervjuvana hos författarna till studien och kan ha påverkat den information som samlades in.  
Intervjuerna som skedde över telefon upplevdes dock bidra till en ökad koncentration av vad 
arbetsterapeuterna sa.    
   
Det insamlade materialet analyserades efter kvalitativ innehållsanalys. Lundman och 
Graneheim (2017) beskriver kvalitativ innehållsanalys som en metod för att belysa enskilda 
erfarenheter och kan tillämpas för att skapa struktur (32). Framtagandet av meningsenheter, 
kondensering, koder och kategorier var väldigt tidskrävande. Det resulterade dock i en bra 
struktur för att kunna analysera data och skriva resultat. Ett induktivt angreppssätt har använts 
för att förutsättningslöst analysera materialet (32). Detta gjordes genom att frågorna som 
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användes för datainsamling valdes bort och texten kunde därmed analyseras förutsättningslöst. 
Det möjliggjorde att resultatet inte styrdes av förutfattade meningar och nya mönster kunde 
hittas.   
   
Polit & Beck (2017) beskriver fem olika kriterier som ska uppnås för att uppfylla trovärdighet 
i en kvalitativ studie. Förtroendet för sanningen av data har i den här studien stärks genom att 
metoden möjliggjorde att ta reda på arbetsterapeuternas erfarenheter vilket var relevant för 
studiens syfte (33). Vid skrivning av resultatet återgick författarna kontinuerligt tillbaka till 
rådata. Detta för att säkerställa att data inte misstolkats allteftersom samt för att försäkra att 
resultatet återspeglar arbetsterapeuternas erfarenheter. Pålitlighet beskrivs som stabilitet av 
data över tid och förhållanden (33). Detta har stärkts genom användning av intervjuguide som 
stöd för att ställa samma öppna frågor om bestämda ämnen. En handledare har även 
kontrollerat samtliga steg i processen för att bekräfta att resultatet är baserat på insamlad data. 
Bekräftelsebarheten syftar till att oberoende personer ska komma fram till liknande slutsatser 
av insamlad data (33). Detta stärktes genom en ordagrann transkribering av inspelade 
intervjuer samt återgivna citat från arbetsterapeuterna. Överförbarhet beskrivs som hur väl 
resultatet kan generaliseras (33). För att uppnå det gjordes en tydlig beskrivning av 
arbetsterapeuterna och processens övriga delar. Äktheten beskrivs som att forskaren på ett 
trovärdigt sätt möjliggöra att läsaren förstår situationen som beskrivs (33). I den här studien 
har äktheten stärkts genom att arbetsterapeuternas skilda erfarenheter har lyfts fram på ett 
beskrivande sätt för att skapa en förståelse hos läsaren.    
   
5.3  Etiska överväganden   
Vinsterna bör alltid överväga riskerna för att en studie ska genomföras (35). Vinsten kan vara 
att arbetsterapeuterna i studien får bidra med sina erfarenheter till att öka insikt och kunskap 
kring NBR och stressrelaterad psykisk ohälsa. Arbetsterapeuterna skulle däremot kunna känna 
sig ifrågasatta gällande deras professionella kunskap om frågorna formulerades på ett felaktigt 
sätt. För att undvika detta lades mycket tid på att formulera frågorna på ett sätt som inte skulle 
kunna uppfattas ifrågasättande. Den andra risken skulle kunna vara i form av tidsförlust för 
arbetsterapeuterna, den tid själva intervjun tog. Detta informerades om i informationsbrevet.   
   
6.  Slutsats   
Studiens resultat belyser arbetsterapeutens erfarenheter om NBR för personer med 
stressrelaterad psykisk ohälsa, samt hur de arbetar för att hjälpa dessa personer tillbaka till 
någon form av sysselsättning. Slutsatsen är att arbetsterapi är mycket betydelsefull för denna 
slags rehabilitering. Stor vikt läggs vid att arbeta stödjande för att deltagarna ska få en bättre 
aktivitetsbalans. Vidare används även natur och djur som ett kravlöst terapeutiskt verktyg för 
att möjliggöra acceptans och utveckling hos deltagarna. Rehabiliteringens utsträckning över 
tid samt igenkänning i gruppen är även de viktiga inslag för deltagarnas utveckling. Att 
deltagarna utvecklas och finner återhämtning i meningsfulla aktiviteter och paus är avgörande 
för deras återgång till sysselsättning. Arbetsterapeuterna som deltog i studien anser att NBR är 
en rehabiliteringsform som möjliggör rehabilitering på många olika plan, den hjälper 
deltagarna att bl.a. finna acceptans, motivation, förmågor och strategier för att få redskap för 
att kunna återgå till sysselsättning.   
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6.1  Förslag på vidare forskning   
Resultatet i den här studien tyder på att arbetsterapeuter har en viktig roll inom NBR. Ett 
flertal naturbaserade rehabiliteringsverksamheter kontaktades för den här studien och enbart 
ett fåtal hade arbetsterapeuter anställda. Inom andra rehabiliteringsmetoder inom sjukvården 
har arbetsterapeuter en betydande roll, det är därför anmärkningsvärt att avsaknaden av 
arbetsterapeuter inom NBR är så hög som den är. Vidare studier kring detta är relevant ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. I en välfärdsstat ställs höga krav på effektiv resursanvändning 
inom kommunala och regionala institutioner. Detta innebär en utmaning i Sverige där 
problematiken med stressrelaterad psykisk ohälsa har eskalerat. Efterfrågan av effektiva 
metoder att både förebygga och behandla detta bör vara ett prioriterat område politiskt och 
ekonomiskt. Detta till följd av ökade kostnader för vård samt inkomstbortfall vad gäller 
skatter p.g.a. ökade sjukskrivningar. Vår studie visar att arbetsterapeuter i NBR har potential 
att med sin specifika kompetens möta det växande behovet av effektiva behandlingsmetoder.    

Vi anser att det här finns ett glapp mellan viktig kompetens och praktisk utformning av 
behandlingsmetoder. NBR kan vara mer kompetenseffektivt med arbetsterapeuter som en 
självklar del av teamet. Därmed är behovet av forskning som kan utreda en eventuellt positiv 
effekt av arbetsterapeuter i NBR mycket relevant. Ett alternativ för att undersöka ett sådant 
kausalt samband kan vara en jämförande statistisk analys i en kvantitativ studie. Ett urval kan 
vara avgränsat till att innefatta naturbaserade verksamheter med arbetsterapeuter i arbetet för 
återgång till sysselsättning för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa, samt 
naturbaserade verksamheter som inte har det.    
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7. Bilaga - Intervjuguide   

Arbetsterapeuters erfarenheter av naturbaserad rehabilitering för återgång till 
sysselsättning hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa   
   
INLEDNINGSFRÅGOR   

• Hur gammal är du?    
• Hur länge har du varit arbetsterapeut?   
• Hur länge har du jobbat med naturbaserad rehabilitering?   

   
HUVUDFRÅGA    
Berätta lite om hur du jobbar med NBR?    
   
T ex:   

• Vilka aktiviteter du jobbar med?    
• Vad har du för tankar om det?   
• Vad har ni för syfte med att göra så?   
• Kan du ge ett exempel?   

   
HUVUDFRÅGA   
Vad är viktigt att tänka på i arbetet med era klienter?   
   
T ex:   

• Hur anpassar du ditt förhållningssätt?       
• Vad är syftet med det?   

   
HUVUDFRÅGA   
Vad är dina erfarenheter om hur NBR fungerar för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa?    
   
T ex:   

• Positiva effekter, exempel? Vad tror du är den mest bidragande faktorn till förbättrad 
hälsa?   

• Negativa effekter, exempel?   
• Hur tänker du kring det?   

   
HUVUDFRÅGA    
Hur tänker du att klienterna ska kunna använda rehabiliteringen till att kunna återgå till någon 
form av arbete/sysselsättning?   
   
T ex:   

• Hur kan det överföras till aktiviteter i det dagliga livet för dessa personer?   
• Vad upplever du fungerar bra?   
• Vad upplever du fungerar mindre bra?   
• Kan du ge ett exempel?   

   
Backupfrågor   

• Berätta, hur en typisk arbetsdag ser ut?    



 

    

  
    

• Berätta om ett vanligt klientfall.    
• Hur lång tid brukar rehabiliteringen hos er för denna klientgrupp i regel ta?   

   
Avslutningsfrågor   

• Är det något mer du vill berätta som du tycker att jag har missat att fråga om?    
• Är det okej om vi vid ett senare skede kontaktar dig igen om någon fråga uppstå?   
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