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Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka de anställdas uppfattning om det tillvägagångssätt de har, 
inom grön rehabilitering med naturen som hjälpmedel, för att stötta kvinnor med 
stressrelaterat utmattningssyndrom tillbaka till sysselsättning. Vidare undersöks hur de 
anställda uppfattar studie- och yrkesvägledarens yrkesroll och vilka kompetenser 
vägledare besitter som kan bidra till rehabiliteringen. Denna studie har genomförts med 
hjälp av sex kvalitativa intervjuer med anställda vid fem olika gröna rehabiliteringsenheter 
för att få en så målande bild som möjligt över hur det ser ut på olika gårdar. Informanterna 
vittnar om en framgångsrik rehabilitering där deltagarna får möjlighet till lugn och ro i sin 
rehabilitering och där forskning pekar på den gröna miljöns positiva effekter. Orsakerna 
till stressrelaterat utmattningssyndrom hos kvinnor är framförallt det oavlönade 
hemarbetet samt bristen på återhämtning och de höga kraven som finns både i arbets- och 
hemmamiljön. Några informanter skulle vilja se en större samverkan inom den gröna 
rehabiliteringen där deltagarna får chansen att träffa olika professioner med olika 
kompetenser på samma plats. Grossi och Jeding (2018) menar att personer med 
utmattningssyndrom kan ha svårt att navigera sig mellan flera utspridda enheter och att det 
tar för mycket energi. I en sådan samverkan anser vi att en studie- och yrkesvägledare har 
en given roll då utbildade vägledare besitter kunskaper som kan hjälpa och stötta 
deltagarna ur ett stressrelaterat utmattningssyndrom.  

 

Sökord: grön rehabilitering, stressrelaterat utmattningssyndrom, genus, oavlönat 
hemarbete, krav-kontroll-stöd-modellen, konstruktivistisk studie- och yrkesvägledning. 
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Inledning  
 
“De är varje arbetsgivares dröm, de högpresterande medarbetarna 
som springer på varje boll som kastas upp. Som tar sig an varje 
projekt som om det vore det sista projekt som fanns att uppbringa. 
De engagerade som klarar av att lägga i ytterligare en växel när det 
behövs, de som prioriterar bort sig själva. De är en dröm ända fram 
tills de drabbas av utmattningssyndrom.”  
- Eva Svärd (31 maj, 2018). 

 
Vårt moderna samhälle bidrar till stimulans, utveckling och omväxling men även till stress 
som följd av hög arbetsbelastning. I detta samhälle med höga krav på arbetets tempo, 
konkurrens och ökad produktivitet, kombinerat med minskad personaltäthet, kan bristen 
på tillfällen till rekreation, återhämtning och vila vara ett större problem för hälsan än det 
faktiska arbetet (Levi, 2013). 
 
Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten (2018) är psykisk ohälsa den vanligaste 
orsaken till sjukfrånvaro i Sverige, där den stressrelaterade psykiska ohälsan dominerar, 
framförallt hos kvinnor. Att kvinnor drabbas av stressrelaterat utmattningssyndrom i större 
utsträckning än män beror ofta på att de har arbeten med höga psykologiska krav, 
exempelvis omvårdnadsyrken, och låg kontroll av arbetet (Folkhälsomyndigheten, 2018). 
Två tredjedelar av de sjukskrivna med stressrelaterat utmattningssyndrom är kvinnor och 
för de flesta är det på grund av en kombination av stressfaktorer både i hemmet och på 
arbetet (SVT.se, 2017).  
 
Sjukfrånvaro i form av sjukskrivningar kostar regioner, landsting och kommuner över 20 
miljarder kronor varje år enligt en rapport från Vision (2016). En form av rehabilitering 
som visat sig vara kostnadseffektiv är den som sker i naturens närhet (Währborg, 2010). 
Denna rehabilitering sker helt eller delvis i grön miljö, exempelvis i skogar eller 
trädgårdar med växtlighet, och leder i större utsträckning till minskade symptom på 
depression och ångest. Det har även visat sig att denna rehabiliteringsform minskar antalet 
sjukskrivningar i jämförelse med rehabilitering som inte sker i naturen (Sahlin, 2014). 
Vetskapen om att naturen är bra för människors välbefinnande är inget nytt och forskning 
kring naturunderstödd rehabilitering har kommit mer och mer under de senaste årtiondena 
(Lundell & Dolling, 2010). Då anledningarna till utmattningssyndrom kan vara många och 
av olika karaktär är det av stor vikt att det finns en samverkan mellan professioner och 
myndigheter kring den inskrivna personen vid en sådan typ av grön rehabilitering. En 
utgångspunkt i denna studie är att utbildade studie- och yrkesvägledare kan bidra med 
viktig kompetens gällande samtalsmetodik, beteendevetenskap, psykologi, sociologi samt 
kunskaper om beprövade karriärteorier som kan hjälpa den utmattade i tillfrisknandet mot 
att komma tillbaka till sysselsättning i form av exempelvis utbildning, arbete eller annan 
meningsfull aktivitet.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera och beskriva hur anställda vid gröna 
rehabiliteringsverksamheter i Sverige uppfattar sitt arbete med målet att få kvinnor med 
stressrelaterat utmattningssyndrom tillbaka till sysselsättning samt om studie- och 
yrkesvägledning kan bidra i processen.  
 

Frågeställningar: 
1. Hur uppfattar de anställda vid gröna rehabiliteringsverksamheter det praktiska 

tillvägagångssätt de använder för att stödja kvinnor med stressrelaterat 
utmattningssyndrom tillbaka till sysselsättning? 

2. Hur kan, enligt de anställda vid gröna rehabiliteringsverksamheter, studie- och 
yrkesvägledning bidra till processen med att få kvinnor med stressrelaterat 
utmattningssyndrom tillbaka till sysselsättning? 

 

Bakgrund 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning och vetenskapliga artiklar att presenteras i 
relation till studiens syfte. 

Grön rehabilitering 

Att vatten, frisk luft och gröna miljöer som stimulerar sinnena är läkande för kropp och 
själ är något som människor utgått från i århundraden. Sedan 1700-talet har naturen mer 
eller mindre använts som ett terapeutiskt verktyg för grupper som är socialt belastade. 
Utifrån medicinska aspekter började då samband ses mellan fattigdom, bristande hygien 
samt hög dödlighet och således gjordes ett antagande att grönska, frisk luft och dagsljus 
var välgörande för människor (Abrahamsson & Tenngart, 2003). Miljöpsykologin, som 
tillkom som ett nytt akademiskt ämne under 1950- och 1960-talet, uppmärksammas mer 
och mer i dag. Synen att se människan likt en maskin som är i behov av lagning är på väg 
att omvärderas och många som arbetar inom medicin söker efter vårdformer som hanterar 
individen som en helhet. Resultatet av urbaniseringen under 1990-talets början resulterade 
i att friluftslivet växte fram. Befolkningen behov av att ge sig ut i skog och mark 
samordnades snart på ett pedagogiskt sätt av organisationer som exempelvis 
Friluftsfrämjandet, Svenska scoutförbundet och 4H-gårdar. Ett primärt motiv för detta var 
att ökad själslig och kroppslig hälsa ansågs komma från friluftslivet (Abrahamsson & 
Tenngart, 2003).  
 
Lundell och Dolling (2010) skriver att det för 25 år sedan visade sig att nyopererade 
personer som fått tillfriskna i rum med utsikt mot växtlighet tillfrisknade snabbare och var 
i mindre behov av smärtstillande mediciner än personer som inte haft samma möjlighet till 
grön utsikt. Från och med det har forskningsområdet blivit större. Många av dessa studier 
genomfördes på så sätt att personer fått beskriva hur de uppfattat olika miljöer genom att 
studera bilder. Andra studier har låtit försökspersonerna fylla i frågeformulär om hur de 
upplevt sin hälsa och detta kopplades sedan till personernas vistelse i, eller inställning till, 
en viss typ av naturmiljö. Flertalet tidigare studier har genomförts i trädgårdar, i andra 
öppna naturmiljöer eller i parker som inte liknar svenska skogsmiljöer. Ett fåtal studier 
som är inriktade mot just skog har visat att friska personer som vistades i och tittade på 
skogen i 15 minuter visade lägre stressnivåer till skillnad från när de suttit i stadsmiljö. 
Det har även visat sig att betydelsefulla aktiviteter, exempelvis promenader, i skogsmiljö 
kan bidra till tillfrisknande från utmattningssyndrom (Lundell & Dolling, 2010). 
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Stress 

Under 1950-talet myntades begreppet stress. Socialpsykologisk stress är relationen mellan 
omgivning och person där personen anser sin omgivning så resurskrävande och 
påfrestande att det riskerar välbefinnandet (Angelöw & Jonsson, 2000). Det som orsakar 
stress benämns stressorer och de symptom som stressen ger är stressreaktioner. Dessa 
stressreaktioner delar Angelöw & Jonsson (2000) in i tre olika kategorier som inte går att 
separera från varandra; sociala reaktioner, fysiologiska reaktioner och känslomässiga 
upplevelser. Exempel på sociala och känslomässiga reaktioner kan vara extrem trötthet, 
nedslagenhet, glömska, koncentrationssvårigheter med mera, medan fysiologiska 
reaktioner kan vara huvudvärk, skakningar, svårt att sitta still, svettningar, eksem etcetera. 
 
Det finns fyra faktorer som är farliga för individers välbefinnande ur ett hälsoperspektiv 
inom det svenska arbetslivet: 

1. Kvantitativ överbelastning - arbetsuppgifterna är för många, arbetet sker under 
tidspress, upprepade uppgifter förenat med enformiga motoriska krav och krav på 
hög ytlig uppmärksamhet. 

2. Kvalitativ underbelastning - utifrån arbetsinnehållet är uppgifterna för trånga och 
ensidiga, ingen variation i stimulans och uppgifter som inte har krav på 
problemlösning, social interaktion och kreativitet. 

3. Låg egenkontroll - ingen eller alternativt låg kontroll över arbetsmetod, planering 
och arbetstakt. 

4. Svagt medmänskligt stöd - när svårigheter uppstår i arbetet eller på arbetsplatsen 
uteblir stöd från chef och kollegor (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Långvarig stress i arbetslivet och/eller i privatlivet ligger till grund för den medicinska 
diagnosen utmattningssyndrom (Nationalencykopedin). 
 

Utmattningssyndrom 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2003) är utmattningssyndrom, till skillnad från 
stress, ett sjukdomstillstånd med tydliga kriterier i diagnosen. De flesta personer som 
söker vård för stressrelaterat utmattningssyndrom har haft symptom i flera år. Det kan 
vara infektioner, huvudvärk, olika typer av magbesvär, muskelvärk, sömnsvårigheter, 
tryck över bröstet eller liknande. Några av de vanligaste symptomen är trötthet och 
energilöshet, i kombination med svårigheter att sova. Detta leder till stora problem med 
koncentration, glömskhet, irritation samt oro och ångest. Inte nog med att personerna ofta 
har symptom långt innan de får eller söker hjälp, utan det tar även väldigt lång tid för dem 
att bli friska. De flesta som drabbas av stressrelaterat utmattningssyndrom är inte helt 
friska efter 10 år. Detta är alltså ett vanligt sjukdomstillstånd samt ett allvarligt sådant 
(Socialstyrelsen, 2003). 
 
Grossi och Jeding (2018) tar upp ett antal kriterier för utmattningssyndrom där det 
framgår att den berörda individen ska ha haft både psykiska och fysiska symptom på 
utmattning under minst 14 dagar. Det ska också gå att identifiera stressfaktorer som ligger 
till grund för symptomet och som kan härledas tillbaka minst sex månader i tiden. Bristen 
på psykisk energi hos individen är den största faktorn vilket resulterar i att 
företagsamheten försämras, uthålligheten minskar eller att det tar längre tid för individen 
att återhämta sig efter en ökad psykisk belastning. Under en 14-dagarsperiod har minst 
fyra av följande symptom funnits med hos individen nästan varje dag: 

1. Minnesstörningar eller koncentrationssvårigheter 
2. Förmågan att göra saker under tidspress eller att hantera krav har varit påtagligt 

nedsatt 
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3. Känslomässigt labil eller lättretlig 
4. Kroppen blir påtagligt svag eller snabbt uttröttad  
5. Märkbara fysiska symptom som hjärtklappning, yrsel, magbesvär, ljudkänslighet, 

bröstsmärtor eller värk 
6. Störningar i sömn 

Enligt kriterierna som läkarna går efter, ska symptomen också ha orsakat den utmattade 
personen lidande eller nedsatt funktion i sociala sammanhang eller i arbetet och detta får 
inte vara på grund av annan sjukdom, läkemedel eller droger (Grossi & Jeding, 2018). 
 

Genus och det oavlönade hemarbetet ur ett genusperspektiv 

Genus som begrepp togs in i svenska språket på 1980-talet för att urskilja den kulturella 
tolkningen av de biologiska skillnaderna mellan det manliga och kvinnliga könet. Genus 
används för att förstå vad som formar människors sociala kön, utifrån föreställningar, 
tankar och handlingar. Det biologiska könet skulle särskiljas från det kulturella för att 
kunna försöka förklara relationen mellan könen som något som skapats kulturellt och 
socialt (Nationalencyklopedin).  
 
Hjelm (2005) skriver att efter industrialiseringen behövdes kvinnorna i Sverige allt mer i 
arbetslivet och enligt statistik som Ekonomifakta (2019) redovisar arbetade ca 80% av 
kvinnorna utanför hemmet år 2018. Hjelm (2005) menar att utöver det avlönade arbetet 
har kvinnor också behållit samma andel hushållsarbete som gällde under 1930-talet då 
kvinnorna inte arbetade utanför hemmet i samma utsträckning. Även om det idag finns 
mer hjälpmedel så som tvättmaskin och diskmaskin, är det fortfarande mycket tid som går 
till hemarbetet. Kvinnor tar även huvudansvar för planering, genomförande av dagliga 
rutiner, hemförlagt arbete och tar hand om de sociala relationerna (Hjelm, 2005). 
Ambjörnsson (2018) menar att kvinnor spenderar ungefär två gånger så mycket tid på 
städning varje vecka än vad männen gör. Detta ojämställda arbete i hemmet leder ofta till 
konflikter, frustration och i vissa fall även psykisk ohälsa. Enligt en rapport från 
Försäkringskassan (2013) är det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet en stor förklaring 
till att kvinnors ohälsa är mer utbredd än männens. Kvinnor med hög utbildningsnivå har 
högre sjukfrånvaro än kvinnor med lägre utbildning och troligtvis beror detta på att de 
högutbildade kvinnorna dubbelarbetar mer än de lågutbildade, både med betalt och obetalt 
arbete (Försäkringskassan, 2013). Individer har en begränsad tillgång till både tid och 
energi vilket kan leda till stress och konflikter när tiden och energin inte räcker till för att 
kombinera arbetsliv med familjeliv och hemarbete (SOU 2014:28).  
 
Hjelm (2005) skriver att kvinnors arbetsmiljö är sämre än männens på så sätt att kvinnorna 
i mindre utsträckning besitter möjlighet att påverka sin arbetssituation. Arbetsuppgifterna 
är ofta enformiga, det är höga krav på tempot samt att de har låg grad av stöd från 
omgivningen och framförallt sin närmsta chef. Dessa förhållanden skapar en negativ 
påverkan på hälsan vilket kan bidra till stressrelaterade sjukdomar. 
 

Empati och empatiskt professionellt förhållningssätt 

Eklund (2013) menar att tre vanligt förekommande aspekter i definitionen av empati är 
förståelse, omsorg och känsla. Bohlin och Eklund (2013) skriver att begreppet idag är ett 
aktuellt ämne som genererar flertalet böcker och artiklar både inom filosofi, psykologi, 
vårdvetenskap samt andra områden inom forskningen. Empati är en viktig del när det 
kommer till yrken där möten mellan människor är centrala för att kunna ge god 
undervisning och bra vård. Brist på empati skulle ge oss en anledning att inte agera 
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altruistiskt och därav inte dela andras smärta och lycka. 
 
Holm (2013) menar att empati i största allmänhet förknippas med den handling eller det 
beteende personer visar när denne har förstått någon annans känslomässiga situation. 
Empati är ett nödvändigt inslag i den professionella relationen där den blir avgörande för 
hur hjälp tas emot och ges. Tydliga skillnader mellan “vanliga” hjälpare (ex. en vän eller 
kollega) och professionella hjälpare är att den sistnämnda får betalt för sitt arbete, har en 
utbildning som matchar kraven för arbetet, att de följer etiska regler uppsatta för 
professionen samt att de kan hållas ansvariga för fel som görs. Just på grund av detta 
måste det ställas höga krav på den professionellas empatiska förmåga.  
 

Etiska riktlinjer för studie- och yrkesvägledare 

“Alla människors lika värde är det fundament på vilket det 
vägledande arbetet ska vila. Vägledare respekterar varje människas 
unika och lika värde, främjar rättvisa och likabehandling och 
motverkar all form av diskriminering. Vägledare främjar 
individers medvetna och övervägda studie- och yrkesval. 
Vägledare sätter individen i centrum och står fri från särintressen. 
Frihet och självbestämmande, fria val och egna beslut är en 
värdighetsprincip som handlar om att både respektera och stärka 
individen. Vägledning bygger på vetenskaplig teori och metod 
och utgår från teoribildning inom vägledningsområdet. Vägledning 
bygger också på beprövad, professionell erfarenhet.” - Sveriges 
vägledarförening (2017). 

Andra viktiga punkter i de etiska riktlinjerna från Sveriges vägledarförening (2017) är 
bland annat: 

• Studie- och yrkesvägledare arbetar efter att utveckla och upprätthålla sin 
professionella kompetens samt att följa med i utvecklingen gällande teorier, 
metoder och forskning på området. 

• Studie- och yrkesvägledare strävar efter medvetenhet, bra självkännedom och den 
egna attityden samt värderingarna emot samhälle och individ. 

• Studie- och yrkesvägledaren är medveten om gränserna för den egna professionen 
och refererar till annan nödvändig kompetens för den sökandes bästa. 

• Studie- och yrkesvägledaren följer lagstiftning gällande sekretess och 
tystnadsplikt. 

• Studie-och yrkesvägledaren anpassar vägledningsinsatserna efter behov och 
situation hos den sökande och är tydlig med den egna kompetensen samt 
premisserna för mötet. 

• Studie- och yrkesvägledaren ska alltid sträva efter att representera individen samt 
uppmärksamma orättvisor i samhället. 

• Studie- och yrkesvägledaren är införstådd med de förordningar, mål och lagar som 
påverkar och reglerar vägledningsarbetet.   
 

Konstruktivistisk studie- och yrkesvägledning 

Inom konstruktivismen är grunden att försöka konstruera mening och förändring hos 
individen, men även att det är hen själv som skapar sin egen kunskap i interaktionen med 
sin omgivning. Det är individen och dess historia som är i fokus i samtalet (Andergren, 
2014). Vägledaren förstår att det finns flera olika verkligheter för var individ och inte en 
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enda sann verklighet. Samspelet och förhållandet mellan vägledaren och individen är olika 
beroende på individen och dennes behov. Individens livshistoria och livserfarenhet är 
viktiga för vägledaren att försöka förstå. Detta för att få en korrekt bild för att kunna 
kartlägga individens levnadsrum på bästa sätt (Odén-Berggren, 2018).  
  
När en individ av en eller annan anledning behöver stöd gällande hanteringen av en 
aktuell situation i livet ska vägledaren, utifrån detta perspektiv, arbeta stödjande. Med 
andra ord är vägledarens uppgift att genom vägledande samtal hjälpa denne att formulera, 
reflektera, förändra eller acceptera sin situation samt hitta styrkor hos individen. Detta 
kommer i sin tur att leda till empowerment (makt över den egna situationen) som tillåter 
individen att själv hantera och manövrera de problem hen har både i framtid och nutid 
(Hägg & Kuoppa, 2007). Vance Peavy (1998) beskriver den konstruktivistiska 
vägledningen som hoppingivande, trygghetsskapande samt som ett hjälpmedel för att 
individen ska hitta nya perspektiv i sitt liv. I denna typ av vägledning är grunden att ge 
stöd, skapa tydlighet samt att det leder till att individen själv börjar agera och skapa 
förändring. Vägledaren ska alltså hjälpa individen hjälpa sig själv. Samspel mellan 
vägledare och individ är viktigt då det handlar om förtroende för att individen ska våga 
dela med sig, men också för att vägledaren ska kunna ta till sig och försöka förstå dennes 
situation. Vägledaren ska försöka hitta mönster och teman i individens berättelse, som ofta 
visualiseras på ett kreativt sätt genom bilder eller figurer för att individen enklare ska 
kunna se dessa mönster och teman i sin egen berättelse (Peavy, 1998). I 
vägledningssamtalet kan det vara fördelaktigt att använda sig av metaforer för att klargöra 
eller sätta andra ord på känslor eller fenomen. Metaforer kan hjälpa individen att själv 
förstå en situation eller känsla bättre, men även ge vägledaren en större förståelse för det 
individen säger. Metaforer är ett slags bildspråk som kan göra att nya perspektiv öppnas 
och kan skapa en helhetsbild som en ordbeskrivning aldrig kan återskapa (Odén-Berggren, 
2018). 
 

Skillnader och likheter mellan konstruktivistisk vägledning och terapi 

Studie- och yrkesvägledare kan stöta på individer med psykiska eller fysiska sjukdomar i 
sitt arbete, då är det viktigt att hänvisa dessa till korrekt vårdenhet. Psykiska sjukdomar så 
som stressrelaterat utmattningssyndrom eller liknande bör behandlas med lämplig 
professionell terapi. Terapi och vägledning kan likna varandra på så sätt att de båda 
bygger på samma grund för kommunikation och introspektion. Däremot fokuserar 
vägledning främst på hopp, stöttning, inblick i det egna jaget och klara handlingsplaner. 
Vägledning ska även stödja individer i deras vardag med utbildning, yrkesliv, sociala 
relationer samt andra närliggande aspekter i livet där det kan råda obalans eller oklarhet. 
Terapi i sin tur handlar om patologi, brister och sjukdomar. Terapin kombineras också i 
regel av medicinering. Vägledning kan dock vara ett bra komplement till terapi eller annan 
vård för att individen ska tillfriskna och på bästa sätt komma tillbaka till arbetsliv eller 
utbildning (Odén-Berggren, 2018). 
 

Gruppvägledning 

Jacobs, Masson, Harvill och Schimmel (2012) anser att möten i grupp kan vara mer 
effektivt än att möta varje individ separat. I en grupp kan individerna samarbeta och 
tillsammans komma fram till lösningar som kanske inte skulle ha uppkommit på egen 
hand. Att träffa och prata med människor i liknande situation som en själv kan vara 
väldigt hjälpsamt. Individer lär lika mycket av att lyssna på andra som att prata själv samt 
att de gärna vill ha förslag och synpunkter ifrån andra och ibland kan individen uppleva 
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det är svårt att prata med närstående som inte gått igenom samma sak själv. Att ge och ta 
feedback är nyttigt och lärorikt speciellt när det kommer ifrån en grupp. Då det är svårare 
att ignorera för individen som det berör till skillnad från om feedbacken endast kommer 
från en enskild individ. Vissa är inte redo eller vågar inte öppna upp sig för andra, och vid 
dessa tillfällen kan det vara bäst att inte tvinga någon till detta. Det kan räcka för dem att 
sitta med och lyssna till dem andra tills de känner sig bekväma att själv delta aktivt. Ibland 
kan det vara svårt att hinna ta upp allas problem i gruppvägledning och därför bättre att 
boka in individuella samtal efter behov (Jacobs, Masson, Harvill & Schimmel, 2012). 
 

Teorier och modeller 
I detta avsnitt beskrivs de teorier och modeller som använts för att analysera studiens data. 

Egans samtalsmodell 

Denna samtalsmodell består av tre olika steg (Egan, 2014).  
Steg 1 - Hur ser min nuvarande situation ut? 
Det första steget för vägledaren är att kartlägga hur klientens nuvarande situation ser ut. 
Vad pågår i klientens liv just nu? Vad har föranlett att klienten är i behov av vägledning? 
Kartläggningen görs genom att använda specifika samtalsfärdigheter såsom 
omformuleringar, aktivt lyssnande, empatiska responser, sammanfattningar och 
konfrontationer. Men även andra samtalsfärdigheter såsom delge information, avancerad 
empati och dela med sig av egna erfarenheter men undvika egoimpulser. Vägledaren 
måste känna in vad klienten egentligen säger och hur stämningen är i rummet. Ibland kan 
det som faktiskt sägs vara annat än det som förmedlas med kroppsspråk. Egan (2014) 
skriver vidare att när individer är stressade eller är i en problematisk situation tänker de 
ofta negativt och situationen blir ofta värre. Vägledaren måste därför ta reda på vad som är 
mest viktigt att fokusera på i klientens situation just nu för att ändra det negativa 
mönstret.               
 
Steg 2 - Hur önskar jag att min situation ska vara? 
Nu ska framtiden formas. Klienten ska försöka förklara hur hen ser på framtiden och dess 
möjligheter. Vad är idealframtiden? Hur ser drömscenariot ut? Här bör vägledaren vidga 
klientens perspektiv för att få fram fler möjliga alternativ. Detta kan göras genom olika 
verktyg såsom skalor, för- och nackdelar, listor och brainstorming. Därefter ska vägledare 
och klient tillsammans reda ut hur realistiskt målet är och hur klienten tar sig dit, samt hur 
stort klientens engagemang är för att kunna ta sig dit (Egan, 2014). 
 
Steg 3 - Hur tar jag mig dit? 
I detta steg ska framtiden börja planeras, strategier ska hittas för att kunna nå målet samt 
att en handlingsplan ska utformas. Individen ska ta reda på vilka alternativ som finns och 
formulera lösningar på eventuella problem som kan uppstå. Vad har klienten för nätverk 
att ta hjälp av? Det första steget mot målet måste vara realistiskt och genomförbart för att 
klienten ska lyckas genomföra det. Handlingsplanen ska innehålla hur, var, när och hur 
lång tid det kommer ta för klienten att nå sitt mål (Egan, 2014).  
 
Egan (2014) förtydligar att dessa steg inte är något vägledaren följer rakt av utan hoppar 
ofta fram och tillbaka mellan stegen då ny information kan komma upp under samtalet. 
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Krav-kontroll-stöd-modellen 

Krav-kontroll-modellen, som skapades under 1970-talet av Robert Karasek, tar upp två 
psykologiska arbetsmiljöfaktorer där den första är krav i form av belastning och tidspress. 
På arbetsplatsen är det viktigt att sträva mot en uppgörelse mellan individens kompetens 
och arbetets krav. En viktig del kan vara att lägga in lärande och reflektionstid i det 
dagliga arbetet vilket skulle kunna innebära att en slags återhämtning kan ske. För att 
möta nya krav behöver medarbetarna perioder av vila. När en person utsätts för ökad 
stressbelastning och sedan snabbt återgår till fysiologisk och psykologisk basnivå tär det 
på de kroppsliga resurserna. Det är därför av största vikt att ge möjligheter till pauser för 
återhämtning i arbetet, ge möjlighet till sammanhängande längre ledighet, att mellan olika 
arbetstoppar skapa tid för återhämtning samt att övertiden ska begränsas. Organisationen 
måste respektera de gränser som finns mellan fritid och arbete och att medarbetaren själv 
planerar balansen mellan privatliv och arbetsliv (Hultberg, 2007).  
 
Den andra faktorn är kontroll kopplat till ett eget beslutsfattande samt nyttjande av de 
egna kompetenserna i arbetet. Att ha kontroll är en betydelsefull del i krav-kontroll-stöd-
modellen. Det kan till exempel vara att ha kontroll över samt vara med och påverka hur 
arbetsutförandet ser ut, vilka uppgifter som ska utföras, ordningen uppgifterna ska utföras 
i, när dessa uppgifter ska utföras och möjligheten att välja när pausen är. Det handlar även 
om det egna inflytandet gällande arbetstider, möjligheten att komma med förslag till 
förändringar samt att vara delaktig i beslut inför förändringar. Krav behandlar även 
medarbetarens möjlighet till att få lov att skapa viktig kompetens för att kontrollera 
oplanerade situationer (Hultberg, 2007). 
 
Modellen har senare utvecklats med ytterligare en faktor vilken är socialt stöd i 
arbetssituationen. Stöd från chefen och möjligheten att ha gemenskap och kontakt med 
andra människor är komponenter som innefattas i socialt stöd. Detta stöd är något som kan 
minska verkan av höga krav och låg kontroll. För att motverka utmattningssyndrom och 
stress är det viktigt med ett gott socialt utbyte mellan medarbetare och chefer. När arbetet 
känns jobbigt har det visat sig att stöd från chefen varit av stor vikt när det kommer till att 
vara och förbli frisk. Psykosocial belastning kan minskas med hjälp av nätverksträffar, 
handledning och team-arbete. Tillfällen på arbetsplatsen som ger möjlighet till småprat 
fungerar som ett slags socialt underhåll vilket kan bidra till att hålla en god dialog mellan 
medarbetare och chef samt i arbetsgruppen. Det som håller ihop den psykosociala 
arbetsmiljön är således dessa tillfällen till samtal om visioner och värderingar, arbetsroller 
och svårigheter samt det informella vardagssamtalet (Hultberg, 2007). 
 
Karasek och Theorell (1990) menar att för höga krav på arbetsplatsen kombinerat med för 
lite handlingsutrymme och svagt socialt stöd är de mest ogynnsamma förhållandena när 
det kommer till hälsa och välbefinnande. De skadliga effekterna av för höga krav på 
arbetet kan dock mildras genom att öka det sociala stödet och samtidigt öka 
handlingsutrymmet för medarbetaren. 
 

KASAM 

KASAM (Känsla Av SAMmanhang) består av tre begrepp: 
 
Begriplighet - i hur stor grad individen upplever inre och yttre stimuli som logiskt och 
konkret, alltså att informationen är strukturerad, enhetlig och tydlig. 
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Meningsfullhet - i vilken grad individen besitter en känslomässig mening i livet. Det finns 
områden i livet där individen känner engagemang och som har stor betydelse för 
välmående. Även om dessa områden kan bestå av problem eller krav är det, enligt 
individen, värt att investera tid och energi. 
 
Hanterbarhet - i vilken utsträckning individen känner att hen har resurser och personer 
som kan hjälpa eller stötta om det behövs. Har individen en stark känsla av hanterbarhet är 
det större chans att hen klarar att möta de krav som ställs. 
 
Studie- och yrkesvägledare kan använda KASAM genom att hjälpa personen att förstå 
(begriplighet), skapa motivation till att göra en ansträngning (meningsfullhet) samt att 
erbjuda verktyg för att lyckas med uppgiften (hanterbarhet) (Odén-Berggren, 2018). 
 

KASAM i grön miljö 

Welén-Andersson och Bengtsson (2010) menar att en känsla av sammanhang uppstår i en 
grön miljö, exempelvis i en terapiträdgård, där deltagarna påminns om de villkor som 
människor i grunden delar med varandra och att naturen är den del som ställer villkoren. 
Självreflektion och samtal med terapeuterna leder så småningom till att deltagaren kan 
förstå orsaken till utmattningssyndromet och således försonas med andra och sig själv 
vilket i sin tur leder till att skuldkänslorna reduceras och deltagaren börjar må bättre. När 
deltagaren förstår sin egen livsberättelse upplever hen att identiteten blir starkare och en 
ökad självkänsla uppstår. Welén-Andersson (2010) menar att en deltagares livsinställning 
kan ändras när hen befinner sig på en plats som växer och grönskar. Arbetet i trädgården 
startar även en personlig process där vårdandet av trädgården och växterna också ofta ger 
en meningsfullhet i att ge näring och vårda sig själv. I trädgård och natur blir deltagaren en 
del av ett sammanhang och en process som inte går att skynda på och det är just den 
insikten deltagaren behöver i mötet med sig själv.  
 

ART - Attention restorative theory 

Denna teori beskriver vilka olika gröna naturmiljöer som kan bidra till återhämtning och 
på vilket sätt. Restorativa miljöers främsta egenskaper är att den ger individer möjlighet 
att komma från de krav som ställs på oss dagligen och ger känslan av att vara någon 
annanstans. Miljön ska även ge en känsla av att vara i ett större område i en helt annan 
värld, att fantasin får möjlighet att flöda och stödjer personen i det hen orkar med att göra 
och har lust till (Lundell & Dolling, 2010 
 

Life space – Levnadsrummet som metod 

Levnadsrummet kan beskrivas som en övergripande mall för hur individen tolkar och ser 
på världen, på sig själv samt individer runt omkring. Mallen skapas tillsammans med var 
individs livserfarenhet som består av idéer, fördomar, normer, värderingar och inlärda 
beteenden. Dessa begrepp formar individen och fungerar som en slags kompass för att 
kunna navigera i det sociala sammanhanget (Odén-Berggren, 2018). 
 
Peavy (1998) menar att ett av de viktigaste verktygen som hjälper den sökande individen 
att beskriva sina problem, komma fram till lösningar och göra sitt levnadsrum tydligt är 
kartläggning. Denna kartläggning kan ske genom att den sökande skissar fram sina 
känslor och idéer på papper, individuellt eller med stöd av vägledaren. Fördelarna med 
kartläggning som metod är bland annat att jaget synliggörs, att metoden garanterar ett 
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konkret resultat samt att den sökande och vägledaren tillsammans kan åskådliggöra 
levnadsrummets betydelse. Det resulterar även i att både den sökande och vägledaren kan 
förstå sammanhanget kring dynamiken och problemet i levnadsrummet utifrån kartan 
(Peavy, 1998). När en person kartlägger sina livserfarenheter är det viktigt för vägledaren 
att veta vad hen ska leta efter. Det primära är att vägledaren uppmärksammar de 
upplevelser som den sökande själv anser är särskilt viktiga. Sedan är det viktigt att 
vägledaren håller utkik efter bestämda relationer eller mönster då det ofta framkommer 
vem som har makten i situationen som den sökande beskriver. I kartläggningen 
identifierar oftast också den sökande de hinder som finns för nya framsteg. Men det är 
dock av största vikt att vägledaren inte lägger in egna värderingar i det den sökande visar 
utan istället låta den sökande beskriva sin illustration av kartan (Peavy, 2000). 
 
Odén-Berggren (2018) menar att viktiga aspekter som vägledaren utgår ifrån är att 
individens handlingar, värderingar och kunskaper är tätt sammankopplade. Det går inte att 
förändra en individs tankar, handlingar eller värderingar utan att även förändra de andra 
delarna. Det går exempelvis inte att förändra hur en mor behandlar sitt barn utan att ändra 
hennes syn på föräldrarollen, mammarollen och dylikt. Vägledaren måste medvetandegöra 
individen om de olika rollerna som hen har men också vad de betyder samt att förstå den 
nedärvda värderingen bakom rollen. Det är medvetandet och personliga synpunkter som 
styr individens handlande, det måste alltså finnas mening och motivation för att individen 
ska komma till handling. Det är inte alltid nya fakta eller information som ändrar en 
individs uppfattning eller värdering. Detta beror delvis på att individen inte använder sig 
av ny information även om individen tar emot informationen. För att skapa en förändring 
måste individen själv delta i processen genom aktiviteter, övningar och konstruktivistisk 
vägledning (Odén-Berggren, 2018).  
 

Metod 
I detta avsnitt kommer metoden för studien beskrivas och diskuteras. Metoden har valts ut 
för att på bästa sätt uppnå syftet samt besvara forskningsfrågorna. Nedan beskrivs hur 
urval av informanter har gjorts samt hantering och bearbetning av data. 

Kvalitativ intervjustudie 

Kvalitativ forskning används när något ska förstås eller beskrivas djupgående. Därför är 
intervjuer vanliga inom kvalitativ forskning då det skapar en bred och djup förståelse för 
det specifika området (Trost, 2010). Kvalitativa intervjuer är särskilt lämpade för att ta 
reda på människors erfarenheter, synsätt, tankar och känslor kring ett område. Rapportens 
trovärdighet stärks också genom att välja ut informanter som besitter relevant kunskap 
inom det studerade området. Intervjuer kan utformas på ett semistruktuerat sätt och utgå 
från en intervjuguide som lämnar utrymme för informanten att prata fritt kring frågorna 
(Denscombe, 2018) vilket har gjorts i detta arbete. Trost (2010) menar att desto fler 
intervjuer som används för datainsamling desto trovärdigare och mer grundläggande blir 
resultatet, men det kan bli svårare att bearbeta då materialet blir för stort. För att 
ytterligare stärka trovärdigheten är det fördelaktigt att göra en intervjuguide inför intervjun 
som sedan bifogas som bilaga i rapporten. För att kunna besvara frågeställningarna 
genomfördes sex kvalitativa intervjuer med yrkesverksam personal på fem olika gröna 
rehabiliteringsverksamheter i södra Sverige. 



 

11 

 

Urval 

Informanterna, med olika professioner i grunden, har valts ut för att ge en så allsidig och 
beprövad bild som möjligt av grön rehabilitering. En lista gjordes utifrån gröna 
rehabiliteringsverksamheter i Sverige där informanterna kontaktades utifrån ordningen i 
listan. Kontakt togs via telefon där informanterna själva fick bestämma dag och tid för 
intervju för att underlätta deras medverkan i studien. Varken kön, ålder, etnicitet eller 
geografisk plats har legat till grund för urvalet av informanter. Vidare information om 
informanterna och de verksamheter de arbetar inom kommer att presenteras i tabellform 
(tabell 1 och 2) i resultat och analys.  
 

Avgränsningar 

För att avgränsa forskningsområdet har studien enbart fokuserat på kvinnor, detta för att 
genusforskning och forskning angående utmattningssyndrom visar på att de, till skillnad 
från män, oftare drabbas av stressrelaterat utmattningssyndrom. På grund av tiden för 
rapporten och begränsningar i teckenanvändning blev det endast sex intervjuer med berörd 
personal vid fem olika gröna rehabiliteringsverksamheter i Sverige. Ytterligare en 
avgränsning är att endast undersöka gröna rehabiliteringsverksamheter och utesluta den 
vita vårdens rehabiliteringsform (exempelvis landstingets stressrehabilitering, 
vårdcentraler med flera). Detta då vi antar att den vita stressrehabiliteringen idag har mer 
samverkan med olika myndigheter och professioner samt en tydligare modell att arbeta 
efter. Den gröna rehabiliteringen är på frammarsch och därför intressant att undersöka 
samt att miljön är ett stort samtalsämne överlag i dag.  
 

Planering och genomförande 

Datainsamlingen i form av intervjuer stärktes med information hämtad från kurslitteratur, 
vetenskapliga rapporter, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Primärt kommer nyare 
källor att användas då de är mest uppdaterade samt källor som är peer-reviewed eller på 
annat sätt granskade för att ytterligare stärka trovärdigheten. Forskningsfrågorna låg till 
grund vid utformandet av intervjuguiden (se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes via 
telefon då avståndet till informanterna var för stort och därav inte rimliga att göra på plats. 
Följdfrågor som uppkommit under arbetets gång har skickats och besvarats via e-mail.  
 

Bearbetning och analys av data samt etiska överväganden 

De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades. Ingen information fick tas ur 
sitt sammanhang eller tolkas på ett felaktigt sätt. Det insamlade materialet från litteratur 
och intervjuer analyserades och jämfördes för att antingen visa på likheter eller skillnader i 
hur arbetet inom grön rehabilitering tillämpas samt kopplas till frågeställningarna. För att 
bearbeta och analysera det insamlade materialet från intervjuerna gjordes en tematisering. 
Kvale och Brinkman (2014) beskriver tematisering som en analysmetod där innehållet 
strukturerades utefter teman. Detta görs för att enklare hitta mönster mellan intervjuerna 
samt för att få en tydligare förståelse för ämnet. 
 

Genom hela arbetet har vi förhållit oss till GDPR-lagen när vi behandlat informanternas 
personuppgifter samt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, detta för att 
stärka reliabiliteten samt validiteten i studien. 
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Informationskravet – Informanten ska informeras kring hur deras deltagande kommer se 
ut samt vilka villkor som kommer gälla. Deltagandet är helt frivilligt samt att informanten 
när som helst kan avbryta medverkan eller välja att inte svara på frågor. 
Samtyckeskravet – Informanten har alltid rätt att själv bestämma över villkoren i sin 
medverkan. 
Konfidentialitetskravet – Alla personuppgifter kring informanten i undersökningen ska 
hanteras med konfidentialitet och ska inte hamna i obehöriga händer. 
Nyttjandekravet – Uppgifter som insamlats kring enskilda individer får enbart användas 
till forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Etik är viktigt att ha i åtanke för att kunna göra ett trovärdigt och korrekt arbete. Innan 
intervjun ska informanterna ha fått information kring vad intervjun kommer att handla om, 
hur informationen kommer användas samt att hen kan avbryta intervjun eller välja att inte 
svara på frågorna (Trost, 2010). Informanterna kontaktades via telefon där syftet med 
intervjun förklarades, hur lång tid det skulle ta samt hur deras information skulle användas 
och att studien genomförs utifrån de forskningsetiska principerna. En informant valde 
innan intervjun att vara anonym samt att vi avidentifierade enheten hon arbetar på. En 
andra informant bad om att få läsa transkriberingen av sin intervju och valde efter det att 
vara anonym. Vi valde då att även avidentifiera även den enheten hon arbetar på. En tredje 
informant bad om att få godkänna eventuella citat som används i rapporten för att kunna 
rätta till möjliga felformuleringar. Resterande fyra informanter valde att inte vara 
anonyma men efter etiskt övervägande från vår sida valde vi att avidentifiera alla 
informanter samt enheterna och de kommer därför få fingerade namn i studien. Fyra av 
sex informanter har bett om att få ta del av det färdiga arbetet. 
 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett mått på forskningsresultatens tillförlitlighet. Kan resultatet återskapas av 
någon annan vid andra tidpunkter är reliabiliteten hög. Det syftar till om informanterna 
kommer ge samma svar om någon annan genomför intervjun. Därför är intervjutekniken 
särskilt viktig att förhålla sig till. Ledande frågor eller svåra formuleringar kan leda till 
missvisande svar (Kvale & Brinkman, 2014). Då denna studie endast har sex informanter 
är det svårt att säga om resultatet är tillförlitligt eller ej. Däremot ger det en inblick i hur 
det kan se ut på gröna rehabiliteringsverksamheter då informanterna svarat på frågorna 
utifrån sina egna erfarenheter.  
 
Validitet handlar om huruvida metoden och utförandet undersöker det som ska undersökas 
(Kvale & Brinkman, 2014). Detta arbete har hela tiden utgått från syftet och 
frågeställningarna, både vid genomförande samt bearbetning. När frågetecken uppstått 
från vår sida har vi kontaktat informanterna för att få klarhet. Vi anser att resultaten 
speglar innehållet i tidigare forskning samt i relevanta statliga rapporter inom 
forskningsområdet. Därför anser vi att validiteten är god i detta arbete. 
 

Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer ansågs vara det bästa alternativet för denna studie. Detta eftersom 
denna typ av intervjuer ger en personlig inblick i det gröna rehabiliteringsarbetet samt hur 
yrkesverksamma vid dessa enheter ser på sitt arbete med att få ut kvinnor med 
stressrelaterat utmattningssyndrom tillbaka till sysselsättning. Den lokala gröna 
rehabiliteringsverksamheten hade inte tid och möjlighet att medverka i studien och därför 
är informanterna uteslutande från södra Sverige då dessa hade möjlighet att delta i studien. 
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Gröna rehabiliteringsverksamheter från norra delen av Sverige hade också kunnat tas med 
för att få en bättre spridning och kanske även gett andra resultat. Fler informanter hade 
kunnat stärka den insamlade informationen och gett ett mer vedertaget resultat som stärkt 
reliabiliteten. Det är alltid bäst att möta informanterna öga mot öga då intervjuaren kan 
avläsa både tonfall och kroppsspråk. Detta var dock problematiskt att göra då det är ett 
väldigt långt avstånd mellan intervjuare och informanter.  
 
För de kontaktade informanterna i söder var det inga problem med att få tid till intervju 
och alla informanter var välvilligt inställda till studien samt att finnas till hands om 
informationen, efter bearbetning, behövdes uppdateras. Informationen kring de 
forskningsetiska principerna var tydliga redan från början. De fick själva bestämma 
huruvida de ville ha intervjuguide i förväg eller inte, om de ville vara anonyma samt att de 
fick information om hur det insamlade materialet skulle komma att bearbetas och 
behandlas efter färdigskriven rapport. Under arbetets gång fick vi dock besked av en 
informant (Diana) att hon inte längre hade tid att svara på följdfrågor vilket ger en 
ofullständig bild av hur arbetet vid den enheten är upplagt och kan därför ge avsaknad av 
resultat i just den frågan.   
 
Informanterna var medvetna om att arbetet fokuserar på kvinnor med stressrelaterat 
utmattningssyndrom men resultatet som kom fram är mer generellt gällande både män och 
kvinnor samt hur personalen arbetar med dessa personer. Dock framkom det att det till 
största del är kvinnor som vistas på gårdarna vilket kopplas till att kvinnor är 
överrepresenterade gällande stressrelaterat utmattningssyndrom. 
 
Det insamlade materialet från intervjuerna blev stort och därför begränsades materialet 
genom att frågan angående stöd till anhöriga togs bort, då det ansågs vara minst relevant 
för att besvara forskningsfrågorna.  
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Resultat & Analys 
 
I detta avsnitt kommer informanterna och enheterna de är verksamma vid presenteras i 
tabellform. Vidare kommer resultat av intervjuerna redovisas samt analyseras. 
Informanternas svar kommer delas upp i underkategorier till frågeställningarna. 
 

Presentation av informanter och dess verksamheter 
 
Tabell 1. Sammanfattad information gällande personalen/informanterna inom de undersökta gröna 
rehabiliteringsverksamheterna. Namnen är fingerade.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Sammanfattad information gällande deltagarnas vistelse inom det gröna rehabiliteringsverksamheterna. 
 

  

 

Enhet: Antal 
anställda: 

Professioner: Intervjsade: 

Grön Rehab 1 4 Sjuksköterska, psykolog, 
terapihundförare samt 
unghästutbildare 

Anna, Sjuksköterska 
& VD 

Grön rehab 2 4 Sjuksköterska, hälsopedagog, 
studie-och yrkesvägledare, 
socionom 

Britta, sjuksköterska 
& Cissi, studie- och 
yrkesvägledare 

Grön rehab 3 4 Socionomer, trädgårdsmästare 
samt psykolog 

Diana, socionom 

Grön rehab 4 2 + 1 extra Leg. fysioterapeut, 
beteendevetare och skogsmästare 

Eva, fysioterapeut 

Grön rehab 5 4,5 tjänster Arbetsterapeut, sjukgymnast, 
psykoterapeut, trädgårdsmästare 
samt biolog 

Fiona, biolog  

Enhet: Remiss via: Antal 
deltagare/ 
grupp: 

Antal 
veckor/del-
tagare: 

Antal 
dagar/v: 

Antal 
timmar/till-
fälle: 

Grön rehab 1 Företagshälso-
vården 
studenthälsan, 
psykiatrin eller 
privat 

8 12 + 12 3 3 

Grön rehab 2 Via vårdcentral 8 12  2 4 

Grön rehab 3 Läkare, 
arbetsgivare, 
försäkrings-
kassan 

8 12 3 4  

Grön rehab 4 Via vårdcentral  8 12 2 4 

Grön Rehab 5 HR i regionen 7 28 3 – 4  3 
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1. Hur uppfattar de anställda vid gröna rehabiliteringsverksamheter det praktiska 
tillvägagångssätt de använder för att stödja kvinnor med stressrelaterat 
utmattningssyndrom tillbaka till sysselsättning?  

Det gröna rehabiliteringsarbetet 

De fem gårdarna skiljer sig lite mellan varandra när det kommer till upplägget gällande 
rehabiliteringstid, anställda professioner, aktiviteter, samt rehabiliteringsformer. Den 
gemensamma nämnaren är dock att all rehabilitering sker i grön miljö. Enligt Lundell och 
Dolling (2010) är denna gröna miljö betydelsefull för personer som vill och ska tillfriskna 
från stressrelaterat utmattningssyndrom. 
 
Annas verksamhet arbetar med hästunderstödd terapi, vilket innebär att deltagarna får 
använda hästar som ett hjälpmedel i rehabiliteringen. Deltagarna har denna terapiform de 
första 12 veckorna och sedan ytterligare 12 veckor med terapeutisk aktivitet, där 
deltagarna får börja arbetsträna. Även Britta arbetar med hästunderstödd terapi där 
huvudfokus är att deltagarna ska få förbättrat självförtroende, glädje och mod. Fiona 
berättar att deltagarna är på gården 3–4 dagar i veckan och att den fjärde dagens aktivitet 
är bestämd utifrån varje deltagares egna behov och behöver inte ske på plats på gården. 
Rehabiliteringen sker först under tre månader sedan får deltagarna komma tillbaka tre 
månader till, där de också ska ut på arbetsträning. Under rehabiliteringen får deltagarna 
delta i gruppsamtal, arbeta i trädgården, promenader i naturen samt olika typer av 
skapande aktivitet såsom hantverk och måleri. Evas verksamhet driver social aktivitet i 
gårds- och naturmiljö som stödjer hälsa, tillfrisknande och återhämtande, för personer med 
stressrelaterat utmattningssyndrom.  
 
Just att den gröna miljön är viktig för rehabiliteringen är alla informanter ense om. Anna 
anser att människan behöver vara i naturen för det är där vi får bäst återhämtning. “Allt i 
naturen strävar efter läkning och det gör även människan, men det tar tid och kräver lugn 
och ro” - Anna. Hon använder sig gärna av djur som en form av metafor där 
omhändertagandet och hur deltagarna ska sköta om djuren på gårdarna på bästa sätt även 
ska reflektera hur de ska ta hand om sig själva på bästa sätt. Odén-Berggren (2018) menar 
att metaforer kan hjälpa deltagarna att själv förstå en känsla eller en situation bättre. Britta 
berättar varför trädgårdsarbetet är bra utifrån en metafor: 
 

”Trädgård är inte så våghalsigt direkt utan att man får vårda den 
lilla plantan, plantera om den, visa att växterna behöver näring och 
bra förutsättningar, man kan inte skynda på växterna utan det tar 
den tid den tar, det går inte att tjata på en tomatplanta att växa 
snabbare. Utan det tar den tid det tar. Det kan vara bra att få in i 
medvetandet.” - Britta 

 
Att människor hämtar kraft i naturen har pågått under århundraden och naturen har mer 
eller mindre används som ett terapeutiskt verktyg sedan 1700-talet (Abrahamsson & 
Tenngart, 2003). Alla gårdar utgår, underförstått, mer eller mindre ifrån teorin ART som 
tar upp hur olika miljöer i naturen kan bidra till återhämtning (Lundell & Dolling, 2010). 
 
Aktiviteterna på gårdarna sker till viss del individuellt men huvudsakligen i grupp. Jacobs, 
Masson, Harvill & Schimmel (2012) menar att det kan vara mer effektivt att träffas i 
grupp än enskilt. Alla informanter erbjuder deltagarna individuella samtal men att dessa är 
delvis eller helt ostrukturerade. Cissi och Britta har inte inbokade samtal eller enskilda 
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träffar med deltagarna men om någon vill prata är de alltid välkomna att göra det. De tar 
in samtalet i de aktiviteter som sker på gården, medan de sitter i trädgården, tar 
promenader eller liknande. De menar att deltagarna själva får välja vad de ska prata om 
men de försöker fokusera på det friska och inte det sjuka. Britta och Cissi anser att de 
utpräglat arbetar salutogent och att de inte pratar sjukdom utan försöker i stället samtala 
om allt annat mellan himmel och jord. De försöker komma bort från att prata sjukdom på 
gården då deltagarna ändå måste prata om det på andra instanser (exempelvis 
vårdcentralen). 
 
Anna menar att det är viktigt att deltagarna även kommer till gården på dåliga dagar, för 
det är då de behöver återhämtningen som mest, men att de alltid får göra det de orkar. 
Rehabiliteringen sker mycket i grupp och den samhörigheten anser hon vara väldigt 
välgörande i sig. 
 

“De får träffa andra som sitter i samma sits som har drabbats av 
ohälsa. Detta för att se att det finns andra som är drabbade och att 
de inte är ensamma. Redan där är det välgörande. Man får en 
grupptillhörighet till skillnad från att sitta ensam hemma. Att vara i 
grupp gör mycket.” - Anna 

 
Jacobs et al. (2012) menar att i gruppen kan samarbete resultera i lösningar som inte skulle 
ha uppkommit på eget bevåg. Britta och Cissi berättar att det finns olika aktiviteter på 
gården som deltagarna kan välja efter intresse. Aktiviteterna sker både i grupp och enskilt 
beroende på vilket typ av aktivitet det är och vad deltagarna känner för just den dagen men 
att båda delarna är lika viktiga och ger deltagarna olika perspektiv på rehabiliteringen. 
Britta menar att de samtal som kommer upp sker spontant och naturligt. Hon säger att de 
inte håller på med terapi utan rehabilitering och att samtal som härrör terapi får de ta på 
vårdcentralen. “Vi konkurrerar inte med vårdcentralen utan vi kompletterar bara med det 
dem inte kan.” – Britta 
 
Diana, Cissi och Britta arbetar utifrån KASAM där Odén-Berggren (2018) menar att 
hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet är i fokus.  
 

“Grundmodellen är framförallt KASAM, känsla av sammanhang 
och mening. Att man är i ett sammanhang och att det man gör är 
meningsfullt.” - Cissi 

 
Welén-Andersson (2010) menar att livsinställningen hos en deltagare kan ändras till det 
positiva när hen är på en plats som grönskar. Det startar en personlig process när 
deltagaren vårdar växter och trädgård vilket resulterar i en meningsfullhet att vårda sig 
själv. I detta forum blir deltagaren en del av sammanhanget och en process som inte går att 
stressa på och det är denna insikt som deltagaren behöver.  
 

Informanternas antaganden om orsakerna till stressrelaterat utmattningssyndrom 

Alla informanter är överens om att hög och långvarig stress är grunden för att drabbas av 
stressrelaterat utmattningssyndrom, men att orsakerna till stressen kan vara olika, 
exempelvis personliga eller arbetsrelaterade.  
 
Två informanter Anna och Fiona anser att en av de vanligaste orsakerna till stressrelaterat 
utmattningssyndrom är bristen på återhämtning och att individer gör av med för mycket 
energi jämfört med vad de hinner ladda tillbaka. Även Hultberg (2007) tar upp 
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återhämtning i form av perioder av vila som en viktig komponent för att medarbetaren ska 
kunna möta nya krav i arbetet. Fem informanter, Britta, Cissi, Fiona, Diana och Eva 
menar att det är väldigt vanligt att en för hög arbetsbelastning, med mycket stress och 
krav, är en vanlig orsak till stressrelaterat utmattningssyndrom. “En kombo av många 
olika saker men allt leder till att man levt under stor press och stress under en väldigt 
lång tid. Som man inte har fått hjälp med i tid.” - Diana. Tre informanter, Anna, Eva och 
Britta, nämner också att empatiska och högpresterande individer har lättare att drabbas. De 
vill göra karriär samt vara alla till lags både socialt och i arbetslivet, vilket leder till höga 
krav- och stressnivåer. Det är individer som vill väl och som vill mycket. Detta liknar de 
fyra faktorer som Angelöw och Jonsson (2000) tar upp som kritiska för individers 
välbefinnande. Dessa faktorer är kvantitativ överbelastning, kvalitativ underbelastning, låg 
egenkontroll och svagt medmänskligt stöd. 
 
Det råder konsensus i frågan om vilket kön som är överrepresenterat på gårdarna. Alla 
informanter säger att kvinnorna dominerar klientelet. Fiona beskriver en snedfördelning i 
kön redan när det kommer till vilka som är anställda inom regionen där 80% av de 
anställda är kvinnor och 20% är män, vilket skulle kunna vara en förklaring. Anledningen 
till att kvinnor dominerar på enheterna är enligt informanterna det oavlönade hemarbetet. 
Just att kvinnorna har det övergripande ansvaret för hem, barn och sociala kontakter 
(exempelvis vänner och släkt). Detta stämmer överens med det Försäkringskassan (2013) 
skriver i sin rapport att det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet bidrar stort till kvinnors 
stressrelaterade ohälsa. Hjelm (2005) anser också att många av dagens kvinnor har samma 
andel hushållsarbete som 1930-talets hemmafruar, trots att kvinnorna nu förvärvsarbetar i 
större utsträckning vilket enligt Ambjörnsson (2018) kan leda till stress, konflikter och 
psykisk ohälsa. I Statens offentliga utredningar (2014:28) går det läsa att när tiden och 
energin inte räcker till för både arbetsliv och familjeliv kommer det leda till stress för 
individen. Detta är något som Eva tror är en anledning till att kvinnor drabbas av 
stressrelaterat utmattningssyndrom i större utsträckning än män, just för att kvinnor inte 
sätter ner foten i tid. Britta menar att: 

 
“Kvinnor har fortfarande huvudansvaret för familj verkar det som. 
Jag fattar inte riktigt när man ska märka av jämställdheten. Det är 
fortfarande så att kvinnor ska arbeta och göra karriär, samtidigt 
som de ska handla och ta hand om unga. Det är klart att män gör 
detta också men kvinnor har i regel ansvaret.” – Britta 
 

Samarbete med arbetsgivare och arbetsplats 

Eva säger att de sällan har direkt kontakt med arbetsgivare utan att den kontakten sker via 
en rehabkoordinator vid annan enhet. Britta och Cissi arbetar inte mot deltagarnas 
arbetsplatser utan har istället samtal med deltagarna om hur de kan bemöta arbetsgivaren 
och vilka krav de kan ställa för att få nya förutsättningar på arbetsplatsen. Hultberg (2017) 
menar att det är viktigt att det finns ett samspel mellan individens kompetens och arbetets 
krav för att underlätta för individen. Odén-Berggren (2018) anser att om individen har 
stöttning och hjälp från andra samt en känsla av hanterbarhet är det lättare att klara av 
kraven som ställs. Anna, Fiona och Diana samverkar med arbetsgivare för att kunna 
förändra och förbättra arbetsplatsen för att individen ska kunna återgå till arbete. 
 

“För de har rehabiliteringsansvaret enligt lag och efter 
rehabiliteringen så måste det finnas en bra plan som är anpassad 
utifrån försäkringstekniska försörjningsmöjligheter, med samsyn 
med arbetsgivaren. Så det är väldigt viktigt att ha bra samverkan 
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med arbetsgivaren.” - Anna 
 

Anna menar att arbetsgivare har större ansvar än vad de ibland tar. Hon brukar informera 
arbetsgivare om vikten av de sociala möten som sker i exempelvis fikarummet och att 
mycket kreativitet sker utanför arbetsrummet. Detta är även något som Hultberg (2007) tar 
upp i Krav-kontroll-stöd-modellen, att det är viktigt med småprat och sammanhållning i 
arbetsgruppen för att skapa socialt stöd för varandra och minska psykosocial belastning.  
 
Anna anser att när en person varit sjukskriven i flera år på grund av stressrelaterat 
utmattningssyndrom kan det vara läge att byta arbetsplats helt. 
 

“Väldigt få som haft en sjukskrivning i flera år på grund av 
utmattning kan gå tillbaka till sin gamla arbetsplats. Sedan kan 
man ha en utmattning som inte beror på jobbet och då finns det 
större chans att gå tillbaka till sin gamla arbetsplats.” - Anna 

  
Fiona menar att om en arbetsplats inte går att förändra, exempelvis akuten med sin stress, 
så kan det vara bäst för personen att söka sig till annat yrke. Detta är enligt Angelöw och 
Jonsson (2000) ett arbete med kvantitativ överbelastning. Cissi och Eva menar att det är 
det är dags att byta arbetsplats när läget på arbetet inte kommer förändras och villighet till 
förändring från arbetsgivaren saknas. Med andra ord när deltagaren rehabiliteras in i 
samma situation hon varit i. I dessa fall agerar arbetsgivaren inte altruistiskt och agerar 
således oempatiskt gentemot medarbetaren (Bohlin, 2013). Britta anser att det är läge att 
byta när personen verkligen avskyr sin arbetsplats eller kanske till och med sin chef. I 
vissa fall kan det vara arbetsvillkoren som är problemet och då vill Britta försöka få dem 
att förstå att de ska kräva förändringar och bättre förutsättningar eller rent av byta jobb. 
Britta och Cissi beskriver en situation där arbetsgivaren varit villig att betala extra för att 
medarbetaren skulle kunna vara kvar längre inom grön rehab då de ordinarie veckorna 
tagit slut. Eva vittnar om arbetsgivare som låtit sina medarbetare arbeta viss tid hemifrån 
eller att de räknar in rehabiliteringen i arbetstiden vilket Eva anser vara positivt. I dessa 
fall menar Holm (2013) att arbetsgivaren agerar empatiskt och har förstått individens 
behov. 
 

Tankar kring regression i tillfrisknandet från stressrelaterat utmattningssyndrom 

Alla informanter är överens om att den vanligaste orsaken till återfall är att deltagaren går 
för snabbt framåt. De vill för mycket för snabbt vilket leder till att de går tillbaka några 
steg i rehabiliteringen eller att de till och med blir sjuka igen. Detta gäller både i 
arbetslivet men även privat. Kvinnor har högre belastning än män, framförallt när det 
kommer till det oavlönade hemarbetet. Detta kan leda till psykisk ohälsa menar Hjelm 
(2005), Försäkringskassan (2013) och Ambjörnsson (2018). Anna anser att det är otroligt 
viktigt att lära sig sätta gränser och ta sig tid till återhämtning. 
 
Eva anser att individer med stressrelaterat utmattningssyndrom utvecklar en slags stress-
intolerans vilket leder till att de är extra känsliga för stress även fast de blivit friskare. 
Socialstyrelsen (2003) menar att det tar lång tid att återhämta från utmattningssyndrom, i 
vissa fall ända upp till tio år. Diana menar på att läkare och Försäkringskassan anser att 
individen har högre arbetsförmåga än den faktiskt har vilket leder till att de får ett återfall.  
Eva och Britta anser att en stor anledning till återfall är att de går tillbaka till sin gamla 
arbetsplats där inga förändringar skett.  
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“Att gå tillbaka till jobbet utan några förändringar, då blir det att 
man kör in i väggen igen. Det måste ske någon sorts förändring 
och man måste ha lärt sig känna sig själv, så att man kan bromsa 
sig själv och lära sig säga nej. Kan man inte det så kommer det gå 
precis likadant igen.” – Britta  

 
För kvinnor är det extra viktigt att förändringar görs på arbetet då det har visat sig att 
kvinnor har högre krav, mindre kontroll och mindre socialt stöd på arbetsplatsen än vad 
männen har (Hjelm, 2003). 
 
Fem av sex informanter Britta, Fiona, Eva, Cissi och Anna menar att de bara får erbjuda 
rehabilitering ett visst antal veckor och timmar och sen ska deltagarna ut i arbetslivet igen 
oavsett om de är färdigrehabiliterade eller inte. De anser att det är tufft för många av 
deltagarna att hinna bli så pass bra under tiden på gårdarna att de kan börja arbeta igen 
direkt efteråt. Fiona, Eva och Anna anser att det bästa för deltagarna är att i slutet av 
rehabiliteringen börja arbetsträna några timmar eller någon dag i veckan för att succesivt 
vänja sig vid arbete igen, istället för att bara kastas ut direkt i arbete när veckorna på 
gården är slut. Eva säger också att vägen tillbaka till arbete bör ske långsammare än vad 
det gör idag och att det bör ske stegvis. Grossi och Jeding (2018) tar upp bristen på 
psykisk energi gör att företagsamheten och uthålligheten minskar och att de tar tid att 
återhämta sig från stor psykisk belastning. 
 

Förändringar/ förbättringar med verksamheten 

Fiona anser, precis som Anna, att grön rehabilitering kan vara behövligt för andra i 
stressade situationer och inte bara för dem med diagnostiserat stressrelaterat 
utmattningssyndrom. De anser att det borde finnas fler gröna rehabiliteringsenheter då det 
är en bra modell. Fiona påpekar dock att det idag ser väldig annorlunda ut i hur de olika 
gröna rehabiliteringsverksamheterna bedriver sitt arbete och önskar därför en form av 
certifiering så deltagarna vet vad de får och att alla får likadan rehabilitering.  
 
Anna anser att det måste göras mer. Hon hade gärna sett ett samarbete mellan grön 
rehabilitering och skolor då skolorna efterfrågar tillgången till den specifika gröna miljön 
och djuren men att ekonomin sätter stopp. Anna vill vidare att grön rehabilitering och 
tanken kring denna form av rehabilitering ska få större spridning i samhället och att 
kunskaperna om området ska nå ut till fler men även att en större samverkan ska ske. 
Detta skulle kunna vara ett sätt att arbeta proaktivt då tidigare studier, som Lundell och 
Dolling (2010) beskriver, pekar på att även människor som är friska visat sig må bättre i 
skog och natur. 
 
Eva anser att fler resurser och professioner skulle vara bra för att kunna samverka i en 
grön miljö. Detta för att deltagaren ska kunna ha ett helt team runt sig och att det skulle 
kunna fungera som ett “rehabiliteringscentrum”. Detta team, som hon föreslår, skulle 
kunna bestå av bland annat arbetsterapeut, sjukgymnast, samtalsterapeut och studie- och 
yrkesvägledare vilka skulle kunna stötta upp deltagarna utifrån sina specialiteter. Alla 
dessa professioner arbetar efter ett empatiskt förhållningssätt vilket Holm (2013) menar är 
ett krav för att kunna hjälpa och stötta individerna på bästa sätt. Grossi och Jeding (2018) 
skriver att individer med stressrelaterat utmattningssyndrom lider av brist på energi och 
kräver lång återhämtningstid, vilket gör det ansträngande att åka till flera olika 
vårdinstanser. Eva menar att ett “rehabiliteringscentrum” kan förenkla detta för individen: 

 
“Det tror jag hade varit ett framgångsrikt koncept. Det är väldigt 
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uppstyltat i vårdkedjan just nu. Det är olika kontakter överallt. Lite 
rörigt för patienten, som ska ha alla dessa kontakter, till skillnad 
från om allt hade varit samlat och att det är i en miljö som är 
stödjande och läkande.” - Eva 

 

2. Hur kan, enligt de anställda vid gröna rehabiliteringsverksamheter, studie- och 
yrkesvägledning bidra till processen med att få kvinnor med stressrelaterat 
utmattningssyndrom tillbaka till sysselsättning? 

Fiona anser att studie- och yrkesvägledare är personer som kan karriärvägar och vet vad 
som krävs för att komma in på olika utbildningar. Det är personer som förstår hur 
människor kan vända och vrida på sina alternativ och vilka möjligheter de anser att de har. 
Egan (2014) menar att en studie- och yrkesvägledare kan använda sig av Egans 
samtalsmodell för att reda ut nutid, önskad framtid och hur en person kan ta sig dit. 
Eva menar att en studie- och yrkesvägledare kan visa på att det finns fler möjligheter än 
vad individen tror det finns. Detta överensstämmer med Peavy (1998) som beskriver den 
konstruktivistiska vägledningen som ett hjälpmedel för att individen ska hitta nya 
perspektiv i sitt liv. Eva fortsätter med att säga att studie- och yrkesvägledare har 
kännedom kring vad som finns att tillgå i närområdet och kan kombinera det med 
individens önskemål och behov. Detta liknar Sveriges vägledarförenings (2017) etiska 
riktlinjer för studie- och yrkesvägledning där vägledaren bland annat ska anpassa 
vägledningen efter individens behov och situation. Eva menar att studie- och 
yrkesvägledare kan hjälpa deltagarna ta kontakt med ställen för arbetsträning eller 
liknande. Britta anser att studie- och yrkesvägledare är viktiga om en individ inte vill gå 
tillbaka till sin gamla arbetsplats: “Vill man inte tillbaka till sitt gamla arbete är det läge 
att tänka efter; vad vill jag egentligen. Det är där ni SYV kommer in i bilden.” Diana 
beskriver studie- och yrkesvägledarens roll som att ta reda på “vad jag ska göra när jag 
blir stor?” Detta, menar Peavy (1998) kan göras genom att studie- och yrkesvägledaren 
och deltagaren tillsammans kartlägger deltagarens life space (levnadsrum). Diana anser 
också att studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa deltagaren att ta reda på arbetsplatser och 
utbildningar som finns samt följa med på studiebesök. Annas erfarenheter av studie- och 
yrkesvägledare är att det är någon som arbetar i skolan. Studie- och yrkesvägledarens 
uppgifter beskriver hon så här: “Någon som stödjer en i vad man har för styrkor, 
svagheter och intresse.”. Även detta kan med fördel göras genom att kartlägga life space 
(levnadsrummet) där värderingar blir mer konkreta och jaget synliggörs (Peavy, 1998 och 
Odén-Berggren, 2018). 
 
Anna, Britta, Cissi, Diana och Eva anser att behovet av studie- och yrkesvägledning är 
stort eller delvis stort för deltagarna på gårdarna. Fiona, som inte har en studie- och 
yrkesvägledare i teamet, menar att deltagarna inte är redo för studie- och yrkesvägledning 
när de är på enheten utan att de istället måste försöka hitta tillbaka till en rutin i vardagen 
och starta upp arbetslivet långsamt. Anna, som inte har en utbildad studie- och 
yrkesvägledare på plats, menar att de behöver stöd och hjälp i vad de kan göra och hur de 
ska gå vidare då de ofta är låsta i sina yrkesroller och att det hade varit bra med 
vägledning under de sista 12 veckorna i processen då deltagarna är så pass friska att de 
börjar återfå lusten framåt. Hägg och Kuoppa (2007), Andergren (2014) och Odén-
Berggren (2018) menar att konstruktivistisk vägledning kan ge stöd och fungera som ett 
verktyg för att individen ska förstå och kunna förändra sin nuvarande situation samt att 
hjälpa deltagaren att hjälpa sig själv. Anna brukar på eget initiativ försöka hitta ställen där 
deltagarna kan jobba samt att hon har kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen för 
att få svar på frågor, även för de deltagare som inte är inskrivna där. Diana ser också 
fördelar med att ha en studie- och yrkesvägledare på plats, vilket de i nuläget inte har. Hon 
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menar att deltagarna då inte skulle behöva berätta sin historia om och om igen om allt 
fanns på en och samma enhet med samverkan. Detta skulle göra rehabiliteringen mer 
individanpassad. Eva anser att det i vissa fall skulle behövas mer studie- och 
yrkesvägledning för personer med stressrelaterat utmattningssyndrom. Hon anser att det 
skulle kunna bidra till att deltagare som behöver få upp ögonen för andra val, får stöttning 
i just den processen. Peavy (1998) menar att den konstruktivistiska vägledningen hjälper 
individer vidga perspektiv till att hitta nya vägar framåt. Egans (2014) samtalsmodell är ett 
bra verktyg att använda för att kartlägga individens liv, för att hjälpa individen se nya 
möjligheter kring sin framtid, både vad gäller det privata och i arbetslivet. Eva berättar att 
de har en beteendevetare som även är utbildad studie- och yrkesvägledare inom 
verksamheten som har kunskaperna i sin ryggsäck. De utför dock inga strukturerade 
vägledningssamtal utan att ämnet kommer upp mer i det vardagliga samtalet eller om det 
efterfrågas av en deltagare. Diana anser att studie- och yrkesvägledare behövs i kedjan av 
insatser fast det inte nödvändigtvis behöver vara på enheten. Hon anser att det i dagsläget 
är väldigt mycket fokus på “tillbaka till arbetet”. Om de hade haft en studie- och 
yrkesvägledare på plats hade denne kunnat bidra med att visa på olika möjligheter och 
hjälpa deltagaren att kontakta olika ställen. 

  
“Att ha fler samtal och i åtanke – vad händer i nästa steg? De 
samtal vi har nu handlar främst om hur rehab är nu och hur de ska 
klara sin vardag. Mer tid till att kartlägga också utifrån intressen, 
jobb och marknad och så. Att utgå från fler möjligheter för att 
kunna hjälpa än mer.” – Diana  

 
Diana vill mena att de i viss utsträckning bedriver studie- och yrkesvägledning och det då 
är hon som tar hand om dessa samtal, trots avsaknad av utbildning.  
 

“Många som går hos oss känner att de har så många negativa 
erfarenheter av tidigare arbetsplatser eller yrken. Att de därför 
funderar på ett nytt yrke och där kommer jag ju in [...] så då blir 
man lite yrkesvägledare. Att man får kolla upp olika arbetsplatser 
eller utbildningar och ibland får man följa med och göra 
studiebesök och sådant.” – Diana  
 

Britta har inte tänkt i de banorna förut men under intervjun kom tanken på att det skulle 
vara jättebra. Hon beskriver att Cissi, som i grunden är utbildad studie- och 
yrkesvägledare och arbetar på samma enhet, arbetar med motiverande samtal som 
inspirerar deltagarna att tänka framåt. Cissi menar dock att de inte arbetar aktivt med den 
processen då deltagarna ofta är så pass stresskänsliga att det knyter sig i magen på dem då 
samtal om framtid och arbete kommer på tal. “Vägledningen här handlar mer om vad som 
kan vara ett första steg. Innan man kanske går vidare några steg till.” - Cissi. Egan 
(2014) menar att individer ofta fastnar i negativa tankar och känslor när de är stressade 
eller är i en problematisk situation. Med Egans samtalsmodell kan vägledaren guida 
individen till att ändra detta negativa mönster. 
 
Britta menar att de har stödjande, pedagogiska och motiverande samtal hela tiden men att 
dessa inte är inbokade och inte av terapeutisk karaktär. 
 

”Vi är inga terapeuter så vi arbetar med rehabilitering. Terapi och 
terapisamtal får de ha på vårdcentralen. Vi konkurrerar inte med 
vårdcentralen utan vi kompletterar bara med det de inte kan.” – 
Britta  
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Odén-Berggren (2018) menar att vägledning kan vara ett bra komplement till terapi, för att 
hjälpa individen med stöttning och handlingsplaner samt aspekter i livet där det kan råda 
oklarhet. Dock menar de etiska riktlinjerna för studie- och yrkesvägledning som Sveriges 
vägledarförening (2017) tagit fram att vägledaren ska vara medveten om de gränser som 
finns mellan den egna professionen och hänvisa till annan nödvändig kompetens för 
individens bästa. 
 

Resultatdiskussion  
Informanterna vittnar om att de arbetar ganska lika i den gröna miljön men att det saknas 
en renodlad modell som genomsyrar verksamheterna. Detta kan leda till inkonsekvens 
gällande vilken typ av grön miljö deltagarna befinner sig i, hur länge de får vara på 
gårdarna, hur själva rehabiliteringsarbetet går till samt vilka professioner som finns att 
tillgå (se tabell 1 och 2). De är alla positiva till att bedriva denna typ av rehabilitering och 
beskriver själva grön rehabilitering som ett framgångsrikt koncept då deltagarna, i många 
fall, kommer tillbaka till sysselsättning trots att tiden på gårdarna vissa gånger är alldeles 
för kort. Kompetenserna på gårdarna varierar och det har visat sig att personalen mer eller 
mindre arbetar utifrån sina professioner, exempelvis där utbildade studie- och 
yrkesvägledare inte renodlat jobbar med dessa kompetenser. Detta skulle också kunna 
regleras genom en tydlig modell för hur verksamheterna ska bedrivas och vilka 
professioner som ska ingå.  
 
Kvinnorna dominerar klientelet på gårdarna och de professionella hjälparna som arbetar 
aktivt med dessa kvinnor har goda kunskaper gällande det oavlönade hemarbetet som till 
stor del ligger till grund för att kvinnor, i större utsträckning än män, drabbas av 
stressrelaterat utmattningssyndrom. Denna problematik skulle proaktivt kunna motverkas 
genom att elever i grund- och gymnasieskolan informeras om det oavlönade hemarbetet 
och dess effekter vilket kan leda till ett mer jämställt samhälle. Vidare anser vi att lärare 
och studie- och yrkesvägledare tillsammans bör arbeta mer normbrytande i 
undervisningen än vad det gör idag för att motverka könsstereotypa mönster som kan 
utvecklas till stressrelaterat utmattningssyndrom i framtiden. Även vårdnadshavare bör få 
djupgående information om arbetet med könsstereotypiska roller i samhället för att själva 
kunna diskutera detta med sina barn och ungdomar och tillsammans med skolan arbeta 
normbrytande.  
 
Två rent generella anledningar till stressrelaterat utmattningssyndrom som informanterna 
uppgav var för lite återhämtning och för höga krav. För att klara av arbets- och 
vardagslivets krav måste individer få tillfälle att återhämta sig och samla energi vilket två 
av informanterna anser att det finns för lite av i dagens samhälle. Den gröna 
rehabiliteringen tillhandahåller en lugn och trygg miljö för deltagarna där kraven på att 
prestera har lagts åt sidan. Här får deltagarna tillfälle att träna på att säga nej och göra det 
som känns bäst för stunden då inga aktiviteter på gårdarna är obligatoriska. Denna miljö 
har visat sig vara välgörande för individer med stressrelaterat utmattningssyndrom och 
därför önskar informanterna att verksamheten ska få större spridning då det även kan vara 
välgörande för personer som inte har drabbats av detta, vilket även det skulle generera ett 
proaktivt arbete. Detta skulle kunna göras genom att skolelever får besöka gårdarna för att 
lära sig mer om naturens positiva effekter samt att friluftslivet tas in mer i 
skolundervisningen, exempelvis som temaveckor där vistelse i gröna miljöer har en 
naturlig del. På arbetsplatser skulle pauser med tillgång till grön miljö kunna bidra till det 
proaktiva arbetet för att motverka stressrelaterat utmattningssyndrom.  
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Studie- och yrkesvägledare är utbildade för att möta individer i alla olika stadier i livet 
samt med olika sorters individuell problematik i ryggsäcken. De har fått lära sig hur de ska 
arbeta individuellt och i grupp utifrån karriärteorier, modeller, metoder och anpassad 
samtalsmetodik. Studie- och yrkesvägledningens treåriga utbildning grundar sig i 
beteendevetenskap, sociologi och psykologi vilket ligger nära det terapeutiska området 
men är inriktat mot att behandla frågor som rör studier och arbete. Studie- och 
yrkesvägledare är således inte terapeuter men behöver dock deltagarens hela livsberättelse 
för att kunna förstå problematiken och för att kunna vägleda på bästa sätt, detta utan att bli 
för likt terapi. Vägledarens uppgift är att vidga perspektiv och tillsammans med deltagaren 
identifiera styrkor, drömmar, intressen och mål vilket leder till ökad självkänsla samt 
självinsikt och på så sätt hjälpa deltagaren att hjälpa sig själv. Detta leder i sin tur till 
empowerment hos deltagaren. 
 
Informanterna berättar att deltagarna ofta arbetar i grupp där vi anser att en studie- och 
yrkesvägledare kan bidra i form av gruppvägledning. I gruppen kan deltagarna stötta och 
hjälpa varandra och vägledaren blir då en bisittare som mer syftar till att hålla gruppen till 
ämnet. Vi anser dock att den individuella aspekten, som inte får lika stor del på gårdarna, 
är viktig för att kunna få deltagarna tillbaka till sysselsättning. Detta för att deltagaren ska 
få verktyg till att hantera situationer som inte är förutsägbara och på egen hand kunna 
bemöta de problematiska situationer som kan uppstå i privat- och arbetsliv. I ett 
individuellt strukturerat vägledningssamtal skulle vägledningen anpassas utifrån varje 
individ och metoder samt modeller väljas ut för att möta varje deltagares specifika behov. 
Studie- och yrkesvägledare arbetar efter de etiska riktlinjerna, framtagna av Sveriges 
vägledarförening (2017), vilka överensstämmer med ett empatiskt professionellt 
förhållningssätt.  
 
Det framkom i intervjuerna att det finns vissa brister i kunskaperna om vad studie- och 
yrkesvägledare är utbildade till att göra samt vilka kompetenser de besitter. Två av 
gårdarna hade bättre koll på detta eftersom de har denna yrkeskategori representerade i 
verksamheten än fast de inte renodlat arbetar med detta. Detta anser vi vara genomgående 
i samhället, just när det kommer till vägledarens kompetenser. Föreställningen om studie- 
och yrkesvägledare är, precis som informanterna beskriver det, personer som kan hjälpa 
till med att hitta jobb, leta utbildningar, räkna ut meritvärden, samordna prao och 
arbetsträning med mera. Detta ingår förvisso i Studie- och yrkesvägledarens roll men det 
är dock än viktigare att reda ut individens levnadsrum, livsberättelse samt att göra en 
gedigen kartläggning och handlingsplan innan det övriga sker. Just detta menar vi är av 
största vikt när det kommer till individer med stressrelaterad problematik. Både för att 
kunna arbeta proaktivt men även för att ta reda på grundorsaken till stressrelaterat 
utmattningssyndrom för att på bästa sätt hjälpa till i utslussningen till sysselsättning.  
 
För att få en bättre rehabilitering för deltagarna önskar de flesta informanter en ökad 
samverkan. En av informanterna hade gärna sett en form av rehabiliteringscentrum där allt 
finns på samma ställe så att deltagaren inte behöver berätta sin historia om och om igen. 
Detta är något som vi håller med om då det, precis som Grossi och Jeding (2018) 
beskriver, är fysiskt och psykiskt krävande för personer med stressrelaterat 
utmattningssyndrom att ta sig till vårdinstanser belägna på olika ställen. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att grön rehabilitering är ett bra alternativ för individer som 
vill tillbaka till hälsa och sysselsättning efter stressrelaterat utmattningssyndrom. Däremot 
vill vi mena att det behövs en tydlig och enhetlig modell för verksamheterna, större 
kunskapsspridning om grön rehabilitering samt en mer utvecklad samverkan mellan olika 
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professioner där studie- och yrkesvägledare ska ha en given roll i processen.   
 

Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning kan vara en jämförelse mellan vit rehabilitering och grön rehabilitering 
för att tydliggöra hur dessa rehabiliteringsformer ser ut och vilka föreställningar de har om 
varandra. Detta skulle kunna resultera i likheter och skillnader som kan bygga upp en 
framtida samverkan på plats med målet att få ut deltagare med stressrelaterat 
utmattningssyndrom tillbaka till sysselsättning.   
 
Eftersom det var få män på de gårdar som undersöktes hade det varit intressant att studera 
var männen vänder sig när de får stressrelaterat utmattningssyndrom. Hur ser männens 
rehabilitering ut jämfört med kvinnornas och diagnostiseras männen annorlunda?  
 
Ett annat forskningsområde är att intervjua de kvinnliga deltagarna på gårdarna för att få 
deras perspektiv på rehabiliteringen och anledningarna bakom det stressrelaterade 
utmattningssyndromet för att få en mer utförlig bild över hur studie- och 
yrkesvägledningen kan användas i praktiken.  
 
På en av de undersökta gårdarna finns det en rehabiliteringsgrupp för ungdomar och unga 
vuxna. Där kan en studie genomföras med dessa yngre deltagare för att ta reda på vad som 
föranlett det stressrelaterade utmattningssyndromet och om de rehabiliteras på samma sätt 
som vuxna samt hur detta påverkar deras studier eller arbete.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Hur hamnade du i verksamheten? 
Berätta om verksamheten. 
Vad har du för yrkestitel? 
Vilka andra yrkesroller samarbetar du med på arbetsplatsen? 
  
Vad anser du vara de vanligaste anledningarna att individer drabbas av stressrelaterat 
utmattningssyndrom? 
Vilket kön dominerar klientelet? Hur kommer det sig tror du? 
Hur arbetar du med individer med utmattningssyndrom på individnivå? 
Hur arbetar du med individer med utmattningssyndrom på gruppnivå? 
Vilka teorier/modeller/metoder/psykologiska skolor arbetar du efter? 
Hur arbetar ni med närståendestöd? Konkreta exempel. 
  
I vilken utsträckning arbetar ni mot individens arbetsplats? 
Kan du ge exempel på några förändringar som arbetsgivaren är villig att göra för att 
individen ska kunna återgå till arbete? 
I vilka fall anser du det bättre för individen att byta arbete? 
När anser ni individen vara rehabiliterad och redo att återgå till arbetslivet? 
Vad anser du föranleda ett återfall? 
 
I vilken utsträckning erbjuds individen karriärvägledning? Vem sköter dessa samtal? 
Hur ser du på behovet av studie- och yrkesvägledning för personer med 
utmattningssyndrom? 
Hur skulle du beskriva en studie- och yrkesvägledares arbete/arbetsuppgifter? 
Om ni hade en vägledare tillgänglig på plats vad hade då denna kunnat bidra med anser 
du? 
  
Anser du att något borde förändras eller utvecklas inom verksamheten när det 
gäller arbetet med individer med utmattningssyndrom? 
  
Frågor utifrån studie- och yrkesvägledning: 
Hur vägleder du individer med utmattningssyndrom? Kan du ge några exempel? 
Hur tycker du att det går att vägleda just den gruppen till skillnad från andra grupper? 
Vilka teorier/metoder/modeller arbetar du efter? 
Har du tillfört något eget till modellerna/metoderna/teorier? Och i sådana fall vad? 
Anser du att vägledningen bör finnas med i större utsträckning inom verksamheten? 
  
(Det kan tillkomma vissa följdfrågor) 
 
/Karin Nilsefur och Frida Johansson, syv-programmet, Umeå universitet 
 

 

 


