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Värde och upplevelser av naturen för personer i livets slutskede 

Anna-Sofia Bengtsson och Stina Norrman 
 

Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka upplevelser av naturen hos personer i livets slutskede. Syftet var också att 
undersöka vilket aktivitetsvärde upplevelser av naturen har för dessa personer. Studien var kvalitativ och 
metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med åtta intervjupersoner vilka vårdades palliativt. 
Materialet analyserades induktivt med kvalitativ innehållsanalys samt deduktivt genom modellen ValMO. 
Resultatet visade vilka upplevelser intervjupersonerna haft i naturen, vilka hinder och möjligheter som fanns för 
dem att uppleva naturen samt vilket värde upplevelser av naturen hade. Slutsatsen är att rekreativa aktiviteter 
samt arbetsaktiviteter var det som främst rapporterades av intervjupersonerna. Symboliskt och självbelönande 
värde var vanligast bland upplevelserna av naturen. Under intervjuerna framkom berättelser om flera tidigare 
positiva upplevelser i naturen samt önskan om att komma ut men även hinder för utevistelse. Med 
arbetsterapeutens kunskap om meningsfulla aktiviteter och kompenserande interventioner kan palliativa patienter 
få ett värdigt slut.   

The aim of this study was to examine experiences of nature for people in the final phase of life. The aim was also 
to examine the occupational value of these experiences. The study was qualitative and the method used was semi 
structured interviews with eight respondents in palliative care. The data was analyzed inductively using 
qualitative content analysis and deductively using the ValMO model. The result showed which experiences of 
nature the respondents had had, obstacles and opportunities they encountered to experience nature and also what 
value these experiences had to them. The conclusion is that recreational occupations and work occupations were 
the most frequent reported by the respondents. Symbolic value and self-rewarding value were the most common 
ones among the experiences of nature. During the interviews stories emerged of several previous positive nature 
experiences and a desire to encounter nature but also obstacles achieving this. With the occupational therapist’s 
knowledge of meaningful occupation and compensatory interventions, palliative patients may find a dignified 
end.  

Nyckelord: Värde, natur, upplevelse, aktivitet, arbetsterapi, palliativ vård, personer i livets slutskede  

 

Kandidatuppsats 

Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi, Box 157, S-221 00 Lund 



Innehållsförteckning 

Inledning………………………………………………………………………………..………….1 

Bakgrund………………………………………………………………………………..………….1 

Den palliativa patienten…………………………………………………………..………....1 

Aktiviteter och upplevelser av naturen……………………………………………..……….2 

Arbetsterapi…………………………………………………………………………..……...4 

Aktivitetsvärde…………………………………………………………………..…...4 

Arbetsterapi inom palliativ vård…………………………………………………..….5 

Syfte……………………………………………………………………………………………..…7 

Metod……………………………………………………………………………………………....7 

Undersökningspersoner………………………………………………………...…………...8 

Material………………………………………………………………………...……………8 

Procedur……..………………………………………………………………….…………...9 

Databehandling…………………………………………………………………..………...10 

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

Resultat…………………………………………………………………………………….……...12 

Rekreativa aktiviteter………………………………………………………………..……..12 

Arbetsaktiviteter…………………………………………………………………..………..13 

Delaktighet med andra……………………………………………………………..………13 

Utemiljöns betydelse…………………………………………………………………….....14 

Sinnen som stimuleras……………………………………………………………………..15 

Traditioner som utövas….…………………………………………………………..….….15 

Djur i naturen…………..……………………………………………………………......…15 

Hinder för att uppleva naturen.………………………………………………………..…...16 

Möjligheter för att uppleva naturen……………………………………………………......16 

Värdet av upplevelser i naturen………………………………………………..…………..17 

Konkret värde……………………………………………………………………….17 

Symboliskt värde…………………………..………………………………………..17 

Självbelönande värde………………………………………………………………..18 

Diskussion…………………………………………………………………………………..…….19 

Metoddiskussion……………………………………………………………………..…….19 



Undersökningspersoner……………………………………………………………..19 

Material………….…………………………………………………………..………19 

Procedur………………………………………………………………………..……20 

Databehandling…………………………………………………………….…….….21 

Etiska aspekter……………………………………………………………..………..22 

Resultatdiskussion…………………………………………………………………..……..22 

Rekreativa aktiviteter………………….………………………………………….....22 

Arbetsaktiviteter……………………………………………………………….……23 

Delaktighet med andra……………………………………………………..………..23 

Utemiljöns betydelse……..………………………………………………..…….….24 

Djur i naturen………………………………………………………………..………24 

Hinder och möjligheter för upplevelser i naturen………………….………………..25 

Värdet av upplevelser i naturen..……………………………………………………26 

Palliativ vård, arbetsterapi och upplevelser av naturen……………………………..26 

Behov av fortsatt forskning……………………………………………..…….…….27 

Referenslista…………………………………………………………………….……..………….29 

Bilaga 1………………………………………………………………………………..………….32 

Bilaga 2…………………………………………………………………………………..……….33  

 

 

 



Inledning 

Intresset för studien väcktes vid ett möte med en arbetsterapeut inom palliativ vård. Hon 

berättade om sitt arbete med meningsfulla aktiviteter och hennes egen erfarenhet av hur 

viktigt det var för många att uppleva naturen en sista gång. På grund av få studier och därmed 

brist på evidens är det inte självklart att patienterna ges möjlighet att uppleva naturen. 

Arbetsterapeuten ansåg att detta borde vara en arbetsterapeutisk intervention och initierade 

därmed studien. Mötet var inspirerande, vi ville få mer kunskap om palliativa patienter och 

hur de värderar upplevelser av natur   

 

 

Bakgrund 

Den palliativa patienten  

Palliativ vård började i Sverige för drygt 20 år sedan. Ursprungligen var patienternas diagnos 

enbart cancer, men vården innefattar idag alla i livets slutskede oavsett diagnos. Patienterna 

vårdas på den plats de väljer såsom i hemmet eller på en palliativ enhet, hospice (Nationella 

Rådet för Palliativ Vård, 2007). Sveriges befolkning lever allt längre. Mer än hälften avlider 

efter 80 års ålder och 90 % av dem som dör varje år är ålderspensionärer (Statens offentliga 

utredningar [SOU], 2001). 

 

Ordet palliativ kommer från det latinska begreppet ”pallium”, vilket betyder mantel. 

Innebörden tolkas som lindrande till skillnad från läkande eller botande (Brülde, 2003). 

Palliativ vård skall lindra smärta och andra plågsamma symtom, men också se patienten som 

en helhet, vilket innebär att även psykologiska och existentiella aspekter integreras i vården. 

Det är vidare av stor vikt att patienten får möjlighet att leva så aktivt som möjligt fram till 

döden och vården skall även integrera familjen, så att de orkar följa patientens 

sjukdomsförlopp och sin egen sorg. Teamarbete ska sålunda användas för att ta hand om 

patientens och familjens behov, inklusive stöd vid sorgearbetet, om så önskas. Den palliativa 

vården ska även syfta till att förstärka patientens livskvalitet, vilket påverkar hälsan positivt. 
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Vården bör tillämpas i ett tidigt skede i kombination med andra insatser vars syfte är att 

förlänga livet. Detta för att livskvaliteten ska bli så bra och optimal som möjligt för individen 

(World Health Organisation [WHO], 2010). Enligt Brülde (2003) är det mest centrala inom 

palliativ vård är att reducera lidande. I syfte att öka livskvalitén är målet att lindra eller 

kontrollera smärta, men för patienten är även relationer till närstående samt gemenskap och 

tillhörighet viktigt. Patienten ska ges möjlighet till ett så aktivt och kreativt liv som möjligt 

och det är viktigt att bevara patientens värdighet, kontroll och autonomi. Att lindra lidande 

inkluderar även det lidande som orsakats av psykologiska eller sociala förhållanden. Det finns 

tre övergripande strategier inom den palliativa vården för att lindra lidande (Brülde, 2003). 

Traditionell medicinsk behandling är en strategi vilken lindrar symtom såsom smärta medan 

psykosocial strategi bygger på god kommunikation då patienten visas empati och respekt. På 

institutionell nivå används indirekta metoder genom att införa lagar som främjar den palliativa 

vården. Därutöver finns en mängd strategier för att lindra lidande. Med copingstrategier kan 

den palliativa patienten kontrollera negativa känslor. Exempelvis genom att uppfatta 

situationen på ett annat sätt eller rikta uppmärksamheten åt ett annat håll. De som arbetar 

inom palliativ vård måste vara villiga att testa nya strategier, särskilt sådana vars avsikt är att 

ge patienten ett annat förhållningssätt till sin sjukdom eller sitt lidande (Brülde, 2003). Denna 

uppsats fokuserar främst på äldre människor i livets slutskede eftersom majoriteten av de 

personer som avlider är äldre (SOU, 2001; Strang, 2008). 

 

Aktiviteter och upplevelse av naturen 

I denna uppsats definieras naturupplevelse som upplevelser utomhus i parker, gröna ytor i 

städer eller vid hav, skog och mark. Definitionen innefattar även upplevelser av natur 

inomhus såsom att höra inspelade ljud av djur och natur, samtal kring fotografier på kända 

utemiljöer eller kring material från naturen, exempelvis sand och stenar, en kvist eller en 

blomma. Att känna värmen från solens strålar genom ett öppet fönster och höra fågelkvitter är 

enligt denna definition andra exempel på sådana upplevelser. 

  

Naturen påverkar människan positivt vilket är ett fenomen som framkommit i vetenskapliga 

studier de senaste decennierna. Möjligheten till rekreation och återhämtning i natur- och 

grönområden påverkar vår återhämtningsförmåga. Detta gäller stressrelaterad ohälsa, vilket 
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också forskningen slagit fast i flertalet studier (Statens Folkhälsoinstitut, 2003). Positiva 

hälsoeffekter genom utevistelse fås med solljus, luft- och temperaturskillnader. Miljöbytet i 

själva utevistelsen samt den fysiska aktivitet det ofta innebär att vistas ute är ytterligare 

hälsoeffekter (Statens Folkhälsoinstitut, 2003). Det mest gynnsamma naturområdet bör, för 

bästa läkande effekt, vara öppet och ljust med glesa träd vilket liknar det på savannen. Vatten 

bör finnas inom synhåll liksom träd eller buskar som skydd. Den omgivande miljön talar då 

om för människan att hon befinner sig på ett ställe där hon kan överleva med fri sikt, vatten att 

dricka och nära till en skyddad plats (Ottosson & Grahn, 1998). Forskning visar att vistelse i 

sådant naturområde kan vara enskild orsak till förbättrad hälsa (Mitchell & Popham, 2008).  

 

Konkreta hälsoeffekter som utevistelsen ger är bland annat minskad muskelanspänning, 

förbättrad sömnkvalitet samt minskad depression och ångest. Höjd stresstolerans, sänkt puls 

och blodtryck, ökad motståndskraft mot infektioner, ökat välbefinnande samt att sociala 

relationer främjas och att ensamhet motverkas är ytterligare exempel på positiva effekter av 

utevistelse (Statens Folkhälsoinstitut, 2003). Dessa hälsoeffekter syns antingen personen är 

fysiskt närvarande i den gröna miljön eller via visuell kontakt med denna, exempelvis genom 

fotografi (Mitchell & Popham, 2008). Enligt Tornstams (2005) teori om konsensuell 

validering har människan en tydlig bild av vem hon är. För att hon ska känna sig säker i sin 

identitet måste denna bild bekräftas av omgivningen. Äldre människor har ett stort behov av 

trygghet och igenkännande av omgivningen, vilket är framförallt viktigt när det gäller 

utemiljön. Detta innebär att det den äldre människan uppfattar som sin identitet måste synas 

och speglas av omgivningen (Ottosson & Grahn, 1998). En människa i storstaden påverkas 

mer av de gröna miljöer som finns i närheten, till exempel parker, i större utsträckning än 

skog eller andra naturområden längre bort. De närliggande gröna miljöerna är viktigast 

eftersom de är just närliggande (Ottosson & Ottosson, 2006). Den närmsta utemiljö eller 

naturtyp människan levt i fram till tonåren har enligt studier störst inverkan på hälsan då hon 

blir äldre (Ottosson & Grahn, 1998) och har sålunda störst betydelse för hur hon vill ha det i 

sin närmiljö på äldre dagar (Grahn, 1991). Statens Folkhälsoinstitut (2003) slår fast i sin 

rapport att det inte finns någon skillnad i vad äldre vill ha ut av sin utevistelse jämfört med 

yngre åldersgrupper. Det är således vikigt med promenader, även om den äldre är i behov av 

ledsagare eller är rullstolsburen. I Folkhälsoinstitutets studie ville alla komma ut minst en 

gång i veckan och hälften av de tillfrågade äldre ville komma ut mer än vad de redan gör. Det 

som lockar till utevistelse är möjligheten till frisk luft, att få se träd och blommor, se och höra 

  3



fåglar, fjärilar och andra djur samt att få höra ljud i naturen som vinden eller vattnet. De äldre 

i undersökningen tyckte vidare att de här områdena gärna fick påminna om de miljöer de 

själva vistades i när de var yngre och mer aktiva (Statens Folkhälsoinstitut, 2003).  

 

Arbetsterapi 

Grundtanken inom arbetsterapi är att människan är en aktiv varelse och aktivitet är en 

grundläggande biologisk princip för att människan ska uppleva hälsa (Wilcock, 2000; 2006). 

Människans aktivitetsrepertoar består av olika typer av aktiviteter. Dessa kan delas in i fyra 

olika aktivitetskategorier enligt Value, Meaning and Occupations Model [ValMO] (Persson, 

Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). Skötselaktiviteter svarar för de aktiviteter som utgörs 

av våra basala behov som att sköta den dagliga hygienen eller hushållet. Arbetsaktiviteter är 

produktiva aktiviteter vilka vi utför för att kunna försörja oss själva samt bidra till samhället. 

Lekaktiviteter är de som upplevs lustfyllda och tillfredsställande för sin egen skull som 

fritidsaktiviteter eller hobbys. Rekreativa aktiviteter upplevs också som lustfyllda och 

tillfredsställande. Men i motsats till lekaktiviteter är de avslappnande och gör det möjligt för 

oss att njuta av att bara vara (Persson et al., 2001).   

 

Aktivitetsvärde 

De aktiviteter vi människor ägnar oss åt har olika värde. Valet av aktivitet beror på detta 

värde.  Tre olika dimensioner av aktivitetsvärde definieras i ValMO. Det är den konkreta, 

symboliska och självbelönande värdedimensionen. Konkret värde är påtagligt och innebär att 

aktiviteten främst utförs på grund av att den resulterar i en produkt (Persson et al., 2001). 

Således är det själva utfallet som är den huvudsakliga orsaken till att aktiviteten utförs och 

inte görandet i sig (Erlandsson & Persson, 2005). Exempel på aktiviteter med konkret värde är 

att hugga ved till brasan för att få värme eller städa för att det ska bli rent. Aktiviteter med 

symboliskt värde resulterar sällan i en produkt utan i stället öppnar de upp för kommunikation 

och identifikation (Persson et al., 2001). Aktiviteter med symboliskt värde återfinns på tre 

olika nivåer vilka är personnivå, kulturell nivå och universell nivå. På personnivå utförs 

aktiviteter som har symboliskt värde för den personen och värdet blir därmed individuellt. 

Exempel på detta kan vara att vistas i skogen för att minnas barndomens svampplockning med 

familjen. På den kulturella nivån återfinns aktiviteter som utförs då de har ett värde för en 
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specifik kultur till exempel människor i västvärlden. Det kan också vara en subkultur såsom 

muslimer, äldre människor eller löpare. Aktiviteter vars symboliska värde ligger på den 

universella nivån är de som kan antas ha samma värde för alla människor oavsett kultur eller 

bakgrund. Exempel på dessa aktiviteter är ritualer, naturupplevelser eller sång och dans 

(Erlandsson & Persson, 2005). Självbelönande värde har de aktiviteter som ger omedelbar 

belöning. Den primära orsaken till att de väljs, i motsats till aktiviteter med konkret värde, är 

lusten och njutningen själva görandet innebär (Persson et al., 2001). Den självbelönande 

aktiviteten kan vara så uppslukande att personen helt glömmer bort tiden och upplever flow 

(Csikszentmihalyi, 1997). Flow uppnås främst då utmaningen i aktiviteten är lagom i 

förhållande till personens skicklighet. I stort sett vilken aktivitet som helst kan ge en 

upplevelse av flow men det antas ske i första hand i lek- eller rekreativa aktiviteter 

(Erlandsson & Persson, 2005).   

  

Arbetsterapi inom palliativ vård 

Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp, vilket avspeglas i alla verksamheter där 

arbetsterapeuten arbetar. Så borde fallet även vara inom den palliativa vården där 

arbetsterapeuten kan bidra med sitt specifika fokus (Schleinich, Warren, Nekolaichuk, Kaasa 

& Watanabe, 2008). Arbetsterapeutens mål är att öka deltagandet i de meningsfulla aktiviteter 

patienten ska engagera sig i efter den arbetsterapeutiska interventionen. Inom den palliativa 

vården är arbetsterapeutens uppgift däremot att öka livskvalitén under patientens återstående 

tid i livet. (Trump, Zahoransky & Siebert, 2005). Livskvalitet uppnås av människor som 

upplever syfte och mening i livet oavsett om de har god hälsa eller är i livets slutskede. För 

personer som vårdas i livets slutskede är det viktigt att fortsätta vara aktiv och bibehålla 

aktiviteter som är betydelsefulla (Lyons, Orozovic, Davis & Newman, 2002). Deltagandet i 

olika aktivteter, till exempel genom arbetsterapi, kan ha många syften för dessa personer. Det 

kan exempelvis vara tillfällen att uttrycka sig själv och engagera sig i något samtidigt som 

individen får möjlighet att finna avslut och förbereda sig inför döden. Arbetsterapeutens 

förståelse för och medvetenhet om meningsfulla aktiviteter är angeläget för personer i livets 

slutskede (Trump et al., 2005; vanderPloeg, 2001). De behöver ofta kompromissa med 

utförandet av meningsfulla aktiviteter till förmån för sin hälsa och ork. Därmed måste dessa 

personer ges möjlighet att utöva några av de aktiviteter som tidigare var viktiga för dem 

(vanderPloeg, 2001).  
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I en studie av Schleinich et al. (2008) fick deltagarna rangordna olika påståenden efter hur 

viktigt det var att arbetsterapeuten prioriterade dessa i interventionen. Först kom fysiska 

funktioner och den fysiska miljön, men tätt därefter kom bland annat spirituella, affektiva och 

kognitiva förmågor och aktiviteter. Den ena aspekten är därmed inte viktigare än den andra, 

utan resultatet av studien ska snarare tolkas så att alla sidor måste tillgodoses för att se 

människan som en helhet (Schleinich et al., 2008). Arbetsterapeuten har förmågan att 

identifiera en persons aktivitetsroller och värden samt kan tillgodose dessa behov genom 

meningsfull aktivitet, vilket kan bidra till ökad livskvalitet i livets slutskede (Trump et al., 

2005). Trots att personen inte längre kan utföra alla de aktiviteter som tidigare var en självklar 

del i aktivitetsrepertoaren, är det viktigt att göra så mycket som möjligt genom att utföra 

delmoment i en aktivitet. Ett sådant exempel kan vara tysta aktiviteter vilket definieras som 

att sittandes eller liggandes betrakta andra människor eller objekt. Om ett aktivt deltagande 

inte är möjligt kan personen ändå delta och känna sig involverad i aktiviteten genom tysta 

aktiviteter (Eklund, Leufstadius & Bejerholm, 2009). Det passiva deltagandet bidrar till en 

känsla av gemenskap och tillhörighet med gruppen eller den person aktiviteten utförs 

tillsammans med. Det är vidare betydelsefullt för personer i livets slutskede att hitta sig själv i 

den situation de befinner sig i och att få möjlighet till reflektion över sitt liv, vilket bland 

annat kan uppnås genom utförandet av meningsfulla aktiviteter. Detta är särskilt viktigt att 

tänka på då personerna upplever negativa känslor på grund av sitt sjukdomstillstånd. Att då få 

möjlighet till en positiv upplevelse trots påverkningarna från sjukdomen är värdefullt (Lyons 

et al., 2002).  

 

Det saknas generellt forskning inom den palliativa vården och fokus på den här gruppen är 

litet inom vårdens grundutbildningar och vidareutbildningar. Detta resulterar i sämre 

bemötande och information samt dåligt stöd till närstående före och efter det att patienten 

avlider (SOU, 2001). Arbetsterapi behövs där personer vårdas i livets slutskede, på hospice 

och äldreboenden samt hos de personer som väljer att vårdas i hemmet (Schleinich et al., 

2008; Trump et al., 2005; vanderPloeg, 2001). Att inte kunna fortsätta med utförandet av 

meningsfulla aktiviteter leder till sämre livskvalitet och lägre självkänsla (vanderPloeg, 2001). 

Människor i livets slutskede använder stor del av sin tid till att anpassa sig och strukturera 

omgivningen. Arbetsterapeuten kan bland annat hjälpa patienten med avslappningstekniker 

och rekreativa aktiviteter för att minska stress och smärta (vanderPloeg, 2001). Olika 
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avslappningstekniker används ofta inom palliativ vård och de positiva effekterna är väl 

dokumenterade i forskning (Brülde, 2003). Resultatet blir enligt arbetsterapeutiska termer 

ökad livskvalitet och större självständighet i olika aktiviteter (Miller & Hopkinson, 2008). 

Naturupplevelsen i sig är avslappnande och ger människan möjlighet till reflektion, vilket 

ökar livskvaliteten hos individen samt bidrar till utförandet av meningsfulla aktiviteter för 

personer i livets slutskede. Således är det avslappning och rekreativa aktiviteter i förhållande 

till naturupplevelser som denna studie kommer att fokusera på. Aktivteter i naturen skänker 

välbefinnande och ro och de kan ha olika subjektiva betydelser eller värden för individen. 

Tack vare allemansrätten har vi i Sverige en tradition av att vistas i naturen, vilket gynnar 

människor i alla skeden av livet. Människor i livets slut är en grupp som kan ha svårt att själva 

söka sig till naturupplevelser. För att öka den möjligheten vill vi ta reda på vilket sätt naturen 

kan vara viktig för dem.   

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka upplevelser av naturen hos personer i livets slutskede. 

Syftet var också att undersöka vilket aktivitetsvärde upplevelser av naturen har för dessa 

personer. 

 

 

Metod 

Studien som utfördes var kvalitativ och semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta 

personer vilka vårdades palliativt. Ansatsen var dels induktiv med kvalitativ innehållsanalys 

för att låta materialet tala för sig själv men även deduktiv då datamaterialet analyserades 

utifrån en förutbestämd modell (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Modellen som 

användes var ValMO med fokus på värdedimensionerna konkret, symboliskt och 

självbelönande värde (Persson et al., 2001).   
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Undersökningspersoner  

Samtliga undersökningspersoner vårdades palliativt, antingen på hospice eller i hemmet via 

sjukhusansluten hemsjukvård. Urvalskriterierna var att de skulle vara i vuxen ålder, både män 

och kvinnor, ha olika bakgrund samt olika relation till naturen. Att behärska svenska i tal var 

ett annat urvalskriterium då det krävdes vid intervjuerna. Alla tillfrågade, fyra män och fyra 

kvinnor valde att delta i studien efter att de läst informationsbrevet och därmed hade studien 

inget bortfall. Medianåldern var 80 år med en åldersspridning mellan 53 och 89 år. 

Undersökningspersonerna gav sitt informerade samtycke till att deltaga. Skriftligt 

godkännande för att få tillstånd att utföra studien inhämtades från verksamhetschefen. 

 

Material  

Intervjuerna genomfördes utifrån en egenkonstruerad intervjuguide (se bilaga 1) och 

konstruktionen av frågorna följde ramarna i Kvale och Brinkmann (2009) vilka beskriver 

tematiska forskningsfrågor och dynamiska intervjufrågor. Tematiska forskningsfrågor 

formulerades för att klargöra vilka områden intervjun skulle fokusera på, så att de svarade på 

syftet, eftersom det skulle möjliggöra att analysera resultatet utifrån aktivitetens värde. Dessa 

frågor var kortfattade samt formulerade med ett akademiskt, aktivitetsbaserat språk och 

därmed endast avsedda som bas för de dynamiska intervjufrågorna. De senare var de frågor 

som var avsedda för intervjupersonen, innebörden från de tematiska frågorna utformades 

därmed till talspråk befriat från akademiska ord. Syftet med dynamiska frågor är att 

intervjupersonen ska känna sig mer trygg och avslappnad i situationen. Denne kan således 

öppna sig och berätta om sina upplevelser, vilket leder till bättre information och substans i 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett exempel på en tematisk fråga kan vara ”I vilken 

social och fysisk miljö utfördes aktiviteten?” vilket omskrivs till en dynamisk fråga med 

följdfrågor, exempelvis ”På vilket sätt upplevde du det senast?” eller ”Var någon annan med 

dig? Vem?” eller ”Var var det någonstans?”. Intervjuguiden användes parallellt med 3 bilder 

vilka föreställde havet, skogen och parken (se bilaga 2) vilka valdes för att visa så olika 

miljöer som möjligt. Syftet med bilderna var att visa bredden av begreppet natur i studien och 

för att intervjupersoner med varierande bakgrund ändå skulle kunna relatera till någon av 

dem. Bilderna presenterades i början av intervjun och användes för att konkretisera ämnet. 

  8



Några intervjupersoner använde dem som stöd då en fråga ställdes och berättade om tidigare 

upplevelser i naturen med utgångspunkt från exempelvis bilden av skogen. Inspelningen av 

intervjuerna genomfördes med en mp3spelare, från vilken det inspelade materialet överfördes 

till ett transkriberingsprogram i datorn. Med hjälp av datorn och hörlurar transkriberade 

intervjuarna sedan respektive intervjuer. Allt material, inspelningar såväl som utskrifter, 

förvarades så att inga obehöriga kunde ta del av det. Exempel på detta var att låsa in alla 

utskriva dokument samt att använda lösenordsskydd på dator och USB-minne. 

 

Procedur 

En mellanhand valde ut personer till intervjuerna med utgångspunkt från urvalskriterierna. 

Mellanhanden är verksam som arbetsterapeut inom palliativ vård i södra Sverige och var 

välbekant för samtliga i undersökningen. Då syftet var att undersöka subjektiva upplevelser 

och dess värde användes kvalitativ metod med individuella, semistrukturerade intervjuer. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren genom den kvalitativa intervjun får fram 

intervjupersonens upplevelse och meningen i personens livsvärld. Semistrukturerad intervju 

leder till en struktur att följa under intervjun, vilket är bra för den oerfarne forskaren (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Malterud, 2009). Samtidigt ger semistruktur utrymme att under samtalet 

förändra frågornas innehåll eller ordning, för att hålla dialogen i samtalet flytande och följa 

upp de svar och berättelser som framkommer (Kvale & Brinkmann, 2009). Desto bättre 

förberedda intervjuarna är inför intervjutillfället desto bättre blir kvaliteten på intervjusamtalet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Därför genomfördes testintervjuer för att säkerställa frågornas 

relevans, etiska aspekter samt för att testa rollen som forskningsintervjuare. Varje intervjuare 

genomförde två testintervjuer i syfte att prova olika intervjusituationer och mp3spelarens 

funktioner. Personerna som testintervjuades var okända för intervjuarna och kontaktades via 

bekanta i intervjuarnas närhet.  

 

Informationsbrev skickades i förväg ut till intervjupersonerna via mellanhanden. Där blev de 

tillfrågade att delta i studien. De fick information om att intervjun skulle spelas in och att allt 

material skulle förstöras efter studiens genomförande. De informerades även om att de när 

som helst kunde avbryta studien utan att det skulle få några konsekvenser. Intervjupersonerna 

informerades vidare om att resultatet skulle redovisas så att ingen av deltagarna i studien 

  9



skulle kännas igen samt att allt material behandlades konfidentiellt. Vid intervjutillfället gav 

intervjupersonerna sitt informerade samtycke till att deltaga i studien vilket även beskrivs av 

Kvale och Brinkmann (2009). Tid för intervjutillfället bestämde intervjupersonerna med 

mellanhanden. Denne introducerade även intervjuaren för intervjupersonen. Intervjun 

inleddes med att intervjuaren på nytt informerade om syftet med studien, hur den skulle gå 

till, att den spelades in och att undersökningspersonen kunde avbryta sin medverkan när som 

helst under eller efter intervjun. Därefter fick personen se tre bilder på olika platser i naturen 

(se bilaga 2), för att underlätta dialogen och på ett naturligt sätt introducera ämnet. De 

användes också som stöd att återknyta till ämnet om samtalet skulle leda i annan riktning. 

Intervjun avslutades med kortfattad information om vad som skulle hända med materialet, att 

det skulle förvaras inlåst och bara vara åtkomligt för författarna samt att det skulle förstöras 

efter analysen. 

 

Insamlingen av data skedde på den plats intervjupersonerna själv valt. De intervjupersoner 

som befann sig på Hospice intervjuades i det egna rummet och de intervjupersoner som 

vårdades i hemmet intervjuades där. Samtliga intervjuer utom en spelades in. En person hade 

ångrat sig angående inspelning men ville ändå delta i intervjun då detta ansågs viktigt. Under 

den intervju som inte spelades in fördes noggranna anteckningar, samt ett återkopplande 

samtal med mellanhanden efteråt. Under de övriga intervjuerna fördes minnesanteckningar 

som beskrivs av Malterud (2009), vars syfte är att registrera händelser och information som ej 

kom med på bandet. Intervjuarens egna tankar och känslor är exempel på sådan information. 

 

Databehandling 

Intervjuerna från mp3spelaren fördes över till ett transkriberingsprogram på datorn och 

transkriberades direkt efter intervjun. Detta då så liten tid som möjligt skulle ha förlöpt mellan 

intervjuns genomförande och transkribering. Riktigheten i det transkriberade materialet kunde 

på så vis säkerställas eftersom intervjuaren hade intervjusamtalet färskt i minnet. 

Transkriberingsprogrammet möjliggjorde även för författarna att lättare höra vad som sades 

på inspelningen. Därmed säkerställdes att det transkriberade materialet var lojalt mot 

intervjupersonernas faktiska uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009).  Materialet analyserades 

först utifrån innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2003) och sedan genom 
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värdedimensionerna i ValMO (Persson et al., 2001). De transkriberade intervjuerna lästes 

igenom grundligt flera gånger, därefter identifierades meningsbärande enheter vilka svarade 

på syftet. Dessa enheter kondenserades först genom att ta ut det manifesta innehållet som 

beskriver det faktiska innehållet i texten. Vidare kondenserades enheterna genom att det 

latenta innehållet tolkades ur det manifesta för att analysera underliggande betydelse utifrån 

studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2003). De kondenserade meningsbärande enheterna 

jämfördes sedan och delades på så vis in i teman med gemensamma nämnare. Författarna 

kondenserade först var för sig, för att sedan analysera varandras kondensering och 

tematisering. Därefter analyserade även handledaren den kondenserade texten. Detta för att 

öka validiteten av resultatet (Graneheim & Lundman, 2003). Samtliga teman delades därefter 

in i värdedimensionerna ur ValMO, med konkreta, symboliska och självbelönande värde. 

Detta tolkades av författarna ur vad som tidigare beskrivits av värdedimensionerna enligt 

Persson et al. (2001) och Erlandsson och Persson (2005). Resultatet av indelningen 

diskuterades i samråd med handledaren.   

 

Etiska överväganden 

Studien syftade till att undersöka upplevelser av natur hos en grupp människor samt värdet av 

dessa upplevelser. Gruppen i studien var personer som vårdas palliativt och således befann sig 

i livets slutskede. Fokus för studien och därmed intervjuerna var själva upplevelsen av natur 

och dess aktivitetsvärde för individen, inte var i livet personen befann sig. Vid konstruktionen 

av intervjuguiden togs hänsyn till att personerna kunde vara i en känslig del av livet. Stor vikt 

lades på att formulera frågorna så att dessa skulle vara så neutrala som möjligt. Syftet med 

undersökningen var inte att prata om döden, men det togs i beaktande att detta kunde komma 

upp under intervjuerna. Mellanhanden närvarade därför i bakgrunden under intervjuerna så att 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga och må bättre men även bidra med rikare 

information vid intervjun. Om någonting skulle komma upp under intervjun som personen 

upplevde svårt att hantera var även syftet att mellanhanden fanns där efteråt, som hjälp och 

stöd för att bearbeta känslorna. Detta var en etisk aspekt som initierades av 

verksamhetschefen och välkomnades av intervjuarna, för att minska risken att 

undersökningspersonerna skulle lämnas efter intervjun med tankar och känslor de inte fått 

hjälp att bearbeta.  
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Informationsbrev skickades via mellanhanden ut till intervjupersonerna där de blev tillfrågade 

att delta i studien. De fick information om att intervjun skulle spelas in och att allt material 

skulle förstöras efter studiens genomförande. De informerades även om att de när som helst 

kunde avbryta studien utan att detta skulle få några konsekvenser. Intervjupersonerna 

informerades vidare om att resultatet skulle redovisas så att ingen av deltagarna i studien 

skulle kännas igen samt att allt material behandlades konfidentiellt.  Vid intervjutillfället gav 

intervjupersonerna sitt skriftliga informerade samtycke till att delta i studien (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Etisk prövning av informationsbrev till verksamhetschef, mellanhand och 

intervjupersoner samt av intervjuguiden skedde i samband med ett etiskt seminarium där 

lärares och studenters rådgivande beaktades.  

 

 

Resultat  

Genom innehållsanalysen identifierades 9 teman av upplevelser från naturen. Dessa teman var 

Rekreativa aktiviteter, Arbetsaktiviteter, Delaktighet med andra, Utemiljöns betydelse, Sinnen 

som stimuleras, Traditioner som utövas, Djur i naturen, Hinder för att uppleva naturen samt 

Möjligheter för att uppleva naturen. Datamaterialet och de teman som framkommit 

analyserades därefter genom värdedimensionerna i ValMO (Persson et al., 2001). Rekreativa 

aktiviteter var det otvetydigt största temat som framkom i resultatet. Aktiviteter i naturen som 

främst syftade till arbete var också frekvent förekommande. Även aktiviteter i naturen där 

delaktighet med andra människor var huvudsyftet beskrevs som betydelsefulla.  

 

Rekreativa aktiviteter  

Återhämtning, avkoppling, att hämta kraft, och hur fantastiskt det är att sitta i solen var några 

av de tankar och känslor intervjupersonerna förmedlade när upplevelser av naturen beskrevs. 

Det skänkte lugn och välbefinnande och var en otrolig tillfredställelse. Att vistas i parken 

beskrevs av någon som att denne upplevde sig vara en del av naturen. Havet förmedlade en 

känsla av ro och oändlighet.  

”Var ute igår. Det var fint väder. I friska luften. Positivt.” 
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”Jag tycker bara det är skönt att gå ut och gå runt och titta emot havet.” 

Humöret påverkades dessutom positivt när det var fint väder, det gav lust och inspiration till 

arbete samt interaktion med andra. Naturen beskrevs också som en källa till syre och 

livsglädje. 

 

Arbetsaktiviteter  

Även om naturen främst beskrevs som en källa till rekreativa aktiviteter fokuserade några 

intervjupersoner på arbetsuppgifter som främsta anledning till att vara utomhus. För dem var 

dessa aktiviteter något de ansåg var nödvändigt att utföra. Att klippa gräset, odla grönsaker 

eller avverka träd i skogen till ved var exempel på sådana aktiviteter. 

”Det var då midsommarpotatis, det var purjolök, det var rödbetor, det var morötter … 
blommor det är inte mitt direkta område. Utan det var mer nyttosaker.” 

Anledningen till att dessa grönsaker odlades var för att få mat på bordet. Då trädgården var 

stor och arbetet tog mycket tid var exempelvis rekreativa aktiviteter något som gjordes vid 

enstaka tillfällen och bara om det fanns tid över. 

 

Delaktighet med andra 

Flera av intervjupersonerna menade att naturen var en miljö som gjorde det möjligt att känna 

delaktighet genom att samspela med andra människor. Att sitta på en parkbänk och studera 

förbipasserande beskrevs som en känsla av delaktighet. Aktiviteter i naturen medverkade till 

att bibehålla sociala kontakter.  

”Då var ju barnbarnen med och vi satte jordgubbar och blommor och de var ju också 
intresserade.” 

Aktiviteten att fika med lättare mat eller kakor, men framförallt att dricka kaffe var något 

som hälften av intervjupersonerna pratade mycket om. Det kunde vara på uteserveringar eller 

i form av medhavd kaffekorg i skogen men också så enkelt som att gå ut med en kaffekopp i 

trädgården eller att sitta nere på gården. Någon uttryckte att det smakar särskilt bra ute.  
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Utemiljöns betydelse 

Samtliga intervjupersoner betonade att naturen var betydelsefull för dem själva. De upplevde 

också att den hade stor betydelse för människor i allmänhet. Naturen värderades högt ur 

varierande aspekter. Att bara få vara ute ansågs viktigt medan djur, vackra vyer och 

upplevelser inomhus var andra perspektiv. Det viktiga var främst möjligheten att bara få vara i 

naturen medan aktiviteten som utfördes där ofta var av sekundärt värde. Att aktiviteten 

utfördes just i naturen var den bidragande orsaken till varför aktiviteten blev värdefull. 

”Då hade man ju bina och kolonin att sköta också. Men man var ju ute i alla fall. Och 
det var väl det som var mest positivt.” 

Flera intervjupersoner betonade att det inte krävdes någon märkvärdig aktivitet för att må bra 

i naturen. Att gå till affären eller fika i trädgården kunde vara exempel på sådana aktiviteter.  

”Bara ut och se naturen och kanske sätta sig nånstans och ta en kopp kaffe. Ja det är 
inte det stora.” 

”Man kan bara vara. Man måste inte göra så mycket.” 

Någon såg sig själv som utemänniska och därmed var utevistelsen absolut nödvändig för 

denne. Andra beskrev miljöer och upplevelser av natur vid olika tidpunkter i livet. 

Uppväxtmiljön var betydelsefull för många av intervjupersonerna och de berättade att den 

natur som fanns i deras barndom ofta var den miljö de aktivt uppsökte i vuxen ålder. Vidare 

kunde aktiviteterna som utfördes i dessa miljöer återfinnas i berättelser från vuxen ålder. En 

intervjuperson tillfrågades om vilken av naturmiljöerna som föredrogs (se bilaga 2) av 

bilderna som användes vid intervjun, och svarade: 

”Ja, jag är född vid havet … när man trodde man var frisk så var man ju där var dag. 
Då cyklade man till hamnen. När det var fint väder så satt man ju på stenarna och 
tittade.” 

Detta kunde även ses hos en intervjuperson som växt upp i en miljö där husdjur och vilda djur 

var ett naturligt inslag då, såväl som i vuxen ålder. En annan hade bott i bergen som barn och 

det var tydligt att intervjupersonerna valde liknande aktiviteter och miljöer även som vuxna. 

För nästan alla intervjupersoner var naturen betydelsefull och uppskattad men det fanns även 

en intervjuperson som uttryckte sitt ointresse för naturen.  

”Den betyder väl inget särskilt, annat än att den finns där ju, och då måste man leva i 
den.” 
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Anledningen till andra människors vistelse i naturen motiverade intervjupersonen med att de 

konstruerade anledningar till att vara ute och endast var ute för att vara som alla andra och 

passa in.   

 

Sinnen som stimuleras 

Intervjupersonerna beskrev vilka starka sinnesintryck naturupplevelsen gav. Sinnesintryck 

som var en vital del av naturupplevelsen var doft-, känsel-, hörsel- och synintryck. 

”Ja och utsikten. Jag går ner och sätter mig, där är havet. Där är strand, där är 
växter, där är allting tycker jag. Och där är sand, det gillar väl du också? Man går och 
larvar i sanden och havet det brusar och det kommer vågor.” 

Någon berättade att känslan av att vara ute i luften var det som gjorde att denne ville ut och 

olika synintryck nämndes ofta. Under intervjuerna beskrevs naturen ofta i ordalag såsom fin 

och vacker eller att den tar andan ur en. Att blommorna var vackra, våren den finaste årstiden 

och att barrträd doftade gott var exempel på intryck från intervjuerna.  

 

Traditioner som utövas 

Många aktiviteter som intervjupersonerna utförde utomhus och i naturen förknippades med 

tradition och kultur. Exempel från intervjuerna var bland annat midsommarfirande och att 

födelsedagen alltid firades vid havet. 

”Balkongen har vi haft mycket glädje av. Vi var, var det midsommar i år, nej i fjor 

… Vi hade trevligt.” 

En intervjuperson uttryckte sina tankar om att människan tillhör naturen och för denne gav 

utevistelsen en känsla av att komma närmre naturen. Denna person hade en tradition av att 

vara ute mycket och hade många målande beskrivningar på upplevelser från hela livet.  

 

Djur i naturen 

Husdjur såväl som vilda djur beskrevs som en viktig ingrediens i aktiviteter och upplevelser 

av naturen. Det kunde vara att se fåglar eller rådjur på skogspromenaden men också minnen 

av särskilt envetna knott som avbröt picknicken innan den hunnit börja. Någon mindes 
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exempelvis en get som åt de mest märkliga saker och hade en viss förkärlek för cigaretter. En 

intervjuperson menade att eftersom många människor har husdjur som hundar eller hästar så 

blir utevistelsen naturlig, vilket i sig ger glädje.  

”Jag har haft djur, många. Jag hade kalkoner och så hade vi ett litet torp.” 

Någon såg program om djur på TV medan någon annan öppnade fönstret för att höra fåglarna 

och minnas tidigare tillfällen då de var ute.  

 

Hinder för att uppleva naturen 

Intervjupersonerna upplevde flera faktorer som hindrade deras önskade utevistelse. Detta 

kunde vara den kalla årstiden, sjukdom som begränsade eller personalens tidsbrist. 

”Sen dess [sjukdomsutbrottet] har jag mer eller mindre åkt in, åkt ut, åkt in, åkt ut. 
Och gå ut då och vandra i skogen, det har man inte ork med.” 

Intervjupersonerna beskrev upplevelsen av kraftig yrsel och problem med minnet vilket 

begränsade deras aktiviteter. Två personer hade gärna velat åka till en särskild och 

betydelsefull plats men tyckte att det skulle innebära för stor apparat och för stora risker på 

grund av sjukdomen. Miljön kunde vara otillgänglig och personen känna sig trött och svag. I 

vissa fall ledde detta till minskad lust för utevistelse.  

 

Möjligheter för att uppleva naturen 

På grund av sjukdomen och de hinder och problem intervjupersonerna upplevde kring 

utevistelse hade flera av dem utvecklat strategier för att uppleva naturen. Strategierna gick ut 

på att kompensera och anpassa aktiviteten. Det kunde vara att öppna fönstret för att lyssna på 

fåglarna eller att leva sig in i bilderna från ett naturprogram på TV. Bostadsanpassningar 

underlättade möjligheten att komma ut för de intervjupersoner som hade nedsatt gångförmåga 

eller var helt beroende av rullstol vid förflyttningar längre sträckor. Då sjukdomen försvårade 

längre transporter till naturområden valdes att hellre vistas i närmiljöer såsom den egna 

trädgården. Trots sjukdom och nedsatt allmäntillstånd beskrev flera intervjupersoner att det 

ändå var viktigt med möjlighet till utevistelse, i den mån detta var genomförbart. För att 

möjliggöra vistelse i naturen som rullstolsburen hade en person alternativa lösningar till hur 

transporten till naturen skulle vara möjlig.  
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”...men jag har ju en till rullstol som maken får köra. Då måste man ta färdtjänst, för 
den får han ju inte in i bilen. Då får man ju köpa nån buss.” 

 

Intervjupersonerna vistades främst inomhus och hade under vintern haft begränsad möjlighet 

att komma ut. Således var naturupplevelser inomhus det som förekommit mest den senaste 

tiden och därmed det som framkom i intervjuerna. Vårens första fågelkvitter kunde höras 

utifrån medan andra mindes tidigare naturupplevelser eller föreställde sig de första knopparna 

hemma i rabatten som brukade komma vid denna tid på året. En intervjuperson beskrev sin 

senaste naturupplevelse: 

”Jag hade utsikt [på sjukhuset] och så var där en herre också, så sa han ’Vad är det?’ så 
sa jag ’Vad är det som ligger där? Det är en sten.’ så tittade vi, det var ingen sten, det 
var en kanin!” 

 

Värdet av upplevelser i naturen 

Konkret värde 

Den konkreta värdedimensionen hade lägst antal teman. Temat arbetsaktiviteter infattade 

endast aktiviteter där produktivitet, såsom att klippa gräset eller häcken, var den främsta 

anledningen till utevistelse. Samma aktivitet kunde ha olika värde för olika personer, 

exempelvis trädgårdsarbete beskrevs dels ha konkret värde och dels självbelönande. Den 

person som upplevde att naturen saknade betydelse såg naturen som nödvändig miljö att leva 

och vistas i enbart på grund av att den fanns där. Under temat delaktighet med andra kunde 

aktiviteten ha ett konkret värde som att jordgubbar och blommor planteras, för att personen 

senare kunde njuta av skörden.  

 

Symboliskt värde 

De teman vilka kategoriserades under symboliskt värde var applicerbara på personlig, 

kulturell och universell nivå. Temat utemiljöns betydelse har symboliskt värde då det var 

själva utemiljön och vistelsen i den miljön som var det betydelsefulla. Havet blev 

betydelsefullt under hela livet för den person som var född där och aktiviteter i havets närhet 

blev då laddade med ett symboliskt värde även i livets slutskede. Det var även viktigt då 

många subkulturella aktiviteter utfördes där exempelvis för intervjupersonen som alltid firade 
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sin födelsedag med familjen vid havet. Att fira födelsedagen på detta sätt var enligt personen 

värdefullt för hela familjen. Flera av intervjupersonerna trodde att naturrelaterade aktiviteter 

hade stor betydelse inte bara för dem själva utan för människor världen över, vilket tolkas 

som ett universellt symboliskt värde. Djur i naturen hade stort värde för många av 

intervjupersonerna. När värdet av upplevelser i natur skulle beskrivas kunde istället 

berättelser framträda om fågelsång som hördes på promenaden. Samtliga aktiviteter som är 

förknippade med traditioner som utövas har symboliskt värde på kulturell nivå. Detta då 

aktiviteterna har ett specifikt värde för den kultur de utövas i, exempelvis midsommarfirande. 

Rekreativa aktiviteter som att vara ute och sitta i solen kan vara värdefullt för personer 

överallt och har därför troligen universellt symboliskt värde. Delaktighet med andra kan antas 

ha kulturellt symboliskt värde eftersom människor i olika kulturer umgås i naturrelaterade 

aktiviteter.  

 

Självbelönande värde 

Rekreativa aktiviteter beskrevs vara de som gav välbefinnande eller njutning då de utfördes 

vilket visar att de har självbelönande värde. Under temat delaktighet med andra beskrevs 

utevistelsen som än mer positiv i andras sällskap och därmed blev aktiviteten mer lustfylld. 

Fika med andra i naturen beskrevs som en betydelsefull aktivitet. Intervjupersonerna beskrev 

utemiljöns betydelse, vilket hamnar inom den självbelönande värdedimensionen då 

utevistelsen valdes främst för att personen tyckte det var skönt att komma ut. Att djur i 

naturen är en betydelsefull del framkom tydligt. Flera berättelser vittnade om situationer där 

djur framkallat många skratt. Aktiviteter som bidrog till att sinnen stimuleras, valdes på grund 

av deras eget värde och känslan av välbefinnande dessa bidrog till. Exempel på sinnesintryck 

var känslan av havsluft och barrträdens doft.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Undersökningspersoner 

Intervjupersonerna hade olika bakgrund. Några hade varit bosatta i större städers 

villaområden, andra i lägenheter eller i skogen och en person kom från ett annat västerländskt 

land. Skillnaderna i vilken fysisk miljö och kultur personerna levt i speglades delvis i 

resultatet. Det vore intressant att se hur resultatet skulle påverkas om personerna även kommit 

från andra kulturer än den västerländska. Ålder är en annan variabel vi tror kan påverka vilken 

relation intervjupersonerna har till naturen. Det är rimligt att anta att generellt fler personer 

förväntar sig ha tillräckliga fysiska och kognitiva förmågor för att uppleva natur utomhus då 

de är 53 år än då de är 89 år. Om personen uppnått pensionsålder eller inte påverkar vilken 

livssituation personen och dennes familj har. Anhöriga har antagligen större krav eller 

förväntningar på att den yngre palliativa patienten ska orka det den gjort tidigare än vad 

anhöriga till en äldre patient har. Eftersom det var upplevelser och subjektiva värde som 

undersöktes var det intressant att undersökningspersonerna hade stor variation i ålder, 

bakgrund och relation till naturen. Detta resulterade i berättelser om olika erfarenheter och 

olika upplevelser av naturens värde.  

 

Material 

Användandet av tematiska och dynamiska frågor (Kvale & Brinkmann, 2009) gav ett bra 

resultat då de redan från början var förankrade i syftet. Vi tror att resultatet hade påverkats 

negativt om inte intervjuguiden arbetats fram på detta sätt. De dynamiska frågorna som 

utgjorde intervjuguiden omarbetades ett flertal gånger efter att vi testat intervjuguiden på 

varandra, andra studenter samt genomfört testintervjuer. Omarbetningen upplevdes positiv 

och till stor hjälp, då det är svårt att föreställa sig hur en fråga uppfattas i en situation som inte 

är den direkta intervjusituationen. Det var också viktigt att testa den tekniska utrustningen 

samt bilderna för att se vilka reaktioner dessa gav och huruvida de passade syftet. De visade 

sig användbara under intervjuerna då de inspirerade till och öppnade upp för samtal om 

minnen och upplevelser av naturen. Några intervjupersoner pratade utifrån bilderna i början 

av intervjun medan andra efter en hastig blick berättade oberoende av dem. 
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Intervjupersonerna kan ha blivit styrda av bilderna liksom av frågorna så att det påverkade 

svaren och vi gick miste om deras egna upplevelser. Därför var det intressant att se hur varje 

intervju speglades av just den intervjupersonen. Även om det var samma intervjuguide och 

bilder som användes återkom uttalanden vid respektive intervju om en viss naturtyp eller 

aktivitet i naturen som var viktiga för just den individen. På grund av detta och det rika 

material som framkom tror vi att bilderna berikade intervjuerna snarare än att de begränsade.            

 

Procedur  

Testintervjuerna genomfördes med okända personer och var till hjälp då vi var relativt 

oerfarna i intervjurollen. Det gav möjlighet att reflektera över lämpliga följdfrågor och prova 

tysta pauser för att intervjupersonen skulle utveckla sina beskrivningar. Målet var att 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga och avslappnade i intervjusituationen, av hänsyn 

till dem och för att det skulle ge ett rikare material. Intervjuarna strävade efter att förmedla 

lugn med kroppsspråk och lugnt tempo. Mellanhandens närvaro kan också ha inverkat 

lugnande, ingen situation uppstod där denne behövde stödja intervjupersonerna känslomässigt 

efter intervjun. Närvaron var även en tillgång efter intervjun då intervjuaren kunde återkoppla 

med mellanhanden om vad som sagts under intervjun vilket var en förutsättning för den 

intervju som genomfördes utan inspelning. Att anteckna stödord under intervjuerna beskrivs 

av Malterud (2009) och vi tyckte det var ett bra sätt att senare fånga upp sådant som 

intervjupersonen sa utan att direkt avbryta under samtalet. Alla intervjuer skulle spelas in och 

det blev en överraskning när en intervjuperson ändrade sig i sista stunden angående detta. 

Intervjuaren antecknade istället under intervjun och ur minnet efteråt. Att lita på minnet är en 

begränsning eftersom de exakta formuleringarna glöms bort snabbt, men ett aktivt lyssnande 

kan fungera som ett selektivt filter och bevara det väsentliga innehållet (Kvale & Brinkmann, 

2009). Om intervjuaren varit förberedd på att detta kunde hända hade intervjun eventuellt 

blivit bättre. Emellertid blev intervjun bra dels tack vare mellanhandens hjälp efteråt och dels 

tack vare de målande och rika beskrivningar som intervjupersonen kunde ge. Intervjuerna 

genomfördes i mars vilket troligen kan ha påverkat resultatet då många talade om våren, 

sommaren och det som skulle komma. Det är rimligt att anta att några av intervjusvaren blivit 

annorlunda om intervjuerna utförts på hösten eller vintern istället för i mars.  
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Databehandling 

Att intervjuerna transkriberades av respektive intervjuare i direkt anslutning till 

genomförandet upplevdes positivt. Då den som intervjuat själv transkriberar minns denne de 

sociala och emotionella aspekterna från intervjusituationen och därmed inleds analysen på en 

gång av det som sagts (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid vissa tillfällen då vi intervjuade 

stördes vad som sades i inspelningen av exempelvis hostningar eller att huvudet riktades åt ett 

annat håll, vilket är naturligt under samtal. Desto närmre intervjun var i tiden ju lättare blev 

det att minnas vad som sagts och ord som endast delvis hördes från inspelningen kunde lättare 

återskapas. Kvaliteten på ljudinspelningen påverkar transkriberingen och följaktligen också 

resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför valde vi att använda ett transkriberingsprogram 

som gjorde det möjligt att höja och sänka ljudet på den befintliga inspelningen samt att ändra 

hastigheten i talet. Programmet underlättade transkriberingen avsevärt eftersom kvalitén på 

ljudet blev bättre och tekniken lätt att använda med kortkommandon på datorn. Det var en 

fördel jämfört med om vi använt kassettbandspelare där varje start och stopp görs direkt på 

denna.  

 

I denna studie ansågs kvalitativ innehållsanalys som en lämplig analysmetod för att svara på 

syftet med studien. Kvalitativ innehållsanalys används främst för tolkning av texter och ofta 

inom vårdvetenskap (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008), vi tyckte att det var ett bra sätt 

att få ut mesta möjliga ur de meningsbärande enheterna. Genom att vi analyserade materialet 

var för sig och handledaren analyserade enskilt säkrades tillförlitligheten i analysen. 

Handledarens analys hade samma slutsatser som vår egen vilket visade att vår tolkning var 

rimlig. Den slutliga tematiseringen formulerades av oss tillsammans. Analysen från 

värdedimensionerna i ValMO (Persson et al., 2001) gjordes av oss och även detta 

diskuterades med handledaren. Därmed kan resultatet delvis ha misstolkats eftersom 

aktivitetsvärdet är subjektivt. Vi anser emellertid att det framgick vilka värdedimensioner som 

var aktuella för respektive aktivitet utifrån de meningsbärande enheterna. Resultatet 

diskuterades med en tredje person, handledaren, vilket vi anser styrker att tolkningen var 

rimlig.    
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Etiska aspekter 

Allt material som kunde härleda till intervjupersonerna förvarades inlåst och USB minnet var 

lösenordsskyddat. Intervjupersonerna hade informerats och skriftligt samtyckt till att intervjun 

spelades in. Vi tror att känslan av att bli inspelad hade påverkas negativt om en bandspelare 

använts, därför valdes i stället en mp3spelare vilken dels är mindre och dels ljudlös. Att 

mellanhanden närvarade vid intervjuerna var positivt. Även om ingen situation uppstod där 

denne behövde stanna kvar efteråt som stöd för intervjupersonerna fanns möjligheten för dem 

att vid ett senare tillfälle fortsätta prata om det var något de ville utveckla för egen del.             

 

Resultatdiskussion 

Rekreativa aktiviteter 

Rekreativa aktiviteter representerades av samtliga intervjupersoner och var den största 

aktivitetskategorin som framkom i studien. De flesta beskrev flera olika aktiviteter för 

rekreation med målande och betydelsefulla ordalag. Genom att arbetsterapeuten inom den 

palliativa vården fokuserar på deltagande i meningsfulla aktiviteter kan patientens livskvalitet 

lättare bevaras (Trump et al., 2005). Vi anser att upplevelser av naturen ger ökad förutsättning 

för personen att vara aktiv och därigenom behålla meningsfulla aktiviteter livet ut. Det 

positiva förhållandet mellan aktivitet, hälsa och välbefinnande är väl känt inom arbetsterapi 

och arbetsterapeutisk forskning. Välbefinnande är en subjektiv upplevelse som ofta kan vara 

oberoende av yttre förhållanden. Således är det möjligt att vara sjuk eller ha ohälsa och ändå 

uppleva välbefinnande (Law, Steinwender & Leclair, 1998). Att vara svårt sjuk begränsar 

betydligt möjligheterna till att utföra meningsfulla aktiviteter i det dagliga livet. Därför anser 

vi att möjligheten till rekreativa aktiviteter är värdefullt för personer inom palliativ vård, 

vilket också intervjupersonerna beskrev. Utevistelse med rekreation som huvudsyfte var även 

något som samtliga intervjupersoner ägnade sig åt i olika stor omfattning. De beskrev hur 

värdefullt det var för dem att få möjlighet till detta. Trots att en person är medveten om att 

livets slut närmar sig, kan denne uppleva välbefinnande (Law et al., 1998).  

 

De flesta av intervjupersonerna upplevde att de haft få möjligheter till utevistelse under den 

gångna vintern. Dock beskrev flera av dem hur viktigt det var att på något sätt få möjlighet till 
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upplevelser av naturen och därmed rekreation. Detta stämmer överens med vad tidigare 

studier kommit fram till (SOU, 2001). Upplevelser av naturen kan ske inomhus istället för 

utomhus om personen av olika anledningar inte kan ta sig ut. Upplevelsen behöver inte bli 

mindre värdefull på grund av att personen inte är i direkt fysisk kontakt med naturen. I stället 

kan en upplevelse av natur inomhus bidra till att personen kan summera sitt liv genom att 

tankar och minnen framkallar tidigare upplevelser av rekreation och harmoni. Vår uppfattning 

är att detta kan hjälpa personen att finna ett avslut i livet. Intervjupersonerna beskrev också 

hur upplevelser av naturen genererade många positiva sinnesintryck. En stor anledning till att 

aktiviteter som utfördes i natur eller med naturen i tankarna blev lustfyllda och gav 

välbefinnande var att personen fick många starka sinnesintryck. Detta kunde vara att vårens 

första promenad förstärktes av solens strålar och fåglarnas kvitter. Liknande resultat där 

positiva sinnesupplevelser utomhus gett välbefinnande och tillfredställelse har även påvisats i 

tidigare undersökningar (Perrins-Margalis, Rugletic, Schepis, Stepanski & Walsh, 2000). 

 

Arbetsaktiviteter  

Några intervjupersoner beskrev upplevelser i naturen där arbete är huvudsysslan. Någon 

person beskrev att det var mycket att stå i när det var tvunget att klippa såväl häcken som 

gräset men nämnde ingenting om att det gjordes för att det var roligt. Kanske kan detta bero 

på att flera av intervjupersonerna tillhör en äldre generation där arbete var mycket centralt i 

livet. Hårt arbete ansågs av många som något av det viktigaste människan skulle utföra. Även 

den person som beskrev att naturen inte betydde något annat än att vi måste leva i den 

eftersom den finns, fokuserade på konkret görande och arbete under utevistelsen. Dessa 

aspekter är intressanta och var inte något som vi hade förutsett skulle komma upp under 

intervjuerna. Snarare antogs att samtliga intervjupersoner till största delen skulle beskriva 

upplevelser av naturen med positiva uttryck. Men det belyser hur subjektiv en upplevelse är 

och att meningsfulla aktiviteter för en individ självfallet inte är det samma för en annan. Detta 

gäller även något som kan tyckas så universellt som värdet av naturen.  

 

Delaktighet med andra 

Vikten av att känna delaktighet i olika aktiviteter var något som återkom i flera intervjuer. 

Detta menar också Trump et al. (2005) är viktigt för den palliativa patienten. Någon 

  23



planterade växter med barnbarnen och hälften av intervjupersonerna betonade fika och i 

synnerhet att dricka kaffe som en viktig del av gemensamma aktiviteter ute. De aktiviteter 

som intervjupersonerna berättade om var viktiga för gemenskap och delaktighet. Många av 

aktiviteterna var sådana som de utfört många gånger även tidigare i livet. Detta kan vara ett 

uttryck för att behålla rutiner och roller som funnits tidigare, därigenom antar vi att de också 

stärker sin identitetskänsla. Betydelsefull delaktighet med exempelvis släkten har även 

beskrivits i tidigare forskning (Tollen, Fredriksson & Kamwendo, 2008). Några 

intervjupersoner beskrev tysta aktiviteter genom att de exempelvis uppskattade att bara sitta 

på en parkbänk och titta på andra människor. Detta visar att en person kan känna delaktighet 

med de människor de observerar utan att de rent fysiskt interagerar med dem.  

 

Utemiljöns betydelse  

Att gröna utemiljöer var betydelsefulla för sin egen skull var något som samtliga 

intervjupersoner beskrev. Detta är intressant då det belyser att det är själva upplevelsen av 

naturen som gör utevistelsen betydelsefull. Intervjupersonerna beskrev att de inte behövde 

göra så mycket fysiskt för att känna välbefinnande och tillfredsställelse. Det blev tydligt 

genom kommentarer som att ”man kan bara vara” eller att ”det är inte det stora”. Detta är 

ytterligare ett exempel på tysta aktiviteter såsom beskrivs av Eklund et al. (2009). Då får 

personen möjlighet att ändå delta och känna sig delaktig i sammanhanget. Några 

intervjupersoner beskrev att den miljö de vuxit upp i var den miljö de även föredrog som 

vuxna. Detta stämmer överrens med vad Ottosson och Grahn (1998) funnit i sin studie och 

Tornstams (2005) teori om konsensuell validering.  

 

Djur i naturen 

De intervjupersoner som hade eller hade haft djur tidigare i livet kunde under intervjuerna 

relatera tillbaka till upplevelser av naturen tillsammans med djuren. Några av 

intervjupersonerna beskrev även upplevelser de haft av vilda djur under utevistelsen. Detta 

kan bero på att djur är något speciellt för många människor. De intervjupersoner som haft 

husdjur tidigare i livet förknippar kanske upplevelser av naturen med just djur. Vilda djur 

såsom fåglar på våren ses av många som en självklar del av naturupplevelsen och blir då ett 

naturligt inslag. Personer i livets slutskede behöver utföra aktiviteter som hjälper dem att 
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stärka sin identitet och därigenom summera sitt liv. Det kan exempelvis vara att besöka 

utemiljöer där de vistats som unga eller bara att få utrymme och ro att minnas och kanske 

berätta om barndomens upplevelser vid havet. Det kan också vara en aktivitet som relaterar 

till djur och tidigare upplevelser av dessa. De här exemplen är sådant som arbetsterapeuten 

har möjlighet att bistå den palliativa patienten med (Trump et al., 2005; vanderPloeg, 2001). 

Även tidigare upplevelser av naturen som är knutna till tradition och kultur kan ha stor 

betydelse för en person i livets slutskede som skall summera sitt liv.  

 

Hinder och möjligheter för upplevelser i naturen 

Många av intervjupersonerna hade svårigheter att komma ut och därmed minskad möjlighet 

till upplevelser av naturen. Många var på grund av sjukdomen i behov av rullstol vilket 

generellt ledde till sämre framkomlighet än när de varit gående. Då den gångna vintern varit 

ovanligt kall och snörik har detta varit ett annat hinder för intervjupersonerna den senaste 

tiden. En intervjuperson upplevde att personalen inte hade tillräckligt med tid till att hjälpa 

denne att komma ut. Detta kan bero på att personal inom exempelvis hemvården ofta inte har 

tillräcklig fokus på, och kunskap om den palliativa patientens behov, vilket också 

framkommit i en SOU rapport (2001). Trots intervjupersonernas dåliga hälsa och det faktum 

att alla led av någon form av dödlig sjukdom upplevde vi att många positiva tankar och 

känslor förmedlades under intervjuerna. Flera av intervjupersonerna hade även utvecklat egna 

strategier för att hantera svårigheter med att komma utomhus eller uppleva naturen inomhus. 

Strategier som att öppna fönstret för att lyssna på fågelsång eller leva sig in i naturprogram på 

TV belyser Mitchell och Popham (2008) som menar att positiva hälsoeffekter uppnås oavsett 

om naturupplevelsen sker inomhus eller utomhus. Det faktum att många utvecklat strategier 

för att få naturupplevelser anser vi framhäva hur viktigt det faktiskt är för de här personerna 

att uppleva naturen. Andra faktorer som underlättade utevistelsen var bostadsanpassning och 

rullstol för att ta sig fram längre sträckor. Förskrivning av hjälpmedel som rullstol och att 

underlätta för rekreativa aktiviteter är exempel på arbetsterapeutisk intervention inom den 

palliativa vården (vanderPloeg, 2001). Merparten av de berättelser som framkom under 

intervjuerna vittnade om ett relativt aktivt liv för intervjupersonerna vilket också är i enlighet 

med WHO’s (2010) riktlinjer för den palliativa vården. Dock anser vi att många hade haft 

fördel av fler möjligheter till upplevelser av naturen, då detta hade ökat möjligheten till 

meningsfulla aktiviteter och reflektion. 
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Värdet av upplevelser i naturen 

Majoriteten av de aktiviteter intervjupersonerna berättade om hade självbelönande och 

symboliskt värde. Detta är intressant då aktiviteter inom dessa kategorier är de som kan antas 

bidra till störst inverkan på livskvaliteten. Det var några teman som kom in under den 

konkreta värdedimensionen då aktiviteterna som utfördes gav ett påtagligt resultat (Persson et 

al., 2001) till exempel att häcken blev klippt eller grönsakerna kom på bordet. Utförandet av 

en aktivitet inom den konkreta värdedimensionen kan uppfattas som tråkig vilket vi tycker 

speglar vad en person berättade om att naturen inte betydde något särskilt utan den bara finns 

där. Aktiviteter såsom att klippa häcken kan bli tråkiga att utföra om enbart själva resultatet 

eftersträvas, inte görandet i sig (Erlandsson & Persson, 2005). Många aktiviteter som utförs 

eftersom de upplevs som rekreativa för utföraren har självbelönande värde. Ingen av 

intervjupersonerna beskrev någon upplevelse som direkt kunde härledas till en 

flowupplevelse. Däremot beskrev många att upplevelser av naturen väckte tankar och minnen. 

Detta, menar vi, kan ge personen en känsla av att ”bli förlorad” i tankarna och därmed känna 

sig uppslukad av tid och rum. Flow uppnås inte enbart genom aktiviteter där personen rent 

fysiskt gör någonting. Det kan även uppnås genom rena tankeprocesser vilket rekreativa 

upplevelser av naturen i högsta grad kan leda till.  

 

Palliativ vård, arbetsterapi och upplevelser av naturen 

Deltagande i meningsfulla aktiviteter är ytterst viktigt för personer i livets slutskede då det 

ökar möjligheten för denne att summera sitt liv. Detta kan exempelvis ske genom att minnas 

naturupplevelser som varit betydelsefulla tidigare i livet. Arbetsterapeuten kan bistå personen 

med detta genom att åka ut i naturen och besöka platser för att minnas händelser eller 

upplevelser tidigare i livet. Om det inte finns möjlighet till detta kan arbetsterapeuten istället 

stimulera till samtal kring platser eller aktiviteter, bland annat genom att titta på gamla 

fotografier. Därigenom kan personen lättare summera, finna avslut och komma till ro med sitt 

gånga liv, vilket ökar livskvaliteten under den återstående tiden och förbereder personen för 

att möta döden på ett mer harmoniskt sätt. Flera av de aktiviteter som intervjupersonerna 

berättade om var sådana som utfördes för att bibehålla viktiga roller. Det skapar enligt Trump 

et al. (2005) självkänsla och kontroll för individen. Aktiviteterna kunde vara att plocka 

jordgubbar tillsammans med barnbarnen eller att den person som identifierade sig som 

naturmänniska fick möjlighet att komma ut i naturen. Detta är ytterligare exempel på 
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meningsfulla aktiviteter som bidrar till att personen får möjlighet att reflektera över sitt liv 

och finna avslut. Många av intervjupersonerna beskrev upplevelser av naturen som ett viktigt 

sätt att interagera och kommunicera med andra, exempelvis att fika, umgås med barnbarnen 

eller gå ut på promenad. Arbetsterapeuten har en viktig roll att möjliggöra sådana aktiviteter. 

Detta då aktiviteterna många gånger är sådana där den palliativa patienten behöver anpassa 

aktivitetsutförandet för att orka och klara av att utföra dem. Det är också viktigt enligt Brülde 

(2003) att den palliativa vården hjälper personer i livets slutskede att bevara sina relationer till 

närstående och därigenom öka känslan av tillhörighet och gemenskap.  

 

Vi upplever att döden ofta i vår kultur har något av ett stigma kring sig, vilket i sin tur kan 

bidra till att arbetsterapeuter undviker att fånga personer i livets slutskede med lämplig 

intervention som ger möjlighet till summering av sitt liv. Det skulle exempelvis kunna vara att 

återkoppla till tidigare upplevelser av naturen eller att få möjlighet till någon form av 

utevistelse. I dagsläget är antalet arbetsterapeuter som enbart arbetar inom den palliativa 

vården mycket litet. Vi anser därför att det dels behövs fler arbetsterapeuter som specialiserar 

sig inom området och dels behövs ytterligare kunskap bland arbetsterapeuter som inte möter 

personer i livets slutskede så ofta utan enbart vid enstaka tillfällen.  

 

Behov av fortsatt forskning  

 Meningsfulla aktiviteter är viktigt för människan under hela livet (Wilcock, 2006). Detta 

gäller även för personer som befinner sig i livets slutskede. Det finns ett behov av fler 

arbetsterapeuter inom den palliativa vården men fokus måste flyttas från skötselaktiviteter, 

vilket vi tror är det vanligaste området idag, till att även omfatta rekreativa och meningsfulla 

aktiviteter. Ytterligare forskning behövs för att klarlägga detta behov. Antalet äldre invandrare 

ökar i Sverige och då personer med annan kulturell bakgrund än svenskfödda kan tänkas ha 

andra behov när de vårdas i livets slutskede är detta ytterligare ett område som behöver 

undersökas. Studien visade att intervjupersonerna kände stort värde och mening med naturen 

och upplevelser av naturen. Att vara en aktiv varelse innebär att aktivitet främjar hälsa 

(Wilcock, 2000; 2006). Alla personer kan delvis oavsett yttre faktorer uppleva hälsa och 

välmående (Law et al., 1998). Således borde det vara en självklarhet att även personer i livets 

slutskede kan uppleva välbefinnande genom utförandet av meningsfulla aktiviteter. Vi tror att 
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fortsatt forskning kring detta kan visa hur arbetsterapeuten genom att uppmärksamma och 

möjliggöra rekreativa aktiviteter i harmoniska gröna miljöer för reflektion och summering, 

kan bistå personen i att finna ett harmoniskt avslut och förbereda sig inför döden. Vi anser 

vidare att arbetsterapeuten har en ytterst väsentlig roll i detta och kan med sin kunskap om 

värdet av meningsfulla aktivteter hjälpa människor den sista tiden i livet att komma till ro med 

sitt liv som varit, finna avslut och på så vis få ett värdigt slut. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide                                                                                                  

Naturen, vad betyder den för dig? 

Har den alltid haft samma betydelse? 

Följdfråga: Berätta mer. 

 

Vill du ha möjlighet att vara ute?  

Vad skulle du vilja göra då?  

Varför vill du det?  

 

Återkoppla definitionen; uppleva natur ute och inne. 

På vilket sätt upplevde du det senast?  

– När var det?  

– Berätta vad du gjorde.  

– Var någon med dig? Vem?  

- Var var det någonstans?  

Varför tror du människor vistas i utomhus?  

 Jag har inga fler frågor, vill du säga något mer?  

 

Eventuella följdfrågor vid behov: 

Tystnad! Låt intervjupersonen ta tid på sig att svara.  

Det låter intressant – kan du ge något exempel? 

Beskriv hur det var? 

Kan du berätta mer om det?  
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Bilaga 2 
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