
Abstrakt 

 
De sjukdomsgrupper som ökar mest i dag är de med stressrelaterade symtom. Idag finns ingen 

riktigt erkänd behandling av dessa sjukdomar. Syftet med uppsatsen är att undersöka om olika 

naturinslag har haft betydelse för kvinnorna som har deltagit i KomVidare-projektet i 

Strömsund. Tillvägagångssättet är en kvalitativ studie där två fokusgruppsintervjuer med 

sammanlagt tio personer har genomförts. De intervjuade kvinnorna var långtidssjukskrivna 

med psykosomatiska besvär. Syftet med KomVidare-projektet är att deltagarna ska komma 

närmare arbetsmarknaden och bryta isoleringen samt, få hjälp med att förstå och finna verktyg 

för sina problem. Intervjuerna har analyserats med hjälp av en innehållsanalys där 

utgångspunkt dessutom har tagits i Patrik Grahns behovspyramid. Hans modell utgår från fyra 

temaområden, vilka är Inåtriktat engagemang, Emotionellt deltagande, Aktivt deltagande och 

Utåtriktat engagemang. Med hjälp av naturen som en del av rehabiliteringen upplevde 

kvinnorna som deltog i projektet att de har återfått sin psykiska kraft igen. Konklusionen av 

vår uppsats är att de olika naturinslag som förekom i KomVidare-projektet har varit en positiv 

betydelse för kvinnorna som deltog.   

 

Nyckelord: behovspyramiden, hälsa, KomVidare-projektet, natur. 
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Abstrakt 

  

De sjukdomsgrupper som ökar mest i dag är de med stressrelaterade symtom. Idag finns ingen 

riktigt erkänd behandling av dessa sjukdomar. Syftet med uppsatsen är att undersöka om olika 

naturinslag har haft betydelse för kvinnorna som har deltagit i KomVidare-projektet i 

Strömsund. Tillvägagångssättet är en kvalitativ studie där två fokusgruppsintervjuer med 

sammanlagt tio personer har genomförts. De intervjuade kvinnorna var långtidssjukskrivna 

med psykosomatiska besvär. Syftet med KomVidare-projektet är att deltagarna ska komma 

närmare arbetsmarknaden och bryta isoleringen samt, få hjälp med att förstå och finna verktyg 

för sina problem. Intervjuerna har analyserats med hjälp av en innehållsanalys där 

utgångspunkt dessutom har tagits i Patrik Grahns behovspyramid. Hans modell utgår från fyra 

temaområden, vilka är Inåtriktat engagemang, Emotionellt deltagande, Aktivt deltagande och 

Utåtriktat engagemang. Med hjälp av naturen som en del av rehabiliteringen upplevde 

kvinnorna som deltog i projektet att de har återfått sin psykiska kraft igen. Konklusionen av 

vår uppsats är att de olika naturinslag som förekom i KomVidare-projektet har varit en positiv 

betydelse för kvinnorna som deltog.   
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Ett stort tack vill vi framföra till projektledaren och deltagarna på 

KomVidare -projektet. 

 

 

 

 

Ett stort tack till vår handledare Bodil Landstad. 
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Inledning  
 

Idén till att skriva om någon rehabiliteringsform som använder naturen som inslag i sin 

behandling, väcktes när vi läste kursen Hälsa, miljöpsykologi och rehabilitering hösten 2008. 

Denna kurs har ökat vårt intresse för ”grön rehabilitering”. Vi vill därför presentera denna 

rehabiliteringsform och studera hur den påverkar människor som deltar i den. Vi har valt att 

studera vilken betydelse naturinslag har haft i KomVidare-projektet för kvinnliga deltagare. 

Målgruppen i projektet är sjukskrivna kvinnor med psykosomatiska/psykiska besvär, så som 

utmattningssyndrom.  

 

 

 

 

 

Naturen är massage för själen - naturen som kraftkälla. 
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Bakgrund 
 

KomVidare–projektet 

Detta är ett projekt som bedrivs i Strömsund i Jämtlands län sedan februari 2007. Det bedrivs 

av Primärvården och finansieras av Samordningsförbundet Strömsund som består av 

Primärvården, Kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan sker 

mellan alla dessa parter och personerna till projektet kommer ifrån dessa aktörer. 

 

Psykosomatiska/psykiska besvär har visat sig vara den största enskilda diagnosen i 

Strömsunds kommun och under 2005 var det 22 procent som var sjukskrivna för denna 

diagnos. Under 2006 ökade denna diagnos till 26 procent (Westring Nord, Bergström,.Nord 

Börresson, 2008). Psykosomatiska/psykiska besvär är ett samlingsnamn av olika 

underdiagnoser som stress, depression, utmattning och krisreaktioner. Dessa besvär är 

överpresenterade av kvinnor som är anställda hos offentliga arbetsgivare i Strömsunds 

kommun (Westring Nord, et al., 2008). 

 

Samordningsförbundet beslutade sig för att rikta sina insatser till kvinnor med diagnosen 

psykosomatiska/psykiska besvär, som var i behov av samordnade rehabiliteringsåtgärder. Den 

första gruppen kvinnor startade i KomVidare -projektet i februari 2007. Målet med projektet 

var att kvinnorna efter deltagande i projektet skulle komma närmare arbetslivet (Bilaga 1). De 

två som arbetar i projektet har yrkeserfarenhet från Försäkringskassan, Socialförvaltningen 

och sjukvården. Båda har även en 3-årig rehabiliteringsvetenskaplig utbildning samt flera 

kurser inom rehabiliteringsområdet. De arbetar utifrån en modell som heter The Strenght 

Model Case Management, med en helhetssyn och fokus på individens möjligheter och 

förmågor. Där man utgår ifrån individens självbestämmande (autonomi), önskningar och mål 

(Westring Nord, et al., 2008). 

 

Det har varit 10-12 personer per kurstillfälle som har pågått i 16 veckor (Westring Nord, 

et.al., 2008). Gruppen har träffats 1-2 gånger i veckan. Vistelse ute i naturen har ingått som en 

del av rehabiliteringen och man har då använt sig av Mindfulness. Det är ett sätt att lära sig att 

förhålla sig till livet som motverkar oro och stress, en träning att vara närvarande i nuet 

(Schenström, 2007). De centrala ämnena i alla grupper har t ex varit stress i vardag och 
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arbetsliv, balans och obalans i livet, yttre och inre krav, lära sig säga nej, hälsa och livsstil. En 

del av gruppaktiviteterna har deltagarna själva kommit med förslag till, så som GI- 

matlagning, målning, stavgång mm. När gruppaktiviteterna var ute lagade man ofta 

gemensam lunch på en Murikka-panna. Projektet innehåller individinriktat arbete med fysiska 

träffar, telefonkontakt och E-mailkontakt. På individnivå har projektledarna fungerat som en 

coach för deltagarna. Denna coachning har bestått av enskilda samtal, motivationssamtal, 

kartläggning och framtidsplanering. Coacherna har också deltagit vid avstämningsmöten 

tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och aktuell arbetsgivare. (Jämtlands 

läns Landsting och Samordningsförbundet, 2007-2008). 

 

Vad är Rehabilitering?  

Begreppet rehabilitering står för återanpassning, återupprättelse i arbetslivet och i samhället 

med en positiv grundinnebörd. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av 

medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art, som ska hjälpa människor att få tillbaka 

sin bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar till ett normalt liv. Syftet med 

rehabilitering är att öka människors livskvalitet och förbättra deras förutsättningar att fungera 

självständigt i samhället (Vahlne Westerhäll, Bergroth, Ekholm, 2006).  

 

Rehabilitering är en sammanhängande process som syftar till att återge den som drabbats av 

sjukdom eller av annan nedsättning, av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Syftet 

är att återfå den bästa möjliga funktionsförmågan och en förutsättning att leva ett självständigt 

liv. Ett förtydligande i 22 kap 2 § AFL anger att rehabilitering ska syfta till att återge den som 

drabbads av sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar att fungera självständigt (Lag 

1962:381 om allmän försäkring) 

 

Rehabiliteringens offentliga ansvar delas in i fyra olika ansvarsområden. Medicinsk 

rehabilitering erbjuds av hälso- och sjukvården, yrkesinriktad rehabilitering ansvaras av 

arbetsmarknadsmyndigheter, arbetslivsinriktad rehabilitering ansvaras i första hand av 

arbetsgivaren och social rehabilitering regleras av kommunens socialtjänst (Vahlne 

Westerhäll, et al., 2006). 

  

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19620381.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19620381.HTM
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I SOU 2000:78 - Rehabilitering till arbete, en reform med individen i centrum, definierar 

rehabilitering som att individen aktivt deltar i olika koordinerade insatser som styrs utifrån de 

rehabiliteringsmål, som är uppsatta av individen och försäkringsgivaren i samverkan enligt 

arbetslinjens principer (SOU 2000:78). 

 

Begreppet hälsa 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition på hälsa från 1948, som är den mest använda, 

säger att hälsa är "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och 

ej enbart i frånvaro av sjukdom eller handikapp" (Nationalencyklopedin). 

Definitionen hälsa delas in i två kategorier, den biomedicinska och den humanistiska. I den 

biomedicinska ser man hälsa som frånvaro av sjukdom. Inom det humanistiska perspektivet 

ser man på hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och har ofta utgångspunkt i känslor. 

Begreppet hälsa kan även kategoriseras som ett tillstånd, välbefinnande, en upplevelse, en 

resurs eller en process (Malmqvist, 2007).  

 

Grön rehabilitering, vad är det? 

Grön rehabilitering är en metod och ett komplement till den traditionella rehabiliteringen där 

naturen ingår i behandlingen. Metoden används i vården för att människor skall få tillbaka sin 

funktionsförmåga på ett naturligt sätt utan några biverkningar. Behandlingsformen är relativt 

ny och i Sverige bedrivs modellen bl.a. på Rås gård i Tranås kommun, Alnarps 

rehabiliteringsträdgårdar i Skåne och på Sinnenas trädgård i Stockholm. Gemensamt för dessa 

trädgårdar och platser är att de arbetar med trädgårdsterapi, som är en kompletterande 

terapiform där fysiskt aktivitet, trädgårdsarbete och trädgårdsaktiviteter ingår. Denna 

terapiform kan användas för personer med olika diagnoser som bl.a. stroke, förvärvad 

hjärnskada, utmattningsdepression eller annan diagnostiserad ohälsa. Restorativa miljöer, som 

betyder återuppbyggande miljöer ger personer möjlighet till att återhämta sig och är ett viktigt 

inslag i rehabiliteringen. En god restorativ miljö ska vara avkopplande utan störande inslag. 

Miljön bör ge utrymme för egna reflektioner, positivt nöje och även sociala kontakter om man 

så önskar. Restorativa miljöer gör oss mindre stressade och är bra för vår hälsa liksom för vårt 

mentala välbefinnande (Abrahamsson & Tenngard 2003).  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsh%C3%A4lsoorganisationen%20/%20V�rldsh�lsoorganisationen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk%20/%20Fysisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk%20/%20Psykisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Social%20/%20Social
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4lbefinnande&action=edit&redlink=1%20\%20V�lbefinnande%20%5binte%20skriven%20�n%5d
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukdom%20/%20Sjukdom


 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

10 

Många som lider av utmattningssymtom har svårigheter med koncentrationsförmågan, 

närminnet, trötthet och värk i kroppen.  De har även svårt med sin kroppskännedom. Deras 

tillstånd pendlar mellan sorg och ilska, har svårt att vara med andra människors och känner 

sig förtvivlade. I regel handlar det om hög presterande människor, som tappat sin ork. I en 

trädgård sker allt i ett naturligt sammanhang, och ingen aktivitet är onödig. Genom deltagande 

i odling, stimuleras upplevelser som färg, doft, smak, balans och känsel. (Johansson & Kûller, 

2005) 

 

Utvecklingen inom grön rehabilitering  

En allt mer uppmärksammad form av rehabilitering är trädgårdsrehabilitering. En av 

förutsättningarna för människors förmåga att återhämta sig från stress, är möjligheten till vila 

i natur och i grönområden (Abrahamsson & Tenngard, 2003).  Mellan åren 1876-1964 levde 

läkaren och psykoterapeuten Poul Bjerre. Han menade att vi människor har en 

samhörighetsdrift, att vi vill känna att vi är en del i ett större sammanhang. Detta är en drift i 

vår livsprocess menade Bjerre. Detta kan uttryckas i aktiviteter som skapar mening och 

struktur. Bjerre menade att personer i kris inte bara behöver bli medvetna om sina problem, 

utan de behöver finna en nyorientering i livet. Han menade också att naturupplevelser hade en 

läkande förmåga (Landqvist 2002). 

 

I en tidningsartikel (ATL- Lantbrukets affärstidning, 2007) skriver professor Patrik Grahn att i 

början av 1900-talet trodde forskarna att det var den extra mängden av syremolekyler från 

träden, som gjorde att man mådde bra av att vistas i naturen. Det är ungefär 20-30 år sedan 

som det börjades studera och forskas på naturens betydelse för människan, vilket har gett en 

fördjupad bild av att naturen har en lugnande, stärkande och läkande effekt. Två av de 

viktigaste personerna inom detta ämne är forskarparet Rachel och Stephen Kaplan, 

professorer på University of Michigan i USA. Det började på 70-talet genom att de fick en 

förfrågan av den amerikanska skogstyrelsen US Forest service, om att ta reda på vad som 

hände med deltagarna när de var ute i vildmarken i två veckor. Under de 10 år som projektet 

pågick upptäckte professorerna Kaplan gemensamma positiva effekter av deras vistelse ute i 

vildmarken. Flera av dem hade mognat som människor, de mådde bättre och många av dem 

kunde berätta att naturen hade berört dem ända in i själ och hjärta. Slutsatsen av projektet var 
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att naturvistelse kan ge mental avkoppling, kraftpåfyllning och återhämtning (Kaplan & 

Kaplan, 1989).  

 

Professorerna Kaplan menar att naturen har restorativa effekter och de finns vissa platser i 

naturen som är mer restorativa än andra. Det finns fyra viktiga kriterier som bör uppfyllas för 

att platsen ska bli restorativa: 

  Being away- betyder att besökaren till platsen får en känsla av att bli förflyttad till en 

annan värld, vid sidan av vardagens stress. 

  Extent - betyder att platsen har en viss storlek och omfattning som ger en känsla av 

frihet och spelrum. 

  Fascination - är att platsen väcker ett intresse och ger stimulerade sinnesuttryck. 

  Compatibility - betyder att man ska känna att man passar in i miljön, att önskemål och 

behov blir tillfredställda (Kaplan & Kaplan 1989).  

 

Professorerna Kaplan menar att människor tar in omvärlden på två olika sätt, med riktad 

uppmärksamhet och spontan uppmärksamhet. Den riktade uppmärksamheten är den vi 

använder oss av när vi planerar och gör våra dagliga beslut. Den hjälper oss också att komma 

ihåg saker som vi ska göra och hjälper oss att hålla saker kvar i minnet. Den riktade 

uppmärksamheten tar mycket energi och för att man inte skall bli överbelastad måste man ta 

sig tid för återhämtning. Då kopplas den spontana uppmärksamheten vid. Om man inte 

återhämtar sig kan det resultera i att man drabbats av utmattningsdepression och 

utmattningssyndrom. Vanliga symtom vid dessa besvär är minnesproblem, 

koncentrationssvårigheter, känsloutbrott, sömnbesvär (Kaplan & Kaplan 1989).   

 

Roger Ulrich är en annan amerikansk professor som har forskat om naturens betydelse för vår 

hälsa (Ulrich 1993,1999). Hans teori är mer evolutionär, vilket menas med att han tittar på hur 

vi har levt under årmiljoner och hur vi har formats. Han menar att vi fortfarande är biologiska 

stenåldersvarelser. Han ser det genom t.ex. vårt sätt att reagera på stress idag och tidigare. 

Han menar att när vi hamnar i en stressituation kopplas hela hjärnan in på kamp eller flykt. 

Kroppen reagerar med högre puls och högre blodtryck, musklerna spänns och svettkörtlarna 

går på högvarv. Vår smärtkänslighet minskar, arbetet i mage och tarmen går på lågt varv. Men 

när faran är över återgår kroppen till sin normala funktion. Med det menar Ulrich att vi 



 

 

 

 

 

 12 

 

 

 

 

12 

nutidens människor ständigt är i beredskap med “kamp eller flykt” tillstånd, vilket gör att vi 

blir utmattade. Resultat blir att immunförsvaret försämras, att mage och tarm krånglar och att 

hjärta och blodkärl slits ut i förtid. Ulrich menar att det är OK att stressa om man tar tid för 

återhämtning och låter kroppen få återgå i viloläge mellan stresstopparna. Ulrich har gjort 

studier på vilka sorters landskap som är mer avstressande än andra. Han menar att 

savannliknande öppna landskap med glesa träddungar, glesa skogar med god sikt och utsikt 

över vatten är positivt för oss. Hans förklaring till detta är att vi från begynnelsen, har vårt 

“urhem” i dessa miljöer och att det ger oss trygghet. Om vi människor tar oss tid att koppla av 

och återhämta oss, får vi bättre hälsa samtidigt som vi har större möjligheter till att klara av 

stressiga situationer utan att må dåligt (Ulrich 1993,1999). 

 

Patrik Grahn är världsledande professor inom forskningsområdet naturens betydelse för 

hälsan. Denna information framgick på hans hemsida. (Patrik Grahn, 2009). Det var när han 

arbetade på Lunds stadsbyggnadskontor som han första gången såg sambandet mellan natur 

och hälsa. Han fick där i uppdrag att utreda hur man skulle kunna göra staden grönare, bl.a. 

genom att bygga ut stadens parker. För att få fram vad människorna tyckte i första hand skulle 

finnas med i en park placerade han ut dagböcker på olika institutioner och föreningar i Lund, 

Västerås och Uppsala. Syftet med dagboksanteckningarna var att innan man besökte parken, 

skulle var och en skriva vilka förväntningar man hade och efteråt notera det som var bäst. Till 

hans förvåning skrev många hur bra utflykterna i parkerna hade varit för deras hälsa. Det 

gjorde honom nyfiken på att undersöka vidare om varför de svarade som de gjorde. Han fick 

ett stipendium 1992 för att forska vidare i USA och kom där i kontakt med professorerna 

Kaplan. Där började han fundera på om det fanns möjligheter att koppla samman olika 

forskningsriktningar, så som naturens förmåga att läka tillsammans med 

trädgårdsaktiviteternas förmåga att läka. 

 

Efter sin hemkomst genomförde han en befolkningsstudie om sambandet mellan användning 

av parker och påverkan på hälsa. Han har även forskat om barnmiljöer och hälsa samt miljöer 

för äldre och deras hälsa. 1999 beviljades han medel för att starta en rehabiliteringsträdgård på 

Alnarp och 2002 kom de första deltagarna.  

 

 

http://patrikgrahn.freehostia.com/
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I hans rehabiliteringsträdgård skulle teorier om odlingen och om trädgårdens hälsosamma 

effekter länkas samman och fick namnet Alnarps rehabiliteringsträdgårdar. Den används som 

behandling för personer som har allvarliga stressrelaterade sjukdomar såsom 

utmattningssyndrom. Rehabiliteringen består av trädgårdsaktiviteter och närhet till djur, men 

också att bara vara utomhus i lugn miljö. På Alnarp bedrivs utbildning och 

tvärvetenskapligforskning på rehabiliteringen (Patrik Grahn, 2009, SLU- Sveriges 

Lantbruksuniversitet). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Alnarps rehabiliteringsträdgårdar jobbar efter Patrik Grahns utgångspunkt om 

behovspyramiden (Grahn, 1994).  Basen på pyramiden är bred, den kallar Grahn för 

inåtinriktat engagemang. Personerna som befinner sig i denna nivå har låg psykiskt kraft och 

vill gärna vara ifred. Man sorterar sina intryck som man bär med sig och orkar inte ta in nya. 

Dels behöver man ha lugn och ro och tid för självreflektion. Miljön bör vara naturlik, utan 

människors påverkan. Behovet av enkla intryck som ger positiva och tydliga känslor. 

Aktiviteter kan vara som promenader, plocka bär eller att samla ved.  

 

Nästa nivå i pyramiden är emotionellt deltagande, vid denna nivå börjar personen att bli 

nyfiken och börjar bli intresserad av sin sociala omvärld. Intressanta omgivningar för personer 

i detta tillstånd är t.ex. hagar och ängsmarker med betande boskap. Den tredje nivån i 

behovspyramiden är aktivt deltagande. Nu har personen ork och intresse för att vara kreativ, 

utan krav på att behöva vara duktig. En trädgård kan vara en bra plats att pyssla i och att ta 

hand om små keldjur som behöver ha en enklare omsorg. Högre upp på denna skala börjar 

personerna att må bättre de klarar av sociala aktiviteter med andra människor, men inte att 

leda, planera och genomföra egna aktiviteter. Den sista och på toppen av pyramiden är 

utåtriktad engagemang. Nu har personen återfått sin psykiska kraft och blivit stark nog för att 

klara av att genomföra ett projekt (Grahn, 1994). 

 

http://patrikgrahn/
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Patrik Grahns behovspyramid (Grahn, 1994) 

 

I en levande trädgård bör alla sinnen kunna aktiveras genom syn, hörsel, doft och även 

temperatur, muskelposition, balans och beröring är viktigt (Grahn, 1994) Grahn har studerat 

personer i olika tillstånd t.ex. när de är mentalt trött och stressade. Just då orkar personer inte 

med annat än kravlösa naturområden. Andra personer som inte är lika känsliga för sin 

omgivning kan uppskatta sociala situationer. Genom dessa iakttagelser uppfanns 

behovspyramiden. Samtidigt med utvecklingen av ”behovspyramiden”, kom Grahn fram till 

att människor kan urskilja åtta olika naturkaraktärer i sin beskrivning av grönområden.   

 

Framförallt är det de fyra första karaktärerna som tilltalar personer som befinner sig i botten 

av behovspyramiden, karaktärerna är: 

  Rofylldhet - ro och tystnad. 

  Rymd - att känna att man kommer in i en annan värld.  

  Den artrika - med mängder av djur- och växtarter. 

  Vildhet - med gamla stigar och självsådda växter.  
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  Vidd/allmänning - menas att det ska var öppna ytor med utsikt.  

  Visten/lustgården - med trygga platser där man kan koppla av.  

  Samvaro och mötesplatser - där man kan ha socialt umgänge.  

  Kultur - en plats som är relaterad till symboler och historiska platser. 

Både behovspyramiden och de åtta naturkaraktärerna är en grund och vägledande utformning 

i Alnarps Rehabiliteringsträdgårdar (Grahn, 1994).  

 

Syftet 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om olika naturinslag i KomVidare-projektet har haft 

betydelse för kvinnorna som deltagit i projektet. Detta har vi kopplat ihop med de olika 

nivåerna i Grahns behovspyramid. 

 

Frågeställningar: 

1. Upplevde kvinnorna som deltagit i projektet att naturinslag användes som en del i 

rehabiliteringen?  

2. Vilken betydelse har dessa naturinslag haft för kvinnornas rehabilitering? 

3. Tillämpar kvinnorna som deltog i projektet naturinslag i sitt dagliga liv efter 

att deras deltagande i projektet var över? 

 

Metod 

I studien används fokusgruppsintervjuer som är en kvalitativ datainsamlingsmetod. Detta 

innebär att man använder sig av flera personer samtidigt och diskuterar ett visst tema 

(Wibeck, 1998). Temat för intervjun var att ta reda på om de olika naturinslagen i 

KomVidare-projektet har haft någon betydelse för kvinnorna som deltagit i projektet. På ett 

induktivt synsätt tolkades betydelsen av aktiviteterna i naturen, om de hade haft någon 

betydelse för kvinnorna som deltog i projektet (Bryman, 2001). Fokusgruppsintervjuer var en 

bra metod för att få ta del av en diskussion om ett gemensamt tema. Det är ett effektivt sätt få 

fram mycket data och fakta på kort tid (Wibeck, 1998).  
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Urval 

En av projektledarna hjälpte oss att skicka ut ett inbjudningsbrev (Bilaga 2) till 25 tidigare 

deltagare i projektet. Där fick de bl.a. information om syftet med vår studie. Några dagar 

senare skickades en påminnelse via mail och tio kvinnor anmälde sitt intresse att delta. De 

blev uppdelade i två fokusgrupper, med fem i varje grupp. Dessa kvinnor hade deltagit i 

KomVidare-projektet under olika årstider. Kvinnorna i den första fokusgruppsintervjun hade 

deltagit i början av projektet (en av kvinnorna hade deltagit i projektet våren -07, tre hösten -

07 och en våren -08)  I den andra intervjun hade kvinnorna deltagit i en senare fas av projektet 

(fyra personer hade deltagit hösten-08 och en person deltar i vårgruppen -09). 

 

Procedur  

Två fokusgruppsintervjuer genomfördes och det kom tio kvinnor till våra intervjuer den 6-7/5 

-09. Intervjuerna genomfördes i KomVidares lokaler där deltagarna kände sig hemma. Den 

ena var på eftermiddagen och den andra på morgonen efter.  

 

Deltagarna hälsades välkomna genom att vi bjöd på fika, innan intervjuerna började. Då 

presenterade vi oss och studiens syfte, samt vad studien handlade om, varför deltagarna hade 

valts ut och hur materialet skulle användas och behandlas. Deltagarna informerades om att 

intervjun skulle spelas in på band och att banden kommer att raderas efter att de har blivit 

analyserade. De informerades även om att inga namn kommer att finnas med i uppsatsen. 

Sedan informerades deltagarna om intervjuns längd och sluttid. Till sist tillfrågades deltagarna 

om något var oklart innan intervjun började (Larsson et al., 2005). 

 

Genom att deltagarna hade fått ett inbjudningsbrev med några förslag på teman, dvs. 

naturinslagets betydelse i KomVidare -projektet bidrog detta till att deltagarna kunde 

förbereda sig. Temaområdena skrevs även på en whiteboardtavla så att alla kunde se dem. 

Deltagarna informerades om att vi inte är ute efter vad som är rätt eller fel. Intresset ligger 

däremot i att ta reda på vilka upplevelser och vilken betydelse naturinslagen i projektet har 

haft på deltagarna (Larsson et al., 2005). En annan trygghet var att deltagarna kände igen 

varandra, vilket gjorde att det snabbt blev diskussioner i grupperna.  
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Databehandling 

Efter att intervjuerna genomförts, skrevs de ut från de inspelade banden och från våra 

anteckningar på ett systematiskt sätt. Intervjuerna har analyserats med hjälp av en 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) där vi samtidigt har tagit utgångspunkt i 

Patrik Grahns behovspyramid (Grahn, 1994). Dessa nivåer med olika teman har hjälp oss att 

förstå vårt material. På ett systematiskt sätt har materialet kodats, genom att dela upp det i 

enheter och att söka efter trender och mönster (Wibeck, 1998). Tabellen har delats in i fyra 

olika kolumner: meningsbärande enheter, kondensering, sub-teman och teman (Bilaga 4-7). 

Tema-kolumnen motsvarar de olika nivåerna i pyramiden; inåtriktat engagemang, emotionellt 

deltagande, aktivt deltagande och utåtriktat engagemang. Därefter analyserade vi och 

diskuterar de olika utvecklingsstegen för deltagarna i KomVidare-projektet. 

 

Etiska aspekter 

Deltagarna informerades om att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde 

avsluta sin medverkan, utan att ange skäl till detta. Deltagarna informerades även om att en 

förhoppning var att det som diskuterades inom fokusgrupperna skulle stanna mellan 

fokusgruppsdeltagarna. 

 

De fick även garantier om att deras identitet inte kommer att avslöjas, att pseudonym för deras 

namn kommer att användas samt garantier för att inga andra än vi kommer att lyssna på 

bandinspelningar från intervjuerna. Med denna typ av intervju kan en interaktion uppstå 

mellan deltagarna som kan ge ett större djup i svaren på frågorna. T.ex. när någon börjar föra 

fram sina åsikter, kan de andra fylla i med sina egna erfarenheter. Nackdelen kan vara att 

vissa deltagare kan känna sig pressade att svara på obekväma frågor (Larsson et al., 2005). 

 

Diskussion 

 

Diskussion av resultat  

Syftet med uppsatsen var att undersöka om olika naturinslag i KomVidare-projektet har haft 

betydelse för kvinnorna som deltagit i projektet. Diskussionen kommer att utgå i från Patrik 

Grahns behovspyramid och de olika stegen som bildar olika teman. Pyramidens olika steg är 
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Inåtriktat engagemang, Emotionellt deltagande, Aktivt deltagande och Utåtriktat engagemang.  

I fokusgrupperna var det 80 % av kvinnorna som hade naturen som en naturlig del i sitt liv 

innan de började i projektet. Resterande 20 % var inte aktiva före projektet, men de hade fått 

en positiv inställning till naturen under projekttiden. 

 

Inåtriktat engagemang (Bilaga 4 & 8) 

När man är sjukskriven en längre tid är det lätt att man tappar självkänslan och blir asocial. 

De som lider av psykosomatiska/psykiska besvär som inte syns, har det svårare att bli 

betrodda att man är sjuk. En kvinna berättade under intervjun att det är lätt att man går längre 

ner i sin sjukdom, när man har varit sjukskriven länge. ”Varje dag är en utmaning”, nämnde 

en av kvinnorna. Vid inåtriktat engagemang i behovspyramiden är den psykiska kraften som 

lägst och man har stort behov av att få tid för självreflektion. När projektet började hade flera 

av deltagarna befunnit sig på denna nivå. Flera berättade att de hade svårt att hitta ett lugn, när 

de började projektet. En av kvinnorna nämnde att ”det var mycket nytt ifrån början, så jag tog 

inte till mig allt”. Det var många nya intryck i en ovan situation, vilket gjorde att hon inte 

kunde hantera den. 

 

I Patrik Grahns modell beskrivs de olika naturkaraktärer som är viktiga att ta hänsyn till vid 

rehabilitering ute i naturen. Framförallt är det de fyra första naturkaraktärerna som tilltalar 

personer som befinner sig i botten av behovspyramiden (Grahn, 1994).  

 

Det gäller att anpassa platsen till individens behov. En plats som upplevs som lugn och rofylld 

av vissa personer, kan upplevas som skrämmande av andra. Grahn nämner att personer som 

har låg psykiskt kraft har större behov av miljöer som är fri ifrån störande moment som t.ex. 

trafikbuller. Istället bör naturen ha sina egna ljud som fågelkvitter, insekternas surr och vinden 

som susar i trädkronorna. Denna karaktär kallar Grahn för den rofyllda. Den artrika är den 

karaktär där man fascineras av mångfalden, som man uppfattar med sina sinnen. Det kan vara 

stor variation av växtarter och djur, men även av insekter. Mångfalden stimulerar 

upptäckarglädjen. Det vilda är en karaktär, som bör vara opåverkad av mänsklig aktivitet. 

Stigarna skall vara naturliga med rötter och stenar, gärna mystiska inslag som påminner om 

John Bauers sagoskog. Den sista naturkaraktären är den rymliga, som fungerar som en 
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tillflyktsort. Det ska kännas som att man kliver in i en annan värld. Platsen bör inte ha skarpa 

gränser, men man bör kunna uppfatta platsens helhet (Grahn, 1994). Projektet har anammat 

dessa naturkaraktärer i sina aktiviteter. En av kvinnorna nämnde under intervjun - ”Jag kände 

mig lycklig av att få vara ute och känna dofter”. Kanske kände hon att hennes sinnen hade 

väcks till liv igen. 

  

 Aktiviteter de har haft var promenader och utflykter till fina platser. Speciellt en 

sinnesupplevelse som båda grupperna berättade om var en övning som bestod av att 

deltagarna skulle hitta sin egen avskilda plats, sitta där en stund och sedan skriva ner sina 

tankar och sinnesupplevelser. Någon grupp hade även fått i uppgift att hitta en sak i naturen 

som symboliserade deras känslor. En hade plockat upp en gren som delade på sig, hon 

uppfattade det som om hon var i ett vägskäl. En annan hade plockat upp en kvist med ett dött 

löv, men det fanns en liten grön knopp på den. Detta uppfattade hon som att nu kändes allt 

tungt och jobbigt, men att det fanns hopp. Under utevistelserna har de haft undervisning om 

olika ämnen. Ett av de uppskattade undervisningstemana var om professorerna Kaplans teori 

om riktad och spontan uppmärksamhet. Detta tog de upp i början a intervjun i båda grupperna 

och det märktes att de har förstått betydelsen av att koppla av. Kaplan menar att om inte 

hjärnan får vila blir det en störning i hippocampus, där vårt korttidsminne sitter. Vid 

amygdala, som är en del av hjärnan där känslor och empati finns, förmedlar känsloreaktioner 

och svarar på stress. Den har stor betydelse vid inlärning av och minnet av känsloladdade 

händelser, tillsammans med hippocampus (Nationalencyklopedin). Människor bör vila från 

den riktade uppmärksamheten och istället koppla på den spontana uppmärksamheten, vilket 

man bäst gör ute i naturen. Hjärnan registrerar då naturomgivningar utan ansträngning och 

hjärnan får vila (Kaplan & Kaplan 1998).  

 

Befinner man sig på det lägsta steget på pyramiden, vill man vara för sig själv och med sina 

funderingar. Man vill försöka att hitta sig själv och landa. Behovet är enkla intryck som 

skänker positiva och tydliga känslor. Även behovet av stöd från sin omgivning och av naturen 

är som störst i botten av pyramiden. Ju högre man kommer i pyramiden desto mer orkar 

personen delta i aktiviteter. En av kvinnorna berättade att ”I början var det svårt att komma 

ner i ett lugn.” Vilket tyder på att hon har levt länge i en stressad miljö. KomVidare-projektet 

har hjälpt henne att hitta olika sätt att hantera sin stress på. 
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Emotionellt deltagande (Bilaga 5 & 9)  

Nästa steg i behovspyramiden är emotionellt deltagande. Vid detta steg börjar man intressera 

sig för sin sociala omvärld. Deltagarna i KomVidare-projektet var kvinnor som var 

sjukskrivna med psykosomatiska besvär och flera av deltagarna tyckte att de borde ha fått 

tillgång till projektet mycket tidigare under sin sjukskrivning. Projektet hade också haft sin 

betydelse i att man hade träffat andra i liknande situationer. De kände att de hade haft 

förtroende och stöttning av varandra. ”Jag är värd någonting och värd att ha ett bra liv fast 

jag är sjukskriven”.  

 

Projektledarna hade arbetat med olika teman, och ett återkommande tema i alla grupperna 

hade varit hur man hantera sin stress, samt att bli medveten om yttre och inre krav. Andra 

viktiga teman hade varit att lära sig att våga säga nej, och aktiviteter om hälsa och livsstil. 

Många av dessa ”verktyg” har varit viktiga för kvinnornas rehabilitering och projektets teman 

har ofta varit utomhus. Några aktiviteter har varit så som ridning på islandshästar och 

promenader med hundar. På individnivå har projektledarna fungerat som en coach för 

deltagarna. Denna coachning har bestått av enskilda samtal, motivationssamtal och 

kartläggning. Ett annat viktigt syfte med projektet har varit att deltagarna skulle återfå 

strukturen i sin vardag. När man är sjukskriven en längre tid är det lätt att man tappar 

självkänslan.  

 

Aktivt deltagande (Bilaga 6 & 10) 

Aktivt deltagande är nästa steg i pyramiden. Personen har nu utrymme för egen verksamhet 

och kreativitet, utan att behöva vara duktig på att producera. Högre upp på denna skala mår 

personer bra av att delta i gemensamma aktiviteter, men har problem med att planera och leda 

aktiviteter.  

 

Deltagarna tyckte att det hade varit positivt att få medverka i projektet. Det har varit 

gruppdeltagarna som har bestämt vilka aktiviteter man har velat prova på. Gemensamt för 

aktiviteterna har varit att det ska vara stimulerande och roligt att göra saker ute i naturen.  

En kvinna berättade att -”Jag gillar att cykla, helst tidigt på morgonen för då hör jag fåglarna 

och luften är ren”. Första gången hon cyklade i år, hade hon trampat på och helt glömde bort 
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tid och rum. Sen insåg hon att hon hade lika långt hem. 

 

Alla deltagare hade upplevt att det varit positivt att det fanns naturinslag i projektet. 

Gemensamt för kvinnorna har varit att de upplevde naturen som en resurs men för vissa var 

det en utmaning att delta i naturaktiviteter. För de kvinnor som haft naturinslag naturligt i sin 

vardag innan projektstart har projektet hjälp dem att återfå glädjen att vistas ute i naturen igen. 

Som någon kvinna sa -” Jag har blivit återuppväckt igen”. Aktiviteter har varit utflykter till 

olika intressanta ställen i Jämtland såsom Fröja trädgård i Ås och till Kretspoppshuset i 

Mörsil. Där hade de bl.a. fått se, känna, lukta och smaka på örter. Aktivitetens syfte var att 

deltagarna skulle få stimulera sina sinnen.  

 

Genomgående för aktiviteterna har varit att sinnena på något sätt har blivit berörda, vilket är 

viktigt i en rehabiliteringsprocess. Under hösten har de plockat svamp och fått handledning av 

en instruktör, sedan har de tillagat den. De har även plockat bär tillsammans. Andra aktiviteter 

de har provat på har varit att dreja i lera och måla tavlor, och de har även gjort ringblomsalva 

och garvat skinn. Att väcka upp skapandet inom sig, har gett lust och kreativitet – ”Skapande 

och målande kändes ljuvligt för mig”. Kvinnorna har också fått ta del av föreläsningar som 

har handlat om att leva hälsosamt och deltagit i aktiviteter som promenader, stavgång och 

Qigong.  

 

Utåtriktat engagemang (Bilaga 7) 

Högst upp i pyramiden finns det utåtriktade engagemanget. Vid den nivån har personer 

återfått sin psykiska kraft och är starka nog att klara av att genomföra vad de har tänkt sig och 

kan leda ett projekt.  

 

Gemensamt för båda grupperna var att de tyckte att KomVidare -projektet hade gett dem en 

ny start i livet. Kvinnorna har fått lära sig att tänka mer på sig själva och lära sig att lyssna på 

sin kropp. En kvinna hade talat om för sin familj och omgivning, att nu när hon var deltaktig i 

detta projekt hon hade sin mobiltelefon avstängd och att hon var där varje dag måndag till 

fredag. Man märkte att hon hade kommit en bit på väg i sin rehabiliteringsprocess.  

”KomVidare-projektet har gett mig en nystart i livet” sa flera av kvinnorna. De ”verktyg” 
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kvinnorna hade fått under projekttiden hade varit till stor nytta även efter projekt. Flera av 

deltagarna tyckte att projekttiden på 16 veckor var för kort. Några kvinnor har startat upp en 

kamratförening. Där träffas de en gång i veckan för att göra någonting tillsammans. Dag och 

tidpunkt har varit den samma som vid projekttiden.  De har haft tillgång till en lokal av 

kommunen. ”Kamratgruppen är en viktig del av mig”, berättade en kvinna. 

 

För de kvinnor som inte hade naturaktiviteter naturligt i sin vardag, har projektet gett dem en 

nyfikenhet och de har börjat vistas mer ute i naturen efter projekttiden. Aktiviteterna har varit 

som en morot för att för att klara nya utmaningar. Flera av kvinnorna nämnde att de tidigare 

varit rädda att vara ute, på grund av - ”Vad skulle folk säga”.  De tyckte att det skulle bli mer 

legitimt att få vara ute och röra på sig om man hade utevistelse på recept. Detta är något 

läkarna borde anamma mer.  

En fördel med att få ett recept med aktiviteter blir att man ”får till” ett aktivitetsspass. Fysisk 

aktivitet på recept (FYSS/ FaR.) är något som är på frammarsch inom svensk sjukvård. Det är 

ett sätt att förebygga sjukdom och att behandla redan uppkomna sjukdomstillstånd. Receptet 

får man som ett vanligt recept fast med ordination på fysiskt aktivitet. Det kan man få av en 

läkare eller en sjukgymnast. Ordinationen är individuell och syftar till att stödja personen till 

en mer fysisk aktiv livsstil och att man där igenom uppnår bättre hälsa. Många 

sjukdomstillstånd går att förebygga eller behandla med fysiskt aktivitet. Som t.ex 

stressrelaterade besvär, olika smärt tillstånd, fetma och psykiskt ohälsa. Men också högt 

blodtryck, diabetes, hjärt- lungsjukdomar, astma, benskörhet och tjocktarms cancer. Fysisk 

aktivitet kan avnjutas ute i en grön miljö, ute i skogen, i en park eller i en trädgård, det gör 

bara upplevelsen mera rikare (www. fhi.se; Abrahamsson & Tenngard 2003). 

 

En av kvinnorna berättade om en situation när hon började arbetspröva på en skola. ”När jag 

började arbetsträna, hade jag svårt att möta mina kollegor med blicken, men efter en 

friskvårdsdag på fjället blev relationen bättre till mina kollegor”. Hon hade känt sig osäker 

men under den dagen upplevde hon att alla pratade med varandra under vandringen, oavsett 

vilken yrkestitel man hade. Detta fortsatte de med även på kvällen. Efter denna fjällvandring 

kände hon sig mer bekväm och vågade möta sina kollegors blickar. Friskvårdsdagen gjort att 

det blev ett bättre arbetsklimat för henne. Varje person hittar sitt unika sätt att hantera sin 

situation, en kvinna berättade att hon cyklar vilket gav henne en frihetskänsla, -” Att få känna 
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dofterna är underbart”. uttryckte hon det. En av kvinnorna berättade att hon sådde massor av 

frön när hon var sjukskriven. -” Förr när jag mådde dåligt, sådde jag en massa frön på våren, 

men inte i år”.  Denna handling har troligtvis satt igång en process inom henne, hon upplevde 

det stimulerande att se att de små fröna växa till vackra växter. Processen gjorde att hennes 

känslor väcktes till liv. När hon mådde dåligt orkade hon inte med den sociala kontakten. Då 

räckte det med att så frön och följa växternas utveckling.  

 

I den första gruppen var det kvinnor som hade deltagit i projektet tidigare. Det märktes att de 

hade hunnit längre i sin process, för att de på senare tid förstått betydelsen av att använda sig 

av naturen i sin rehabiliteringsprocess.  

 

Djur är något annat som Grahn också har med i sin modell. Det har KomVidare-projektet 

anammat genom att de har haft aktiviteter där de har varit ut och ridit islandshästar. De har 

också besökt en getfarm i närheten av Östersund. Några av kvinnorna hade djur hemma på sin 

gård och någon hade under projekttiden skaffat sig en hund. För den kvinnan var det ett sätt 

att komma ut varje dag. Att klappa och umgås med ett sällskapsdjur ger stresslindring 

(Abrahamsson & Tenngard 2003). Keldjur som inte kräver mycket vård är bra att ha med i 

rehabiliteringssammanhang. Det är en kravlös aktivitet, men man får mycket kärlek tillbaka. 

En kvinna sa att hon -”  Jag har skaffat hund, då måste jag komma ut varje dag”. För henne 

hade detta varit bra, för då fick hon en anledning att ta promenader varje dag. 

 

Det finns en hel del forskning om naturens positiva inverkan på hälsan (Abrahamsson & 

Tenngard 2003). I utlandet har man kommit längre med grön rehabilitering än i Sverige. I 

Norge exempelvis, är det vanligt att ha ”sansehager” (sensoriska trädgårdar) i nära anslutning 

till äldreboenden. I Holland har man kombinerat lantbruk och dagvård för personer som är 

dementa, förståndshandikappade, arbetslösa, utmattningsdeprimerade eller är missbrukare. 

Det är ett fåtal som arbetar aktivt med grön rehabilitering i Sverige, den största av dem är 

Alnarps trädgårdar. Flera försök har gjorts att starta upp projekt i Sverige, men tyvärr har 

många projekt med naturen som inslag lags ner under årens lopp, fast de har visat på positiva 

effekter. Det är några aktörer som har varit intresserade att satsa fullt ut på detta. En orsak kan 

vara att denna rehabiliteringsform är så pass ung och inte blivit känd ännu. En annan orsak 

kan vara att den inte hunnit bli tillräckligt evidensbaserad, men forskningen är på frammarsch.  
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Metoddiskussion  

Att göra fokusgruppsintervjuer passade vårt syfte med uppsatsen. Vi fick fram mycket 

information och fakta, under ett och samma tillfälle. Genom att skriva ned våra 

frågeställningar i inbjudningsbrevet, var deltagarna förberedda och det blev ganska direkt en 

naturlig diskussion kring ämnet. Intervjuerna gjordes i KomVidares lokaler, och det hade 

förmodligen sin betydelse för intervjusituationen. Att de kände varandra sedan innan, gjorde 

att det blev en trygghet för dem. Hade träffen varit på ett annat ställe är det inte säkert att det 

hade blivit lika bra diskussioner. 

 

Efteråt har vi funderat på hur våra intervjuer hade blivit om vi hade gjort dem utomhus. Hade 

resultatet blivit annorlunda då? Viss litteratur indikerar att om man gör samtal utomhus, t ex 

med representanter från försäkringskassan, då blir det ett mer avspänt och positivare möte. 

Det finns inget skrivbord mellan dem som stör (Skogstyrelsen 2008). Det kändes naturligt för 

oss att göra intervjuerna på detta sätt. Samtalen flöt på naturligt under båda intervjuerna fast 

de bandades. Efter att intervjuerna var avslutat stannade de flesta kvar för att samtala vidare. 

En del kom på saker precis innan de skulle gå som de ville berätta för oss. Det kändes som att 

alla var intresserade av att berätta hur de hade upplevt naturaktiviteterna i projektet.  

 

En svaghet med denna intervjuform kan vara att vissa inte vågar säga vad de tycker inför 

andra, men det upplevdes inte vara fallet bland dem som blev intervjuade. Kanske kan det 

bero på att deltagarna kände varandra och att de hade fått frågeställningarna innan intervjun. 

En annan svaghet med att använda sig av fokusgruppsintervjuer är att alla inte kommer till 

tals lika mycket (Larsson et al., 2005). I föreliggande studie var deltagarna ivriga och pratade 

ofta i munnen på varandra. Vid transkriberingen av intervjuerna upptäcktes, att det var det 

svårt att urskilja vad de olika sa på banden. Genom att vi förde anteckningar och har lyssnat 

på banden flera gånger, har vi fått med all viktig information. 
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Konklusion 

Slutsatsen av vår uppsats är att de olika naturinslag som förekom i KomVidare-projektet har 

haft betydelse för kvinnorna som deltog i projektet. Genom att vi sammankopplade vårt 

material med Grahns behovspyramid. Vi såg att  dessa aktiviteter infann sig i de olika 

nivåerna i pyramiden, vi såg även att den första gruppen vi intervjuade hade kommit längre i 

sin process.. De flesta kvinnorna hade naturinslag naturligt i sin vardag före sjukskrivningen, 

men de ansåg att projektet hade hjälp dem tillbaka till naturen igen. När man är sjukskriven är 

det svårt att ”ta sig för”, att komma ut i naturen. Kvinnorna som var ovana med naturen, 

tyckte att projektet har gett dem en nyfikenhet på naturaktiviteter, som de har börjat utnyttja 

efter projektets gång.  

 

En nackdel med projektet som kvinnorna nämnde under intervjun, var att de tyckte att 

projekttiden var för kort. De menade att efter att ha varit sjukskriven en länge period tar det 

tid att komma tillbaka. De nämnde också om att de tyckte de var ”synd/tråkigt/jävligt” att de 

fick vara sjukskriven så länge, innan de fick börja på någon rehabiliteringsåtgärd. Det blir lätt 

att man går ännu längre ner i sin sjukdom och tappar sin självkänsla, sa någon av kvinnorna. 

Kvinnorna tyckte att om flera liknande projekt som KomVidare startats, skulle fler 

sjukskrivna snabbare bli återställda    
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(Bilaga 1)  
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(Bilaga 2) 

 

Inbjudan till att delta i en intervjuundersökning 
 

Syftet med vår intervju är att ta reda på vilken betydelse det har om man använder aktiviteter i 

naturen i sin rehabilitering. Därför vi vill gärna undersöka vilken betydelse detta har haft för 

dig. 

 

Vårt tema inför intervjun är: 

 

1. Upplevde du som deltagit i projektet att naturinslag användes som en del i    

     rehabiliteringen?  

 

2. Vilken betydelse har dessa naturinslag haft för din rehabilitering? 

 

3. Tillämpar du som deltog i projektet naturinslag i sitt dagliga liv efter 

    att projekt har slutat?      

 

Vi undrar om du skulle vara intresserad av att ställa upp på en gruppintervju med fem andra 

personer som medverkat i KomVidare -projektet. Detta är en frivillig medverkan. Denna 

gruppintervju kommer att vara i ca 45 minuter. Intervjun kommer att bandas men ingen annan 

än vi kommer att ta del av materialet. Vid utskrift och sammanställning av materialet kommer 

ingen att nämnas vid namn utan vi är intresserade av hur du upplevt naturinslagen i projektet. 

Vi är två om läser Rehabiliteringsvetenskap på Mittuniversitetet som nu ska skriva vår c-

uppsats. Till vår hjälp har vi en handledare från Mittuniversitetet. I höstas läste vi en kurs som 

heter Hälsa, miljöpsykologi och rehabilitering. Där väcktes vårt intresse för vilken inverkan 

naturen kan ha på oss människor. Vi kom i kontakt med en av KomVidares -projekt ledare 

och blev intresserade av vilken inverkan naturen kan h på rehabiliteringen. 

 

Tid: onsdagen den 6/5 kl. 17. 30 och den 7/5 kl 9.00 

 

Plats: KomVidares lokaler på Verkstadsgatan 41         

 

Vi bjuder på fika efter intervjun. 

 

Med vänliga hälsningar 

Eva-Rita Granbacka 0278-431 26                               Susanne Svensson 0270-28 75 58  

 

 

Handledare för uppsatsarbetet är: Bodil Landstad, Universitetslektor på Mittuniversitetet.  

Tel.nr: +47 45438622 
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(Bilaga 3) 

 

Temaguide inför fokusgruppsintervjuer 
 

Syfte: 

Att ta reda på hur deltagarna upplevde naturinslagens betydelse i KomVidare -projektet. 

 

Frågor: 

Vilken grupp man tillhörde, vår eller höst. Vilka naturaktiviteter hade man? 

 

Hur aktiv var man med naturvistelser före projektets start? 

Vilken aktivitet hade man före?  

 

Upplevde ni som deltar/ deltog i projektet att naturinslag användes som en del i 

rehabiliteringen? 

Klargörande frågor: Vad, hur, omfattning 

  

Tror du att dessa naturinslag har/haft för någon betydelse i din rehabilitering? 

Klargörande frågor: vad har den gett och varför? 

  

Tillämpar du som deltar/deltog i projektet naturinslag i sitt dagliga liv efter 

att projekt har slutat? 

 

Klargörande frågor: Har naturvistelsen ökat efter projektet? 
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(Bilaga 4) 

 

Fokusgrupp 1: Personer som medverkat i tidigare kurser i projektet. 

 

Analysmodell för temat Inåtriktat engagemang, av fokusgrupp 1. 

 

Teman Meningsbärande 

enheter 

Kondensering 

av 

meningsbärande 

enheter 

(enheter) 

Tolkning av 

kondenserad 

text 

Sub-teman 

Inåtriktat 

engagemang 

”Naturen hade 

varit en 

självklarhet 

innan jag blev 

sjuk” 

Hon var i naturen 

ofta innan hon 

blev sjuk 

Kraften ute i 

naturen har 

försvunnit 

Handlingsförlamning 
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(Bilaga 5) 

 

Fokusgrupp 1: Personer som medverkat i tidigare kurser i projektet. 

 

Analysmodell för temat Emotionellt deltagande, av fokusgrupp 1. 

 

Teman Meningsbärande 

enheter 

Kondensering 

av 

meningsbärande 

enheter 

(textnära) 

Tolkning av 

kondenserad 

text 

Sub-teman 

 ”Jag fick en aha-

upplevelse när jag 

var ute i naturen” 

Naturen gav 

henne en aha-

upplevelse 

Positiv 

upplevelse, en 

process 

startades 

Livsglädje 

Emotionellt 

deltagande 

”Gruppdynamiken 

blev bättre efter 

första 

uteaktiviteten” 

Kontakten blev 

bättre efter första 

uteaktiviteten 

Lättare att få 

kontakt med 

andra i naturen 

Trygghet 

 

 ”Sinnesupplevelsen 

satt igång en 

process inom mig” 

Någonting hände 

inom henne 

Återväckte 

sinnena  

Livsglädje 
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(Bilaga 6) 

 

Fokusgrupp 1: Personer som medverkat i tidigare kurser i projektet. 

 

Analysmodell för temat Aktivt deltagande, av fokusgrupp 1. 

 

Teman Meningsbärande 

enheter 

Kondensering 

av 

meningsbärande 

enheter 

(textnära) 

Tolkning av 

kondenserad 

text 

Sub-teman 

 ”Lättare möten 

mellan människor 

i naturen” 

Lättare att mötas 

i naturen 

Naturligt att 

mötas i naturen 

Trygghet, 

gemenskap  

Aktivt 

deltagande 

”Skapandet och 

målandet kändes 

ljuvligt för mig” 

Upptäckte 

skapande och 

målandet 

Lusten och 

kreativiteten 

väcktes 

Livsglädje  

 ”Aktiviteterna i 

projektet var ej 

kravfyllda” 

Kravlösa 

aktiviteter  

Behärskade 

situationen 

Trygghet  

 ”Jag har blivit 

återuppväckt 

igen” 

Vaknar till liv 

igen 

Känslorna 

väcker sinnena 

Livsglädje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 35 

 

 

 

 

35 

(Bilaga 7) 

 

Fokusgrupp 1: Personer som medverkat i tidigare kurser i projektet. 

 

Analysmodell för temat Utåtriktat engagemang, av fokusgrupp 1. 

 

Teman Meningsbärande 

enheter 

Kondensering av 

meningsbärande 

enheter (textnära) 

Tolkning av 

kondenserad 

text 

Sub-teman 

 ”Förr när jag 

mådde dåligt, 

sådde jag en 

massa med frön 

på våren, men 

inte i år” 

Har sått massor 

med frön tidigare 

år, men inte i år 

Fröna satte 

igång en 

process inom 

henne 

Tillfrisknande, 

mår bra 

 ”Förstår i 

efterhand vilken 

nytta man har 

haft av alla 

verktyg som 

projektet har gett 

mig” 

Nytta av 

”verktygen” hon 

fått under 

projekttiden 

Hon har fått 

mycket av 

projekttiden 

Problemlösning  

Utåtriktat 

engagemang  

”Projektet var en 

fantastisk del av 

mitt liv” 

Nöjd över att ha fått 

delta i projektet 

Hon har fått 

mycket under 

projekttiden 

Tillfreds  

 ”KomVidare-

projektet har gett 

mig en nystart i 

livet” 

Projektet har gett en 

nystart 

Projektet har 

haft en stor 

betydelse för 

kvinnan 

Nyorientering  

 ”Kamratgruppen 

är en viktig del av 

mig” 

Gemenskap är 

viktigt 

Stöd efter 

projektet 

Gemenskap  

 ”Jag har skaffat 

hund, då måste 

jag komma ut 

varje dag” 

Hunden gör att hon 

kommer ut varje 

dag 

Hittat ett eget 

sätt att 

komma ut 

Välmående  

 ”När jag började 

arbetsträna, hade 

jag svårt att möta 

mina kollegor 

med blicken, men 

efter en 

friskvårdsdag på 

fjället blev 

relationen bättre 

till mina 

kollegor” 

Naturen gjorde det 

lättare att få kontakt 

med kollegorna 

Naturen hade 

effekter på 

relationen 

Trygghet i 

gruppen, 

gemskap 
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(Bilaga 8) 

 

Fokusgrupp 2: Personer som medverkat i senare kurser i projektet. 

 

Analysmodell för temat Inåtriktat engagemang, av fokusgrupp 2. 

 

Teman Meningsbärande 

enheter 

Kondensering 

av 

meningsbärande 

enheter 

(textnära) 

Tolkning av 

kondenserad 

text 

Sub-teman 

 ”I början var det 

svårt att hitta ett 

lugn” 

Svårt att varva 

ner 

Hon fick för 

mycket nya 

intryck 

Stressad  

Inåtriktat 

engagemang  

”Det var så 

mycket nytt i 

början, så att jag 

tog inte till mig 

allt” 

För många nya 

intryck 

Hon fick för 

mycket nya 

intryck 

Stressad, ny 

situation 

 ”Jag kände mig 

lycklig av att få 

vara ute och 

känna alla 

dofter” 

Lycklig av att 

vara ute och 

känna dofter 

Känslorna 

väcktes och 

sinnena 

återuppväcktes 

Njutning, 

avkoppling, 

avstressande 

 ”Varje dag var 

en utmaning” 

Varje dag är en 

utmaning 

Hon har låg 

psykisk kraft 

Orkeslös  
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(Bilaga 9) 

 

Fokusgrupp 2: Personer som medverkat i senare kurser i projektet. 

 

Analysmodell för temat Emotionellt deltagande, av fokusgrupp 2. 

 

Teman Meningsbärande 

enheter 

Kondensering 

av 

meningsbärande 

enheter 

(textnära) 

Tolkning av 

kondenserad 

text 

Sub-teman 

 ”Det är enkelt att 

ta sig ut när man 

har naturen runt 

knuten” 

Bor nära naturen Underlättar att 

ta sig ut när 

man bor nära 

naturen 

lättillgängligheten 

 ”Man måste 

utmana sig själv” 

Nya utmaningar Hittat 

motivationen 

Motiverad  

 ”Det gäller att 

bryta en ovana” 

Komma ur 

ovanor 

Hitta lösningar Motiverad  

Emotionellt 

deltagande 

”Lätt att 

uppskatta och sen 

effekterna, men 

svårt att komma 

igång” 

Har förstått 

effekterna, men 

har svårt att ta 

steget dit 

Letar efter 

motivationen 

Motiverad  

 ”Viktigt att ta 

fasta på 

dagsljuset” 

Har förstått 

ljusets betydelse 

Förstår varför 

man ska vara 

ute 

Välmående  

 ”KomVidare-

projektet har 

väckt ett intresse 

för naturen” 

Projektet har 

väckt ett intresse 

för naturen 

Ett nytt 

intresse 

Nyfiken, 

motiverad 

 ”Jag är värd 

någonting och 

värd att ha ett 

bra liv, fast jag 

är sjukskriven” 

Värdefull trots 

sjukskrivning 

Projektet har 

hjälpt henne 

att återfå 

självkänslan 

Bekräftad, 

självkänsla 
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(Bilaga 10) 

 

Fokusgrupp 2: Personer som medverkat i tidigare kurser i projektet. 

 

Analysmodell för temat Aktivt engagemang, av fokusgrupp 2. 

 

Teman Meningsbärande 

enheter 

Kondensering 

av 

meningsbärande 

enheter 

(textnära) 

Tolkning av 

kondenserad 

text 

Sub-teman  

 ”Oavsett väder, 

så uppskattade 

jag 

uteaktiviteterna” 

Vädret var inget 

hinder 

Nya 

utmaningar 

Nyfiken, 

motiverad 

Aktivt 

engagemang  

”Man känner sig 

lycklig och unik 

av att få uppleva 

allt det här” 

Uppskattar att ha 

fått delta i 

projektet 

Nya 

upplevelser, 

nöjd med livet 

Njutning, 

välmående, 

tillfreds 

 ”Jag rensar 

hjärnan när jag 

tar en promenad 

med hunden” 

Hunden tar mig 

ut 

Hittat ett sätt 

att koppla av 

på 

Avkoppling, 

välmående, 

avstressande 

 ”Tur att jag får 

bo här” 

Uppskattar vart 

hon bor 

Trivs med val 

av boende 

Livsglädje, nöjd 

 ”Jag gillar att 

cykla, helst tidigt 

på morgonen för 

då hör jag 

fåglarna och 

luften är så ren” 

Tycker om att 

cykla 

Hittat sitt sätt 

att koppla av 

på i naturen 

Tillfreds, 

välmående 

 

 
 


