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Abstrakt 
Bakgrund: Med anledning av den ökade stressrelaterade psykiska ohälsan, har 
det under 2000-talet, växt fram olika former av naturunderstödd rehabilitering 
som ett alternativ till de mer medicinskt traditionella behandlingarna. Flera 
forskningsresultat tyder på att den naturunderstödda rehabiliteringen har en 
reparerande och stressreducerande inverkan på människor.    
Syfte: Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur personer med 
stressrelaterad psykisk ohälsa har upplevt naturunderstödd rehabilitering som 
behandlingsmetod och om de anser att metoden har lett till en förändring i deras 
sätt att hantera stress. 
Metod: Till studien användes kvalitativ metod med induktiv ansats. Studien 
baserades på intervjuer från sju tidigare deltagare av naturunderstödd 
rehabilitering.  
Resultat: Resultatet visade bland annat att flera av informanterna fann en 
trygghet i att dela sina tankar och känslor med andra deltagare samt att naturen 
gav dem ett lugn och en känsla av rofylldhet. 
Slutsats: Resultatet indikerade att naturunderstödd rehabilitering upplevdes som 
positivt, för flera av informanterna. Informanterna ansåg även att de har fått 
verktyg som hjälpt dem till förändring i hur de hanterar sin stress.    
 
 

Nyckelord: garden, therapy, stress, disorders, experience, rehabilitation 

  



	  

4	  
	  

Innehållsförteckning 

Abstrakt .................................................................................. 3	  
Bakgrund ............................................................................... 6	  

Inledning ............................................................................................................. 6	  
Tidigare forskning .............................................................................................. 7	  
Centrala begrepp ................................................................................................ 8	  

Naturunderstödd rehabilitering ......................................................................... 8	  
Hälsoträdgård ................................................................................................... 9	  
Mindfulness ...................................................................................................... 9	  
KASAM ............................................................................................................ 9	  

Syfte ...................................................................................... 11	  
Frågeställningar .............................................................................................. 11	  

Metod ................................................................................... 11	  
Urval av informanter ....................................................................................... 11	  
Intervjuer och enkäter ..................................................................................... 13	  
Etiska överväganden ........................................................................................ 13	  

Resultat ................................................................................ 15	  
Stresshanteringsverktyg .................................................................................. 15	  

Mindfulness .................................................................................................... 15	  
Andningsövningar .......................................................................................... 16	  

Samtal ................................................................................................................ 16	  
Enskilda samtal ............................................................................................... 16	  
Gruppsamtal ................................................................................................... 17	  
Spontana samtal mellan deltagarna ................................................................ 17	  

Stöd .................................................................................................................... 18	  
Stödet från personal ........................................................................................ 18	  
Stödet från andra deltagare ............................................................................. 19	  

Djur .................................................................................................................... 19	  
Hantering av djur ............................................................................................ 19	  
Närheten till djur ............................................................................................. 20	  

Natur .................................................................................................................. 21	  
Utomhusaktiviteter ......................................................................................... 21	  
Kreativa sysslor .............................................................................................. 22	  

Diskussion ............................................................................ 23	  
Resultatdiskussion ............................................................................................ 23	  
Begriplighet ....................................................................................................... 23	  
Meningsfullhet .................................................................................................. 24	  
Hanterbarhet .................................................................................................... 24	  
Metoddiskussion ............................................................................................... 26	  

Intervjuer ........................................................................................................ 28	  
Datainsamlingsmetod ..................................................................................... 28	  



	  

5	  
	  

Referenslista ........................................................................ 30	  
Bilaga 1 ................................................................................ 32	  
Bilaga 2 ................................................................................ 34	  
Bilaga 3 ................................................................................ 35	  
 

 
  



	  

6	  
	  

Bakgrund 

Inledning 
Sjukskrivningstalet inom stressrelaterad psykisk ohälsa är något som ökat i 

Sverige sedan slutet av 1990-talet (Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, Rodhe, 

Wahlberg & Währborg, 2010). 

Stefansson (2006) beskriver att en av de främsta orsakerna till den ökade 

sjukskrivningen på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa, i form av ångest, 

depression och utmattningssyndrom/utmattningsdepression anses bero på den 

finansiella situationen som det svenska samhället befann sig i under 1990-talet. 

Detta ledde fram till stora förändringar på den svenska arbetsmarknaden. 

Förändringarna var omfattande och bestod främst av omorganisationer och 

personalneddragningar. 

Glise, Ahlborg och Jonsdottir (2012) tar upp att den största orsaken till 

sjukskrivning för kvinnor, den psykiska ohälsan, är något som också kommer att 

påverka arbetsförmåga och sjukfrånvaro under en lång tid framöver. För att 

motverka psykisk ohälsa och för att hindra att de personer som drabbats utvecklar 

svårare symtom, erbjuds det en rad olika stresshanteringsinsatser.  

På 2000-talet har olika former av naturunderstödd rehabilitering (Naturunderstödd 

rehabilitering = NUR) vuxit fram som ett alternativ till de mer traditionella 

behandlingarna (Sahlin, 2014). 

 

Vår tidigare kunskap om NUR sträcker sig till den kurslitteratur som förekommit 

under utbildningens gång. Under en av kurserna i programmet Hälsa och 

rehabilitering i arbetslivet, var ett tidigare examensarbete med som kurslitteratur, 

vilket skapade ett intresse hos oss samt en nyfikenhet på ämnet naturunderstöd 

rehabilitering. Vi har under hela examensarbetes gång varit medvetna om vår 

förförståelse. 
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Tidigare forskning 
Tidigare forskning har visat att vistelse i naturen kan ha en positiv inverkan på 

personers fysiska och psykiska hälsa (Kaplan & Kaplan, 1989). 

Frumkin (2001) hävdade redan på 1960-talet att djur, växter, landskap och 

vildmark är aspekter av naturen som är avgörande för välbefinnande och som kan 

vara till hjälp i rehabiliteringsprocessen vid stressrelaterade besvär. Något som 

styrker naturens betydelse vid stressrelaterade åkommor hos individen är 

Schroeder och Andersens (1984) studie som indikerar att människor som är 

psykiskt sårbara lättare förenas med naturen. Sahlin, Ahlborg, Jonsdottir, 

Matuszczyk & Grahn, (2014) visar i sin studie, goda resultat gällande naturens 

positiva betydelse för individen i återhämtningsprocessen vid stressrelaterad 

psykisk ohälsa. 

Vistelse i naturen har även rapporterats ha en reparerande och stressreducerande 

inverkan på människor (Grahn & Stigsdotter, 2010; Ulrich, Simons, Losito, 

Fioriti, Miles & Zelson, 1991). Abrahamsson och Tenngart (2003) menar att 

möjligheten till vila i grönområden är en av förutsättningarna för människors 

förmåga att återhämta sig från stress. 

NUR har växt fram som en relativt ny, multimodal terapiform inom hälsovården i 

Sverige. Terapierna har främst utformats i olika varianter av grön rehabilitering 

och trädgårdsterapi och har mestadels har prövats för behandling av olika 

stressrelaterade besvär (Abrahamsson & Tenngart, 2003; Grahn & Ottosson, 

2010; Grahn, Tenngart Ivarsson, Stigsdotter & Bengtsson, 2010; Larsson, 2010).  

Grundstenen för flera naturunderstödda rehabiliteringsbehandlingar som pågår i 

Sverige nu är uppbyggda enligt Alnarpsmodellen (Stigsdotter & Grahn, 2003). 

Författarna beskriver att Alnarps rehabiliteringsträdgård inte bara är tänkt att 

användas som en hälsoträdgård utan har även syftet att fungera som 

forskningsobjekt för pågående och framtida forskning om NUR. 

 

Pálsdottir (2014) har vid Alnarps rehabiliteringsträdgård undersökt naturens roll 

för återhämtning hos individer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Resultatet tyder 

på att naturen fungerat som en stödjande miljö för deltagarna.  

Författaren drar slutsatsen att själva miljön där behandlingen bedrivs kan vara 

betydande för behandlingsresultatet. 
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Hartig, Böök, Garvill, Olsson och Gärling (1996) beskriver att det finns ett 

omfattande forskningsunderlag som tyder på att naturen kan ha en läkande 

inverkan på individer med stressproblematik men pekar också på att det finns 

vissa svårigheter inom forskningsfältet. 

Svårigheterna består enligt Hartig, Mitchell, de Vries och Frumkin (2014) bland 

annat av man inte med säkerhet kan säga vad stressreduceringen beror på. Beror 

det på att individen tar sig ur den tidigare stressande miljön eller är det själva 

interaktionen med naturen som är den avgörande faktorn? Författarna tar även upp 

andra aspekter som de anser måste beaktas inom forskningen. Faktorerna består 

exempelvis av hur samvaron med andra individer samt individernas tidigare 

erfarenheter av naturen spelar in i de resultat som framkommer. 

 
I en studie av Währborg, Petersson och Grahn (2014) visade resultaten på att 

NUR inte uppmätte någon skillnad i sjukskrivningsstatus hos patienter med svår 

stress och/eller mild till måttlig depression men att det däremot skedde en 

betydande minskning av öppenvårdsbesök, primärvård och sluten psykiatrisk vård 

för dessa patienter.  

 
Centrala begrepp  
Nedan följer en beskrivning av de begrepp som är centrala för den här studien. 

Naturunderstödd rehabilitering 
Behandlingen riktar sig främst till personer med psykisk ohälsa, orsakat av 

stressrelaterade problem. Rehabiliteringsformen är av transdisciplinär art, det vill 

säga, den består av olika metoder där syftet är att få fram ny kunskap inom ett 

område som inte redan tillhör en etablerad disciplin. 

I Sverige omfattas NUR ofta av två delar. Dels av traditionella 

rehabiliteringsmetoder som används för stressrelaterade besvär, exempelvis 

avkoppling, stresshantering, sjukgymnastiksövningar, mindfulness, terapeutiska 

samtal och dels av fysisk terapi, exempelvis i form av olika aktiviteter samt 

integrering i natur och trädgårdar (Sahlin, 2014). 
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Hälsoträdgård 
Enligt Abrahamsson och Tenngart (2003) innefattar benämningen Hälsoträdgård 

alla typer av trädgårdar. Syftet med en hälsoträdgård är att påverka individen 

positivt. Trädgårdarna kan se olika ut och därför innefattar begreppet flera typer 

av trädgårdar. Författarna menar dock att trädgårdar, där syftet är att behandla 

stressrelaterade problem som till exempel utmattningssyndrom, oftast benämns 

som terapiträdgårdar, rehabiliteringsträdgårdar, restorativa trädgårdar eller så 

kallade healing gardens. En hälsoträdgård är menad som en plats för återhämtning 

och ett viktigt inslag i NUR. Besökaren ska där få möjlighet att återhämta sig från 

stress, stärka sitt psyke och hitta sig själv.   

Det kan se ut på olika vis men viktigast är att trädgårdsmiljön är avkopplande för 

individen (Abrahamsson & Tenngart, 2003). I den här studien kommer 

benämningen hälsoträdgård att användas, då det stämmer väl överens som 

samlingsnamn för de verksamheter som ligger till grund för den här uppsatsen. 

Mindfulness 
Mindfulness, eller medveten närvaro är ett begrepp som inbegriper både en 

process och ett resultat. Processen är själva träningen i mindfulness och resultatet 

är en medveten närvaro i nuet. Resultatet karakteriseras av öppenhet, 

omsorgsfullhet och icke-dömande (Shapiro, 2009). Flera studier har visat att 

mindfulness har gett positiva resultat i form av ökad flexibilitet i kognition och 

beteende. Det har även visat sig att mindfulness kan användas för att förebygga 

stress och motverka stressrelaterade sjukdomstillstånd (Baer, 2003; Åsberg, 

Sköld, Wahlberg & Nygren, 2006). 

KASAM 
Antonovskys (1991) teori SOC, (Sense of Coherence), på svenska översatt till 

KASAM (känsla av sammanhang) har ett salutogent synsätt, vilket innebär att 

istället för att fokusera på vad det är som gör människor sjuka ligger fokus istället 

på vad det är som gör att människor, trots yttre påfrestningar, håller sig friska. 

Antonovsky (1991) menar att människor hela tiden utsätts för olika påfrestningar 

och motståndskraften mot dessa är individens känsla av sammanhang. 
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Motståndskraften består i hur individen upplever sin tillvaro som begriplig, 

hanterbar och meningsfull. 

• Begripligheten består av individens förståelse samt förmåga att bedöma och 

förklara olika händelser. 

• Hanterbarheten består av individens resurser att möta och hantera de olika 

krav som ställs på individen 

• Meningsfullheten består av att känna delaktighet och en känsla av att kunna 

påverka situationen (Antonovsky, 1991). 

 

 

Stress 

Det finns flera vedertagna definitioner av begreppet stress och begreppet kan även 

ha flera olika betydelser. Den definition som kommer att användas i den här 

uppsatsen är från Glise (2014) där forskaren beskriver stress som en biologisk och 

psykologisk reaktion på olika utmaningar. Reaktionen består av den psykologiska, 

emotionella och fysiologiska reaktionen av stressupplevelsen. Både akut och 

kronisk stress som överstiger kapaciteten för mobilisering av resurser kan leda till 

negativa konsekvenser för individen och orsaka somatiska och/eller psykiska 

problem. 

 

Problemformulering 

På grund av det ökade sjukskrivningstalet av stressrelaterad psykisk ohälsa i 

samhället, är det av stor vikt att finna goda och hållbara rehabiliteringsmetoder. 

Flera studier har frambringat positiva resultat för individen efter genomförande av 

NUR, bland annat tidigare nämnda Währborg et al. (2014) och Sahlin et al., 

(2014). Utifrån det här examensarbetet hoppas vi vidare kunna få reda på hur 

tidigare deltagare som genomgått NUR själva upplevt rehabiliteringen och om de 

anser att den har lett till en förändringsprocess i om och i så fall hur de numera 

hanterar olika former av stress. 
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Syfte 
Syftet med det här arbetet var att ta reda på hur personer med stressrelaterad 

psykisk ohälsa har upplevt NUR som behandlingsmetod och om, i så fall hur de 

upplevde att metoden har gett dem verktyg för att bättre kunna hantera stress. 

Frågeställningar: 

 

• Hur upplevde deltagarna naturunderstödd rehabilitering som 

behandlingsmetod? 

• Upplevde deltagarna att naturunderstödd rehabilitering har hjälpt dem att 

åstadkomma en förändring i hur de hanterar stress och i så fall hur? 

• Vilka eventuella verktyg anser deltagarna har varit till hjälp i hur de hanterar 

stress idag? 

Metod 
För att besvara syftet i den här uppsatsen har kvalitativ metod valts. Det 

kvalitativa materialet har bestått av böcker, forskningsartiklar, samt av sju stycken 

semistrukturerande intervjuer där samtliga informanter har genomgått NUR. 

Uppsatsen är av induktiv ansats som enligt Bryman (2011) bland annat innebär att 

generella slutsatser av observationerna bildar teorin. 

Urval av informanter 
Vi kontaktade flera olika hälsoträdgårdar med en önskan om att få hjälp med 

vidarebefordring av vårt inbjudningsbrev (se bilaga 1). Vissa verksamheter hörde 

inte av sig trots en påminnelse, andra ansågs inte ha tillgång till relevanta 

deltagare för den här studien. En hälsoträdgård kunde dock hjälpa oss och vår 

kontaktperson för verksamheten vidarebefordrade vårt inbjudningsbrev till 16 

stycken tidigare deltagare som genomgått NUR. Av dessa 16 personer var det två 

stycken som tackade ja till att medverka i studien genom att besvara vårt 

samtyckesformulär (se bilaga 2), som skickades tillsammans med vårt 

inbjudningsbrev.  

För att få tag i ytterligare deltagare skrev vi även en förfrågan på Facebook i 

gruppen Grön hälsa, grön rehabilitering, grön omsorg utvecklar Sverige. Genom 

denna förfrågan fick vi tag i två tidigare deltagare av NUR som besvarade vårt 
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inlägg genom att kontakta oss via våra e-postadresser. De kunde sedan hjälpa oss 

att få kontakt med ytterligare tre personer. Genom detta tillvägagångssätt har två 

urvalstekniker använts. Dels målinriktat urval och dels snöbollsurval. 

Ett målinriktat urval innebär enligt Bryman (2011) att relevanta deltagare väljs ut 

till studien, utifrån studiens syfte. Snöbollsurval innebär att forskaren först får 

kontakt med ett mindre antal relevanta deltagare och sedan använder dessa för att 

få fram fler relevanta deltagare till studien. 

Både målinriktat urval och snöbollsurval är olika typer av icke-sannolikhetsurval, 

där forskaren inte har för avsikt att slumpmässigt välja deltagare till 

undersökningen. Ett icke-sannolikhetsurval går därför inte att generalisera till en 

population men det är inte heller dess mening. Meningen är istället, som tidigare 

nämnts, att få fram relevanta deltagare till studiens syfte (Bryman, 2011). 

Totalt deltog sju personer från fyra olika hälsoträdgårdar i studien. Informanterna 

bestod av både män och kvinnor i olika åldrar. Gemensamt för informanterna var 

att de hade genomgått NUR på grund av tidigare stressproblematik, vilket var 

kravet för att få delta i den här studien. Rehabiliteringens längd varierade för de 

olika deltagarna, från några månader upp till ett par år. Rehabiliteringen var 

belagd på dagtid för samtliga informanter. Informanterna kom i kontakt med 

hälsoträdgårdarna på olika sätt. Flera av dem blev remitterade via 

försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. En informant har själv tagit kontakt 

med sin hälsoträdgård och därmed själv bekostat sin rehabilitering. 

Hälsoträdgårdarnas uppbyggnad varierar något, men i stort sätt drivs de på 

liknande vis. Huvudsyftet för alla hälsoträdgårdar är att de ska innefatta olika 

aktiviteter i en naturlig miljö.  

Uppsatsskrivandet inleddes med sökandet av relevant litteratur inom området för 

syftet av denna uppsats. De sökdatabaser som användes var Google, Primo, Diva, 

Google Scholar, Pubmed, Swepub och Amed. Till stor del har även artiklar och 

litteratur hittats genom andra studiers referenslistor. Övrigt material som använts 

är tidigare kurslitteratur samt böcker. Utgångspunkten i valet av material har 

främst varit att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade samt att de ansågs 

vara relevanta utifrån studiens syfte. Däremot har en del artiklar som inte är 

vetenskapligt granskade använts, detta för att de ändå haft relevans för ämnet. 
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Intervjuer och enkäter 
Intervjuerna var individuella där fyra informanter besvarade intervjufrågorna via 

telefonintervju medan tre av informanterna besvarade samma frågor skriftligt till 

oss. Till båda insamlingsformerna användes samma frågor från en intervjuguide 

(se bilaga 3). Varje intervju tog ca 30-60 min att genomföra.  

Telefonintervjuerna bokades via e-post. Tillsammans bestämde vi en dag och tid 

som passade för båda parter. Informanterna fick möjlighet att se intervjuguiden 

innan intervjun och de fick samtidigt information om att samtalet skulle spelas in 

med deras godkännande. Samtliga informanter valde att godkänna inspelningen. 

Efter intervjuerna, transkriberades insamlad data och innehållet analyserades med 

hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. 

Texten lästes igenom ordentligt flera gånger för att relevanta meningar/fraser 

utifrån frågeställningarna skulle kunna identifieras. De meningsbärande 

meningarna kondenserades i syfte att kortas ned men fortfarande behålla kärnan i 

innehållet. De kondenserade meningarna kodades för att sedan få fram olika 

kategorier. 

Etiska överväganden 
Inom forskning finns det flera etiska krav att ta hänsyn till. Vi har specifikt haft 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer i åtanke när vi arbetat med 

denna uppsats. Nedan följer en beskrivning av på vilket sätt de etiska kraven har 

tagits hänsyn till: 

Informationskravet - Vi har genom inbjudningsbrevet informerat de tidigare 

deltagarna om vårt syfte med studien och varför vi valt att undersöka deras 

upplevelse av NUR. Informanterna har fått tydlig information om hur 

intervjutillfället kommer att se ut och de har även blivit informerade om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun utan att 

ange skäl för detta.  

Samtyckeskravet - Samtliga informanter har skriftligt eller muntligt gett sitt 

samtycke till att medverka i studien.  

Konfidentialitetskravet - De personuppgifter som framkommit under intervjun har 

förvarats så att ingen obehörig kunnat få tag på dessa. Ingen informant har nämnts 
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vid namn och inspelningen av intervjuerna samt de svar vi fått genom epost har 

raderats kort efter transkriberingen av materialet.  

Nyttjandekravet - Informanterna har informerats om att de uppgifter som 

framkommer under intervjuerna endast kommer att användas till detta 

examensarbete och varje informant har blivit erbjuden att ta del av uppsatsen när 

den är färdig (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

 

  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Mindfulness har varit viktigt 
för mig. Visst kan jag hamna 
i stress, det gör jag, rätt så 
lätt, men jag märker det ju. 
Jag är medveten om det på ett 
annat sätt. Jag tror att det är 
mycket mindfulness som har 
hjälpt mig” (Informant 6) 

Mindfulness har varit 
viktigt för mig. Jag hamnar 
lätt i stress men är 
medveten om det på ett 
annat sätt. Jag tror det är 
mindfulness som hjälpt 
mig. 

Stress Mindfulness Stress-
hanterings-
verktyg 

”Enskilda samtal har man 
möjlighet till när man själv 
vill det” (Informant 3). 

Möjlighet till enskilda 
samtal. 

Samtalsterapi Enskilda samtal Samtal 
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Resultat 
Analysen av intervjuerna resulterade i fem kategorier med tillhörande 

underkategorier. 

Tabell 2. Kategorier och underkategori 

  Kategorier Underkategorier 
 

Stresshanterings-
verktyg 

 

• Mindfulness 
• Andningsövningar 

 

 
          Samtal 

• Enskilda samtal 
• Gruppsamtal 
• Spontana samtal mellan 

deltagarna 

 
           Stöd 

• Stödet från personal 
• Stödet från andra deltagare 
 

 
            Djur 

• Hantering av djur 
• Närheten till djur 

 
           Natur 

• Utomhusaktiviteter 
• Kreativa sysslor 

 

Stresshanteringsverktyg 
I första kategorin, stresshantering, beskriver samtliga informanter de verktyg som 

de anser att NUR har gett dem för att bättre lära sig att hantera sin stress. 

Verktygen som informanterna beskriver skiljer sig något åt. 

Mindfulness   
Fem av informanterna tar upp mindfulness som ett användbart redskap i sin 

stresshantering. De beskriver mindfulness bland annat som att djupandas, befinna 

sig i nuet, låta kroppen vila och bromsa negativa tankar.  

 

”Mindfulness har varit viktigt för mig. Visst kan jag hamna i stress, 
det gör jag, rätt så lätt, men jag märker det ju. Jag är medveten om 
det på ett annat sätt. Jag tror att det är mycket mindfulness som har 

hjälpt mig” 

(Informant 6) 
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Andningsövningar  
Flera av informanterna talar om vikten av andningsövningar som en del av 

stressreducerande hjälpmedel. En informant beskriver att han/hon innan NUR 

hade svårt för att sätta sig ner, ta en paus och bara andas. Det handlade hela tiden 

om att prestera något och att fokusera på problem istället för möjligheter. Med 

hjälp av andningsövningarna menar informanten, att han/hon lärde sig att stanna 

upp, lugna sig och att kontrollera sina tankar. 

 

”Man lär sig acceptera att såhär är det, just nu så det handlar ju 
mer om att bli medveten om vad som händer i tankarna och kunna 

upptäcka, ja, var är jag någonstans i tankarna” 

(Informant 1) 

 

Samtal 
I andra kategorin, samtal, framkommer ordet samtal i olika konstellationer- en del 

mer och en del mindre. Samtalen är av olika karaktär och kan vara enskilda samtal 

mellan deltagare och ansvarig personal, verksamhetsförlagda gruppsamtal, och 

mer spontana samtal mellan deltagarna i gruppen. 

 

Enskilda samtal  
Informanterna berättar att det fanns stor möjlighet till enskilda samtal och att 

personalen nästan alltid fanns tillgänglig om behovet av att prata med någon 

fanns. Vidare framkommer det att själva vetskapen om tillgängligheten till 

enskilda samtal med personal, skapade en trygghet i den situationen som han/hon 

befann sig i och informanten menar också att samtalsterapin var en positiv del av 

hans/hennes rehabiliteringsprocess. Informanterna redogör för personalens 

skicklighet i att se deras behov av enskilda samtal och en av informanterna 

uttrycker sig följande: 

 

 
”Det blir som enskilda samtal, om man känner att man har behov av 
det, de ser ju på en, de är ju så skickliga, så de kommer fram till en 
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och ser om man är låg och funderar om det känns så. Så sätter man 
sig ner och pratar och så”  

(Informant 1) 
 

Gruppsamtal  
Vissa av hälsoträdgårdarna erbjöd gruppsamtal där deltagare hade möjlighet att 

tala ut om sin situation, delge sina tankar och lyssna på hur andra upplevde sin 

situation. Vid vissa hälsoträdgårdar var gruppsamtalen schemalagda, men vid 

andra utgick samtalen från hur deltagarna själva ville ha det.  

 

”Dagarna startade med att vi satt och pratade tillsammans, vi 
deltagare och ledarna då” 

(Informant 6) 

 

Spontana samtal mellan deltagarna 
Den positiva aspekten av att samtala med andra deltagare som befann sig i samma 

situation gav en känsla av att inte vara ensam med sina bekymmer.   

Eftersom deltagarna ofta befann sig i olika stadier av sin rehabiliteringsprocess, så 

menar informanterna att man genom dessa samtal kunde få hjälp av de som 

kommit längre i sin rehabilitering. De menar att det gav möjlighet att ge hjälp åt 

de personer som inte kommit lika långt i behandlingen som han/hon själv gjort. 

Samtalen verkade dock inte, vare sig de enskilda- eller gruppsamtalen, vara av 

någon större betydelse. Det var ett positivt inslag, men inget som i större 

utsträckning bidrog till behandlingen, enligt informanterna.   

En informant beskriver att det fanns en brist på uppföljningssamtal på 

hans/hennes hälsoträdgård och menade att det upplevdes som negativt av 

deltagarna. 

Även om samtalen inte ansågs vara en viktig komponent i behandlingen så 

nämner de flesta av informanterna att de kravlösa fikapauserna med tillhörande 

samtal var ett uppskattat inslag i behandlingen. 
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”Vi tog skogspromenader och sedan samtalade vi med fika. 
Upptäckte att jag med tiden orkade ha fikasamtalen allt längre tid, 

vilket fascinerade mig mest” 

(Informant 5) 

 

Stöd 
Den tredje kategorin, stöd, delas in i följande: Stödet från personal och stödet från 

andra deltagare.  

Stödet från personal 
Personalen arbetade engagerat utifrån varje enskild individ och försökte hjälpa till 

att bromsa negativa tankar, att successivt minska stressen och utifrån det öka 

deltagarnas självförtroende. Att leva här och nu var något av ett ledord på denna 

hälsoträdgård.  

En betydande faktor var kravlösheten från personalen. Kravlösheten bestod bland 

annat i att det exempelvis inte fanns något slutdatum för när uppgifterna de 

utförde skulle vara klara. Deltagarna behövde inte heller ägna sig åt samma 

projekt alla dagar. Mådde man sämre någon dag så kunde man få gå undan och få 

vara ifred istället för att känna kravet att man måste fortsätta med sitt projekt. 

 
 

”Ledaren var bra på att säga att man gör så mycket man vill och orkar. 
Jag är ju mycket så i mig själv, att jag ska bara, jag måste bara” 

  

(Informant 6) 

 

 

På en hälsoträdgård upplevdes personalens stöd vara mycket lågt. Detta på grund 

av att hela personalen förutom en på väg att avsluta sin anställning vilket skapade 

en viss okoncentration från personalens sida enligt informanten. Detta menar 

informanten ledde till en negativ stämning och beskriver att även andra deltagare 

tog illa vid sig när de blev tillsagda av personalen på ett bryskt sätt.  

Personalen kunde ibland köra över deltagarna och själva bestämma vad som var 

bäst för dem. Exempelvis ansåg personalen att deltagarna skulle utföra 
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gruppövningar, som deltagarna inte förstod syftet med. I flera av intervjuerna 

framkommer det dock att informanterna ansåg att personalen som arbetade på 

respektive hälsoträdgård, var förstående och införstådda med problematiken runt 

stressrelaterade besvär, vilket upplevdes som befriande.  

Stödet från andra deltagare 
Stödet från andra deltagare var av stor betydelse eftersom de kom varandra nära 

under rehabiliteringen och kunde stötta varandra vid tillfällen, om någon till 

exempel mådde dåligt. Det blev en familjär stämning som gav ett stort stöd.  

 

”Man stöttar varandra, ser man någon som gråter då går man och kramar 
om varandra” 

                                                                                                              (Informant 1) 

 

 

Vidare framkommer det att de inte kände några krav från vare sig gentemot 

personal eller andra deltagare. Det som tas upp som en positiv känsla var att få 

ingå i ett sammanhang som delades med människor i liknande situationer och att 

det kändes befriande att ha chansen att tillbringa tid i en kravlös hälsoträdgård 

tillsammans med en stödjande grupp. Möjligheten att se hur andra deltagare tagit 

ytterligare ett steg i rätt riktning, sporrade till att fortsätta kämpa vidare. 

 

Djur 
I den fjärde kategorin, djur, beskrivs djur som en betydelsefull del av 

rehabiliteringen. Både att vara nära djuren, men även att hantera dem i olika 

situationer.  

Hantering av djur  
En viktig del i rehabiliteringsprocessen visade sig vara hästar. Bara av att borsta 

hästarna gjorde att stressen minskade, sinnesintrycken blev mindre och en känsla 

av lugn uppstod. Att befinna sig med dessa djur i naturen gjorde att de lättare 

kunde komma ner i tempo och hästarna sågs som en viktig del som ledde dem 

framåt i NUR. 
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Två av informanterna berättar, att de under sin rehabiliteringsprocess, valde att 

köpa varsin hund i syfte att komma ut på promenader som de båda ansåg skulle 

vara positivt för både sinne och kropp. Enligt informanterna hjälpte hundarna dem 

att bryta den sociala ångest som uppstått under sjukdomsperioden.  

 

”På promenaderna blev det lättare att prata med människor eftersom vi inte 
pratade om mig utan om hunden” 

(Informant 5) 

 

Närheten till djur  
Informanterna tar upp närheten till djuren som betydelsefullt. Djuren på 

hälsoträdgårdarna varierade och bestod bland annat av katter, hästar, hundar, får 

och höns. Vetskapen om att djuren befann sig på gården upplevde flera av 

deltagarna som trivsamt.   

För en informant var det fåren som gjorde störst intryck. Han/hon menar att det 

gav lugn och ro i kroppen bara av att titta på och studera fåren. Det blev lättare att 

koncentrera sig på nuet medan han/hon såg på när fåren betade och vandrade 

omkring i den stora hagen. Detta visade sig som ett rofyllt inslag i behandlingen.  

 

”För min del så var det väldigt mycket fåren som gav ro. Det var vackra 
hagar och jag kunde bara ställa mig och titta på fåren och stanna upp i det. 

Otroligt” 

(Informant 6) 

 

En informant upplevde dock närheten till djuren som en nackdel. Dels på grund av 

sin rädsla för djur, men också för att säkerheten upplevdes som låg, enligt 

honom/henne. Trots att det inte fanns något krav på att vara med djuren så kände 

informanten ändå ett obehag i att vara nära dem.   
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Natur 
I den femte och sista kategorin beskriver samtliga informanter naturen som en 

betydelsefull del av deras rehabilitering. Gemensamt för informanterna var att de 

före sin sjukskrivning spenderade mycket tid utomhus. Uteaktiviteterna varierade 

och kunde bestå av bland annat promenader, plocka svamp och trädgårdsarbete.   

 

Utomhusaktiviteter  
Hälsoträdgårdarna varierade i uppbyggnad, men gemensamt för dem var att 

aktiviteterna skedde utomhus. Aktiviteterna kunde till exempel bestå i att plantera 

växter, grönsaker samt skörda grönsakerna. En daglig aktivitet var att promenera i 

skogen, vilket upplevdes som en stor del av informanternas behandling.  

Det tas upp att vistelsen i hälsoträdgårdens miljö var trivsam och gav möjlighet 

till att bli mer uppmärksam på allt som hände runt omkring. Det framkommer 

även att det gav ett lugn och en chans att varva ner genom att närvara i själva 

processen, från frö till stickling och att vistas i en hälsoträdgård resulterade i 

minskad stress genom att vistas i naturen.  

 

”Ja för mig har naturen varit en återhämtning, jag menar, jag har ju 
varit mycket ute och gått i skogen och sprungit när jag mått sämre 

bara för att få distans till allting. Det här med naturunderstödd 
rehabilitering, det är helt otroligt bra” 

(Informant 3) 

 

Att inte hela tiden vara tillgänglig för omvärlden och att få möjlighet att fokusera 

på sig själv togs upp som positivt. Betydelsen av att kunna få vara sig själv, helt 

och hållet, miljön utomhus, de aktiviteter som utfördes och gemenskapen med 

andra deltagare gav en trygghet och en chans till att koppla av.  

”Vi var långt ute i skogen där det inte fanns någon täckning och det gjorde 
att jag fick som, jag kunde verkligen andas ut. Ingen kunde få tag på mig 

och jag kunde bara vara” 

(Informant 7) 
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Kreativa sysslor 
Det förekom flera olika kreativa sysslor på de olika hälsoträdgårdarna i form av 

exempelvis bakning, ulltovning, skapa med lera, sy och snickra. Även målning 

förekom som en del av behandlingen. Olika produkter från hälsoträdgårdarna 

användes för att kunna laga lunch tillsammans. På så vis användes trädgårdarna 

fullt ut.  

 
”Eftersom jag började på våren så sådde vi tomatplantor, chili och så. 

Sedan lagade vi all lunch tillsammans som avslutning på dagen. Vi använde 
det vi kunde från gårdens produkter” 

(Informant 6) 
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Diskussion  

Resultatdiskussion  
I studiens resultat framkom det att flera informanter upplevde att NUR gav dem 

ett lugn och att den har lett till förändring i deras sätt att hantera stress. Detta 

överensstämmer med vad Abrahamsson och Tenngart (2003) tidigare visat i sin 

forskning, nämligen att en av förutsättningarna för människors förmåga att 

återhämta sig från stress är just möjligheten till vila i grönområden. 

I studien framkommer begreppet kravlöshet som informanterna själva valt att 

använda i olika sammanhang. Under intervjuerna ställdes inga följdfrågor på vad 

informanterna ansåg att begreppet kravlöshet hade för betydelse för dem, men vi 

har, utifrån deras beskrivning tolkat det som att begreppet har en positiv innebörd 

för de informanter som tar upp begreppet.  

Flera faktorer bidrog till informanternas förändring i hur de idag hanterar stress.  

Faktorerna var följande: Mindfulness, andningsövningar, det sociala stödet från 

personal och andra deltagare, gruppsamtal, enskilda samtal samt djuren och 

naturen.  

Utifrån vad som framkom i resultatet anser vi att Antonovskys (1991) teori om 

känsla av sammanhang (KASAM) kan kopplas till studiens resultat på olika sätt.  

 

Begriplighet 
Mindfulness beskrivs som ett sätt att befinna sig i nuet och en minskning av 

stress. Grahn (2005) menar att det kan vara svårt för personer med stressrelaterad 

psykisk ohälsa, att kommunicera med sig själva, med sitt sinne och sin kropp. 

Resultatet visar att informanternas stress har minskat efter att de har fått hjälp med 

att kommunicera med sig själva genom att lära sig- och använda sig av 

mindfulness. Detta anser vi kan kopplas till tidigare forskning av Baer (2003) & 

Åsberg, Sköld, Wahlberg & Nygren, (2006)  som i sina studier bland annat har 

visat att mindfulness kan motverka stressrelaterade besvär.  

Antonovsky (1991) menar att begripligheten av situationen gör att det inre kaoset 

som pågår hos människan minskar och ett lugn infinner sig. Författaren menar att 

de personer som har lätt för att göra händelser begripliga också i högre grad 
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förblir friska. Vi menar att om informanterna kommer i kontakt med sig själva 

genom mindfulness och öppnar upp sitt sinne för det som finns runt omkring dem 

skulle det kunna öka deras känsla av förståelse till varför de drabbats. Det skulle 

även kunna bidra till en större acceptans för situationen. Stödet från personalen 

och andra deltagare anses ha varit betydande för flera av informanterna i deras 

behandlingsprocess. Båda stöden ansågs som mycket viktiga i behandlingen, 

vilket inte minst framkom då stödet från personalen, på en av hälsoträdgårdarna, 

inte fungerat så som det var tänkt att göra. 

 

Meningsfullhet 
Antonovsky (1991) menar: För att människan ska må bra så är det av betydelse att 

han/hon upplever meningsfullhet i det han/hon investerar energi i. För 

informanterna, att ingå i ett sammanhang, anser vi kan ha ökat motivationen för 

dem, att skapa en tro på sig själva och en tro på framtiden. 

Informanterna har beskrivit att det har varit av stor betydelse att få träffa andra 

personer med samma problematik som andra deltagare hade. Dessutom har 

möjligheten att få dela med sig av sina egna känslor och tankar varit ett positivt 

inslag enligt informanterna, som menade att det skapades en trygghet att få ingå i 

ett socialt sammanhang. Vetskapen om att inte vara ensam med sina bekymmer 

gjorde att flera av informanterna började känna sig mer tillfredsställda under 

behandlingens gång. Detta menar vi, skulle kunna kopplas till vad författaren 

beskriver som meningsfullhet.  

Möjligheten att kunna dela med sig av sina känslor och tankar i samtal med andra 

i samma situation beskrivs som positivt och enligt Sahlin (2014) är terapeutiska 

samtal ofta en bestående del av NUR och det anser vi stämmer väl överens med 

vad som framkommit i vår studie. Detta på grund av att samtliga informanter, på 

något vis, under sin behandling varit i kontakt med någon form utav samtal.  

 

Hanterbarhet 
Att använda naturen som behandlingsmetod har visat sig vara en avgörande del i 

rehabiliteringsprocessen samt att det har hjälpt informanterna framåt i sin 

rehabiliteringsprocess. De ansåg att tillvaron på hälsoträdgårdarna var kravlösa, 
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vilket möjliggjorde upptäckandet av inre resurser. Vi anser att detta kan kopplas 

till Antonovskys (1991) beskrivning av hanterbarhet i KASAM. Författaren 

menar att de inre resurserna så småningom kan hjälpa människor att bättre hantera 

motgångar och bli mer motståndskraftiga mot ohälsa.  

Något som bör tas i beaktning gällande den här studien är att samtliga 

informanterna beskrivit att de redan före sjukdomsperioden varit aktiva i naturen 

på olika vis. Detta kan vara en bidragande faktor till att deltagarna har varit 

positivt inställda till NUR.  Det kan också vara en förklaring till att dem ansåg att 

trädgårdsarbete och vistelse i skog var lugnande för dem eftersom naturen inte var 

något nytt för informanterna. Det hade därför varit intressant att i framtida 

forskning fått se en studie baserad på tidigare deltagare som inte varit 

naturintresserade före sjukdomsperioden. Skulle resultatet visa annorlunda? 

Skulle det resultat vi fått fram stärkas ytterligare? 
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Metoddiskussion  
För att på bästa sätt besvara syftet i detta examensarbete valdes kvalitativ metod 

med induktiv ansats. Detta stämmer väl överens med Bryman (2011), som menar 

att valet av forskningsmetod beror på vad man vill ha svar på i sin forskning. Ett 

problem med kvalitativ forskning som författaren tar upp är dock att forskarens 

egna värderingar kan speglas i resultatet. Vi har under arbetets gång varit 

medvetna om vår förförståelse. 

Anledningen till att kvantitativ metod valdes bort, berodde på att vi ville ha 

informanternas subjektiva uppfattning och därmed få en djupare förståelse av 

deras upplevelser av NUR.  

Enligt Bryman (2011) används kvantitativ metod för att göra jämförelser och 

förklara samband. Kvantitativ metod lämpar sig bäst när man vill dra generella 

slutsatser av en population, vilket inte var syftet med den här studien.  

 

Vidare menar författaren att mätning inte är det primära i kvalitativa studier och 

det finns olika uppfattningar om hur kvaliteten bör mätas.  

Därför har vi valt att använda oss av begreppet tillförlitlighet och dess fyra 

delkriterier:  

• Trovärdighet 

• Överförbarhet 

• Pålitlighet 

• Möjlighet att styrka och konfirmera               

Trovärdigheten i resultatet skapas, enligt Bryman (2011), dels genom att 

forskningen utförs i enlighet med de regler som finns men även att man 

rapporterar resultaten till de personer som innefattats av studien. Det är för att 

säkerställa att forskaren har uppfattat personen/personerna korrekt.  

Informanterna har i den här studien blivit informerade om de forskningsetiska 

riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2002) som vi följt genom hela arbetet, samt att de 

blivit erbjudna att ta del av studiens resultat. Vidare menar författaren att 

överförbarhet har med att göra hur väl studiens resultat är överförbara till en 

annan miljö.  
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Eftersom våra informanter kommer från olika verksamheter så anser vi att 

resultaten är överförbara till andra miljöer inom samma verksamhetsmiljö.  

Något som dock kan tänkas vara en svaghet för överförbarheten i den här studien 

är att de olika hälsoträdgårdarnas uppbyggnad och verksamheter inte beskrivs 

tillräckligt utförligt. Detta beror på att vi utifrån tid och möjligheter inte ansåg det 

rimligt för studiens syfte att ta reda på mer om varje hälsoträdgårds uppbyggnad.  

Pålitlighet handlar om, enligt Bryman (2011) att forskaren ska anta ett granskande 

synsätt för att kunna bedöma en undersökning. Det innebär att det är av stor vikt 

att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningens alla 

moment i forskningsprocessen. I den här studien, då vi har haft god kontakt med 

framförallt vår handledare, men även med vår handledargrupp anser vi att 

utförandet i studien har granskats noga. Vidare har vi under arbetet med studien 

varit medvetna om vår förförståelse och försökt att hålla våra egna värderingar 

och uppfattningar åt sidan så att uppsatsen inte ska vara färgad av våra personliga 

åsikter. Bryman (2011) menar att möjlighet att styrka och konfirmera handlar om 

att forskaren har handlat i god tro under hela arbetet med studien och att forskaren 

har försökt att inte lägga in personliga åsikter eller värderingar i resultatet.  

Två icke sannolikhetsurval användes, dels ett målinriktat urval och dels ett 

snöbollsurval. Urvalen fungerade väl då avsikten inte var att få fram slumpmässigt 

utvalda deltagare till studien. Målet var istället att få fram relevanta informanter 

till studiens syfte.  

Ett problem som däremot kan uppstå när relevanta informanter anmäler sitt 

intresse är att det därmed finns en risk för att det endast är de personer med positiv 

syn på sin behandling som anmäler sig. Det finns således en risk för att studien 

kan bli något orättvis. Vi anser ändå att urvalsmetoderna har varit att föredra 

framför andra metoder, detta för att kunna få svar på vårt syfte. Alla informanter 

uppfyllde kriterierna för att delta.  

Målet var att intervjua sex till åtta tidigare deltagare av NUR och deltagarantalet 

landade slutligen på sju stycken intervjupersoner. Inom ramen för detta 

examensarbete ansåg vi att sju informanter var rimligt för att få svar på vårt syfte. 

Dock hade fler informanter kanske gett ett annorlunda resultat än det som 

framkom i den här studien.  
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Intervjuer 
Av de sju informanterna som deltog i studien valde fyra stycken att ställa upp på 

telefonintervju. De resterande tre informanterna ansåg att en telefonintervju skulle 

bli för ansträngande men ville gärna medverka och besvarade intervjufrågorna via 

epost. Då svaren från dessa personer ansågs viktiga att få med i studien, såg vi 

positivt på deras önskemål och frågade även om vi kontakta dem vidare för 

eventuella följdfrågor. 

Datainsamlingsmetod 
Bryman (2011) beskriver att telefonintervjuer har vissa fördelar kontra direkta 

intervjuer. Författaren beskriver att det ibland är lättare att både ställa och svara på 

känsliga frågor eftersom intervjuperson och intervjuare är fysiskt närvarande för 

varandra. Det finns även ett visst stöd för att skillnaderna mellan svar från 

telefonintervju och svar från direkta intervjuer är relativt blygsamma. 

De nackdelar som författaren tar upp gällande telefonintervjuer är att det inte 

passar vissa personer, exempelvis de som inte har någon telefon, vilket vi inte tror 

varit något problem i vår studie. Det som däremot kan vara ett problem, som man 

bör ha i åtanke, är att man inte ser intervjupersonens kroppsspråk, mimik och 

gester. Det finns därför en risk att man kan missa en del information som inte sägs 

i ord. 

En datainsamlingsmetod som antagligen också hade fungerat väl utifrån den här 

studiens syfte hade varit om de individuella intervjuerna hade skett i direkta 

möten. Anledningen till att den insamlingsmetoden valdes bort berodde på att 

informanterna befann sig på utspridda från södra- till norra Sverige och på grund 

av tid och ekonomi var det inte genomförbart att göra intervjuerna på det sättet. 

För att få svar på frågeställningarna användes en intervjuguide bestående av 10 

frågor/teman. Intervjuerna var av semistrukturerande art. 

Anledningen till att semistrukturerade intervjuer var relevanta utifrån syftet 

berodde på att studien fokuserade på informanternas egna upplevelser av NUR.  

Semistrukturerade intervjuer har enligt Bryman (2011) den fördelen att det inte är 

lika strikta frågor och ordningsföljd som vid en strukturerad intervju. Intervjuaren 

har också möjlighet att ställa följdfrågor, vilket kan vara betydande vid till 

exempel eventuella tveksamheter. Intervjuerna analyserades utifrån Graneheim 
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och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. Anledningen till att 

författarnas innehållsanalys valdes, berodde på att vi var bekanta med den sedan 

tidigare kurslitteratur och vi ansåg den även vara lättförståelig och passande för 

den här studien.  
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Bilaga 1 
Inbjudningsbrev 

 
 

Som tidigare deltagare av naturunderstödd rehabilitering inbjuds du 
härmed till att medverka i en undersökning om naturunderstödd 
rehabilitering som behandlingsmetod 

Stress är något som ökar i snabb takt i dagens samhälle och det är därför viktigt att 

dels arbeta hälsofrämjande i förebyggande syfte men minst lika viktigt är det att 

finna hållbara behandlingsmetoder för de personer som redan har drabbats. 

Naturunderstödd rehabilitering är en behandlingsmetod på framfart och flera 

studier har påvisat positiva resultat för metoden. Vi är intresserade av att ta reda 

på din upplevelse av denna behandlingsmetod samt om du anser att den har lett till 

någon förändring i ditt nuvarande sätt att hantera stress. 

Som en del i undersökningen kommer vi att genomföra individuella intervjuer. 

Det innebär, att du som väljer att medverka, antingen träffar oss på en gemensamt 

överenskommen plats och tid, samtalar med oss via en bokad telefonintervju eller 

väljer att besvara våra frågor via e-post. Vi räknar med att intervjun kommer att ta 

cirka 60 minuter. För att säkerställa dokumentationen kommer vi att spela in 

telefonintervjuerna med ert samtycke. 

De forskningsetiska riktlinjer som finns kommer vi att följa, vilket innebär att ditt 

deltagande är frivilligt och du kan när som helst avstå från att svara på frågor eller 

avbryta din medverkan. Personuppgifter och material som vi får in under studien 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen obehörig kan ta del 

av uppgifterna.  

Det insamlade materialet kommer endast att användas till vår C-uppsats i 

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet. 
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Fyll i bifogad svarsblankett om du är intresserad av att medverka. Kopiera 

svarsblanketten och bifoga i ett e-postmeddelande till Marie Forsgren på 

mafo1305@student.miun.se så snart som möjligt.  

 

Har du frågor angående undersökningen är du välkommen att höra av dig till oss 

via telefon eller e-post.  

Marie Forsgren & Sophia Törnqvist 

Studerande:  

Marie Forsgren mafo1305@student.miun.se  

Tel: 070-945 78 37 

 

Sophia Törnqvist soto1204@student.miun.se  

Tel: 070-201 53 51 

 

Handledare: 

Björn Jakobsson bjorn.jakobsson@miun.se  

Tel: 063-16 57 49 
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Bilaga 2 
Samtyckesformulär 

Kryssa i ditt svarsalternativ  

 

[  ] Ja, jag vill medverka   

 

Jag har valt att medverka och bifogar mina kontaktuppgifter nedan: 

 

Namn: 

 

Telefonnummer: 

 

Mailadress: 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

• Hur kom du i kontakt med Naturunderstödd rehabilitering? (Organisation, 
myndighet eller annan verksamhet) 

 

• Hur såg en typisk dag ut?  Utevistelse, mindfulness, gruppsamtal? 

 
• Hur lång tidsperiod varade rehabiliteringen/projektet och hur ofta skedde 

mötena? 

 
• Vilka fördelar respektive nackdelar har du upplevt med Naturunderstödd 

rehabilitering? 

 
• Hur aktiv var du med naturvistelser före rehabiliteringens start? 

 
• Upplever du någon skillnad i hur du hanterar stress idag jämfört med innan 

du påbörjade den Naturunderstödda rehabiliteringen?  
 
Om ja, hur? 

 
• Anser du att den Naturunderstödda rehabiliteringen har gett dig verktyg till 

att bättre hantera stress?  
 
Om Ja, på vilket sätt? 
 

• Hur skulle du beskriva din upplevelse av Naturunderstödd rehabilitering 
som helhet?  

 

• Var det något som du anser saknades under din medverkan i 
Naturunderstödd rehabilitering?  
 
Om ja, vad var det som saknades? 

 

• Är det något annat, utöver det du har berättat, som du skulle vilja lägga 
till?  

 

 

Stort tack för din medverkan! 


