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Sammendrag  
 

Tittel: Natur og friluftsliv i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet. 

Bakgrunn: En høyere forekomst av atferdsmessige-, mentale og sosiale lidelser, sykefravær 

og uføretrygd representerer en alvorlig bekymring i et globalt helseperspektiv. Forskning viser 

at natur og friluftsliv kan ha positiv innvirkning på mennesket både fysisk og mentalt, selv om 

det i Norge synes å være få studier som beskriver hvordan natur og friluftsliv kan benyttes i en 

tilbakeføringsprosess til arbeidslivet.  

Hensikt: Hensikten med dette masterprosjektet var å få innsikt i hvordan ansatte erfarer og 

opplever at rehabilitering ved bruk av aktiviteter i natur og friluftsliv kan være av betydning i 

tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet.  

Metode: Prosjektet har en kvalitativ fenomenologisk tilnærming. Som datainnsamlingsmetode 

er semistrukturerte intervju anvendt av sju ansatte ved ulike rehabiliteringsinstitusjoner i Norge. 

De ansatte har varierende erfaring fra arbeidsrehabilitering og bruk av natur og friluftsliv. 

Datamaterialet ble analysert ved systematisk tekstkondensering.  

Resultater: Natur og friluftsliv beskrives som å være av betydning i tilbakeføringsprosessen til 

arbeidslivet ved å være et åpent rom og en opptreningsarena mot arbeidslivet. Naturen som 

åpent rom legger til rette for nedjustering av tempo, gode opplevelser, endring av sosiale 

prosesser og utvikling av tankeprosesser. Naturen som opptreningsarena mot arbeidslivet legger 

til rette for meningsfulle aktiviteter med overføringsverdi, mestring, vaner og balanse og er en 

arena for fysisk aktivitet. 

Konklusjon: En rehabilitering ved bruk av natur og friluftsliv i tilbakeføringsprosess til 

arbeidslivet kan ved meningsfulle aktiviteter, utvikling av eksistensielle tanker og refleksjoner, 

kontakt med indre følelser og etableringen av sosiale relasjoner bidra til at et menneske opplever 

sitt hverdags- og arbeidsliv som begripelig, håndterbart og meningsfylt igjen. Ved at ansatte 

tilrettelegger for en mobilisering av personlige ressurser og utviklingen av strategier og verktøy 

i et friskt miljø som oppleves «godt», kan deltakerne gradvis bli i stand til å håndtere og stå i et 

stadig tøffere arbeidsliv.  

 

Nøkkelord: Naturbasert terapi, stressrelaterte lidelser, tankeprosesser, fysisk aktivitet, 

arbeidsevne, arbeidsrehabilitering, attføringsprosess  
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Abstract 
 

Title: Nature and outdoor activities as a part of the return to work process. 

Background: A higher incidence of behavioral, mental and social disorders, sickness absence 

and disability insurance represents a serious concern in the global health perspective. Research 

shows that nature and outdoor activities can have a positive impact on humans both physically 

and mentally, yet there are few studies describing how nature and outdoor activities can be of 

value in a return to work process in Norway. 

Purpose: Despite the fact that nature and outdoor life are claimed to have a positive impact on 

humans, there is little research on nature and outdoor activities in the context of the return to 

work process in Norway. The purpose of this project is to seek insight in how employees 

experience that nature and outdoor activities can be of value in the return to work process. 

Methodology: This master project has a qualitative phenomenological approach. Semi-

structured interviews of seven employees working at rehabilitation institutions were applied. 

The employees had a variety of experiences with vocational rehabilitation and use of nature and 

outdoor activities in their work. Collected data were analyzed using systematic text 

condensation.  

Results: Nature and outdoor activities are of value in the return to work process by representing 

both an «open space» and a training venue towards working life. Nature as an open space 

facilitates the downward adjustment of pace, good experiences, change of social processes and 

the development of thought processes. Nature as a training environment in the process back to 

work facilitates meaningful activities with transfer value, coping, habits and balance and is a 

venue for physical activity. 

Conclusion: Nature and outdoor activities as a part of rehabilitation in the return to work 

process can, through meaningful activities, the development of existential thoughts and 

reflections, contact with inner feelings and the establishment of social relations, help a person 

to experience his working life as comprehensible, manageable and meaningful again. By 

facilitating for the mobilization of personal resources and the development of strategies and 

tools in a healthy environment that is experienced as "good", participants can gradually be able 

to handle an increasingly tougher work life. 

 

Key words: Nature-based therapy, stress-related disorders, thought processes, physical 

activity, work ability, vocational rehabilitation, return to work 
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Forord  
 

Jeg løper barføtt i gresset. Kjenner hvordan tærne lett berører underlaget som er så kjent og 

så kjært. Idet jeg nærmer meg toppen, treffer solstrålene meg i ansiktet, og jeg får raskt en 

følelse av boblende lykke. Jeg skuer utover hav, skog, strand og eng og føler både stolthet og 

tilhørighet. Her oppe er ingenting vanskelig. Jeg fyller lungene med frisk luft og tar inn den 

beroligende lyden av susende vind og brusende hav. Når jeg lukker øynene, føler jeg at jeg 

lever – på ordentlig.  

Helt fra jeg lærte å gå, har jeg ubevisst omfavnet naturen. Hoppet i søledammer, lett etter 

skjell blant fjæresteinene, kjent lukta fra mose og blåbærlyng og hørt lyden av vind, hav og 

dyreliv. En lekeplass med et mangfold av muligheter og spennende terreng. I en alder av 27 

år, trekkes jeg stadig mot naturen, sjølufta og fjæresteinene. Hver gang livet har vært 

utfordrende har den vært der, gitt meg en skulder å gråte på. Tilbudt et sted for å være alene, 

men samtidig omgitt av trygghet og støtte. Naturen er mitt hjemsted, min arena for å finne og 

være meg selv. Mitt sted for å tenke, reflektere og gjenvinne balanse når livet lugger. 

Prosessen med å skrive denne masteravhandlingen har vært en vandring i ulendt terreng. I 

skiftende vær har jeg har klatret opp fjellvegger, vasset gjennom våt myr og forvillet meg vekk 

fra stien. Først etter å ha kommet fram til denne turens og veiens ende, forstår jeg at vandringen 

gjennom de tåkete dalene og de iskalde skogene var nødvendig for å finne fram. På samme 

måte som veien blir til mens man går, tok denne masteravhandlingen form. Når jeg nå endelig 

har kommet «fram», er gleden og stoltheten ubeskrivelig stor.  

Mange takk rettes mot de sju informantene som sa seg villig til å delta i prosjektet mitt. Takk 

for fargerike beskrivelser, kloke betraktninger og spennende resonnement. Dere gjorde ferden 

min begivenhetsrik, og ikke minst mulig.   

Videre vil jeg rette en stor takk til min veileder dosent Klara Jakobsen for støtte og gode 

tilbakemeldinger. Du hjalp meg tilbake på stien da tåken ble for tykk og villedende.  

Mine kjære mastermedstudenter fortjener mange tusen takk for to flotte og begivenhetsrike år. 

Og Ine, jeg kommer aldri til å glemme de mange timene og ukene med innspurt, fortvilelse og 

latter på grupperom 501.  

Overfor familien min er jeg evig takknemlig for en oppvekst med utallige gode 

naturopplevelser. Mange flere skal det bli!  

 

 

Trondheim, 1.juni 2017 

Stine Elnan Jacobsen   
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1 Introduksjon 

Det moderne mennesket står overfor en rekke utfordringer sammenlignet med tidligere tider. 

Betydningen av tid og hastighet, høye kontinuerlige krav og høy livskvalitet har aldri vært 

større (Tveråmo, Dalgard & Clausen et.al., 2003; Maller, Townsend, Pryor, Brown & St. 

Leger, 2005). Fra et materialistisk ståsted nyter menneskene i den vestlige verden høyere 

velferd enn noen gang tidligere. Norge har et høyt fungerende helsevesen, en solid 

velferdsordning og en bedre forutsetning enn noensinne for å leve et godt og langt liv. Til 

tross for dette kan man både i Norge og på verdensbasis se en utvikling av atferdsmessige-, 

mentale- og sosiale helseproblem. De livsstilsrelaterte utfordringene representerer en alvorlig 

bekymring i et globalt helseperspektiv (Worlds Health Organization, 2017).  

Den økende forekomsten av de livsstilsrelaterte lidelsene gjør seg gjeldende også i det 

moderne arbeidsliv, med lettere psykiske vansker og muskel- og skjelettlidelser som de to 

største sykdomsgruppene (Tveråmo et.al., 2003; Lundberg og Cooper, 2011; Worlds Health 

Organization, 2017). Det norske, så vel som det internasjonale, arbeidsliv er inne i en 

omstillingsprosess som kjennetegnes av framvekst av nye næringer, endring og 

implementering av ny teknologi og nye arbeids- og tilknytningsformer (Askildsen, 2016; 

Lundberg og Cooper, 2011; STAMI, 2017). Endringene innenfor arbeidslivet kan vise seg i 

form av en tyngre arbeidsbelastning, nedbemanningsprosesser, krav til høyere tempo og 

lengre arbeidsdager med overtid som kan resultere i arbeidsmiljøutfordringer av både fysisk 

og sosial karakter (Lundberg og Cooper, 2011; STAMI, 2015). Økende krav, både på 

arbeidsplassen og i livet for øvrig, kan medføre blant annet økt stress (Tveråmo et.al., 2003). 

Stress betegner ubalansen som oppleves mellom kravene til et individ, og ressursene det 

individet har til å håndtere og takle disse kravene (European Agency for Safety and Health at 

Work, 2017).  

I 4.kvartal i 2016 var det legemeldte sykefraværet for begge kjønn i Norge på 5,4 %, noe som 

er en svak økning sammenlignet med samme kvartal året før. Selv om sykefraværet har gått 

ned med 10,4 % etter innføringen av IA-avtalen i 2001(Statistisk sentralbyrå, 2017), har 

Norge likevel et høyt sykefravær og høy grad av uføretrygdede i internasjonal sammenheng 

(PROBA samfunnsanalyse, 2014). Det økende misforholdet mellom samfunnets 

tilpasningskrav og mestringsressursene i befolkningen kan forklares ut ifra at hjelpesystemet 

ikke klarer å øke befolkningens mestringsressurser i samme grad som samfunnets 

tilpasningskrav øker (Tveråmo et.al., 2003). Vår evne til fleksibilitet og tilpasning er 
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imidlertid ikke grenseløs (Lundberg og Cooper, 2011). Samfunnsendring, dagens 

sykdomspanorama og høye sykefravær krever nye rehabiliteringsmetoder (Tellnes, 2008). 

Nasjonale og internasjonale beregninger indikerer imidlertid at natur og friluftsliv er et godt 

egnet helsefremmende virkemiddel, som også kan gi betydelige samfunnsøkonomiske 

gevinster (St. Meld. nr. 18, 2015-2016). 

I et historisk perspektiv, har menneskene tilbragt store deler av sin tilværelse i natur og friluft. 

Ifølge Miljøverndepartementet (2009) appellerer naturen til noe grunnleggende i oss. I en 

global sammenheng har menneskene imidlertid aldri tilbragt så lite tid i naturen som i dag 

(Maller et.al., 2005). Urbaniseringen på verdensbasis er et faktum, og medfører at en stadig 

økende del av verdens befolkning trekkes mot urbane strøk. Fra 2007 har derfor hovedvekten 

av jordas befolkning bodd i byer (Tveråmo et.al., 2003; Nilsson et.al., 2009). Mennesket 

synes imidlertid ikke å være tilpasset en tilværelse i et urbant miljø, og den økende 

urbanisering og teknologiske utvikling er ut til å fremmedgjøre vår relasjon til naturen 

(Tveråmo et.al., 2003; Maller et.al., 2005; Pryor, Townsend, Maller & Field, 2006). 

At naturen og naturlige omgivelser kan ha en positiv effekt på helse er godt kjent (Nilsson, 

Grahn & Börjeson, 2009). I Sverige har man de siste årene kunne se en økende interesse for 

såkalt naturbasert terapi (NBT) som en del av et rehabiliteringsprogram for mennesker 

diagnostisert med stressrelaterte lidelser. Forskningen på området viser at naturen kan være en 

viktig komponent i rehabiliterende intervensjoner for mennesker med stressrelaterte 

symptomer, samt være et virksomt virkemiddel i tilbakevendingsprosessen til aktivitet og 

arbeid (Sahlin, 2014).  

Selv om natur og friluftsliv som terapi og som del av et rehabiliteringsprogram har fått 

økende oppmerksomhet og fokus i vårt naboland de siste årene, har ikke feltet fått like stor 

oppmerksomhet i Norge. Det er riktignok flere rehabiliteringsinstitusjoner som benytter seg 

av natur og friluftsliv som en del av sitt tilbud til mennesker med rusproblemer, nedsatt 

mental helse og funksjonsnedsettelser etter sykdom eller skade. Natur og friluftsliv benyttes 

også som arena som en del av tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet i Norge, men dette 

synes å være et felt som er lite studert og beskrevet.  
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1.1 Hensikt og problemstilling 

Selv om arbeidsrettet naturbasert rehabilitering synes å være et lite utforsket tema i Norge, er 

det imidlertid enkelte arbeidsrettede rehabiliteringsinstitusjoner som i varierende grad 

benytter seg av natur og friluftsliv som en del av sitt tilbud. I dette prosjektet ønsker jeg derfor 

å ta del i erfaringene og opplevelsene til ansatte ved et utvalg av disse 

rehabiliteringsinstitusjonene.  

Hensikten med prosjektet er derfor på bakgrunn av ansattes erfaringer og opplevelser, å 

belyse hvordan en rehabilitering ved bruk av aktiviteter i natur og friluftsliv kan være av 

betydning for personer som skal bistås tilbake i arbeid. Den konkrete problemstillingen for 

denne oppgaven er dermed: 

«Hvordan kan rehabilitering ved bruk av aktiviteter i natur og friluftsliv være av betydning i 

tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet?» 

1.2 Forforståelse 

Som stor beundrer av natur og friluftsliv, var ikke valg av tema for prosjektet så vanskelig. 

Jeg har vært så heldig å vokse opp nært naturen, med skogen, havet, fjæra og åkeren som 

nærmeste lekeplass. Det at jeg fikk utfolde meg fritt på denne måten, i et miljø som har så 

mye å by på, har uten tvil formet meg til den jeg er i dag. Jeg har også opplevd hvordan 

naturen har virket helende og støttende, spesielt når livet har vært vanskelig. Å komme ut i 

naturen har alltid fått meg til å føle meg hjemme, både i meg selv og i et større perspektiv. 

Idéen til bedre å kunne forstå naturens evner og kraft, kom naturlig under arbeid med faget 

«Arbeid og helse» våren 2016.  

Min forforståelse er at menneskene har en naturlig tilknytning til naturen på instinktnivå, og 

at en stadig større fremmedgjøring og distansering kan være med på å forklare økningen av 

mentale-, sosiale- og atferdsmessige helseproblem. Jeg er av den oppfatning at naturen har et 

stort og uutforsket potensial i rehabiliteringssammenheng så vel som i forebygging og 

helsefremming. I oppstartsfasen av prosjektet hadde jeg en forventning om at denne 

oppfatning ville forsterkes gjennom arbeidet med oppgaven. En slik forforståelse kan 

imidlertid være til hinder for å se nye aspekter, og belyse problemstillingen med åpent sinn. 

Ved å være bevisst min forforståelse og forhåndstenkte oppfatning, og ikke la denne komme i 

veien for informantenes beskrivelser, kan forforståelsen tenkes å være en ressurs. Da jeg fra 
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eksamen i «Arbeid og helse» allerede har satt meg inn i en del av den eksisterende 

forskningen på området, kan dette tenkes å være en styrke i blant annet utarbeidelse av 

intervjuguide. Ved å være bevisst på ikke å trekke fram data som styrker min forhåndstenkte 

oppfatning, men heller vært åpen for nye innfallsvinkler, anser jeg forforståelsen for ikke å stå 

i fare for å påvirke datamaterialet mitt i nevneverdig grad. Det vil imidlertid være av stor 

betydning å bevisst på forforståelsens påvirkning gjennom hele oppgaveprosessen.  

Min sykepleiefaglige bakgrunn har neppe hatt stor innflytelse på dette prosjektet, da jeg enda 

har liten sykepleiefaglig yrkeserfaring. Jeg tenker imidlertid at min mellommenneskelige 

kunnskap kan ha kommet til nytte i intervjusituasjonen.  
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2 Dagens arbeidsliv og helse  

I kapittel 2 presenteres forskning og litteratur av relevans for å belyse problemstilling. 

Temaene som presenteres er foruten dagens arbeids- og samfunnslivutfordringer, 

Antonovksy’s opplevelse av sammenheng (OAS) og natur og friluftsliv som arena for 

rehabiliterende og helsefremmende prosesser.  

Ifølge Tellnes (2008) kan natur forstås som et grønt, friskt miljø som i liten eller ingen grad er 

bearbeidet av mennesket, og naturaktiviteter som mangfoldet av utfoldelse vi kjenner 

gjennom kontakt med fjell, skog, li, eng, vann, sjø, dyr og planter (Tellnes, 2008). Friluftsliv 

beskriver et rikt liv med enkle midler og naturvennlig ferdsel i fri natur hvor siktemålet er 

gode naturopplevelser. Friluftsliv kan også være en ramme for møtet mellom menneske og 

natur, og mellom mennesker i naturen (Horgen, 2001).     

Kommersialisering og teknologisk utvikling er trekk ved samfunnet som ifølge Øian (2014) 

kan sies å ha hatt påvirkning på aktivitet i natur og friluftsliv de siste tiårene. Øian beskriver 

at det «enkle» friluftsliv man hadde på 70-tallet har avtatt noe, men at det kan ses en økende 

oppslutning i andre typer friluftsutøvelse som klatring, alpint og sykling. Det kan dermed se 

ut som vi beveger oss mot et mer livsstils-orientert friluftsliv (Øian, 2014). Naturen har 

imidlertid aldri vært mer tilgjengelig for menneskene (St. Meld. nr. 18, 2015-2016). Ifølge 

Levekårsundersøkelsen fra 2016 kommer det fram at ni av ti nordmenn går på tur eller driver 

med en eller annen form for friluftsliv (Statistisk sentralbyrå, 2016). Til tross for dette viser 

studier at nordmenn er blant de minst fysisk aktive i hele Europa (St. Meld. nr. 18, 2015-

2016).  

2.1 Dagens arbeids- og samfunnslivutfordringer  

Lønnet arbeid forutsettes å være en kilde til økonomisk trygghet, status, helse og velvære for 

folk flest (Lundberg og Cooper, 2011). Arbeid gir folk mening, og har innvirkning på 

opplevelse av deltakelse og fellesskap. Arbeid kan likevel i enkelte tilfeller være en kilde til 

frustrasjon, konflikt og mentale og fysiske utfordringer som stress, utbrenthet og lettere 

psykiske lidelser (Idèbanken, u.å.; Lundberg og Cooper, 2011). Grunner til at mennesker 

havner utenfor arbeidslivet kan knyttes til aspekt som oppleves psykisk utfordrende på 

arbeidsplassen. Dette kan handle om hvorvidt arbeidstaker har mulighet til å påvirke 

beslutninger, stort tidspress, usikkerhet rundt jobben, opplevelse av konflikt, mobbing eller 

trakassering, lite støtte fra ledelse og dårlig kommunikasjon (Berge og Martinussen, 2016). 
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Lettere psykiske vansker og muskel- og skjelettlidelser som er de to største sykdomsgruppene 

som resulterer i sykefravær (Tveråmo et.al., 2003), er eksempler på stressrelaterte 

sykdommer. Utbrenthet, smerteproblematikk og søvnproblemer er andre stress- og 

livsstilsrelaterte utfordringer som påvirker arbeidsdeltakelse (Lundberg og Cooper, 2011). En 

arbeidsrehabilitering rettet mot disse utfordringene vil dermed være av betydning i tiden 

framover.   

Dersom en person havner utenfor eller blir ekskludert fra arbeidslivet, anses det som svært 

betydningsfullt at vedkommende kommer tilbake i arbeid så raskt som mulig (Aas, 2009). For 

den enkelte anses arbeidsplassen for å være viktig blant annet med tanke på deltakelse i 

samfunnet, følelse av fellesskap og selvrespekt (Idèbanken, u.å.). Ifølge Floderus, Göransson, 

Alexanderson & Aronsson (2005) kan langtidssykefravær ha negativ innvirkning på 

deltakelse i sosiale og engasjerende aktiviteter, søvn og psykisk velvære.  

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) søker å styrke arbeidsmiljø, 

jobbnærvær, forebygge og redusere sykefravær, samt hindre utstøtning og frafall fra 

arbeidslivet (Arbeids- og sosialdepartementet, 2015). Arbeidsrettede helsetilbud i regi av 

NAV er rettet mot opprettholdelse eller tilbakeføring til arbeidslivet. Eksempler på slike tiltak 

er blant annet rehabilitering og behandling, med sikte på raskest mulig å komme tilbake i jobb 

(NAV, 2016). Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 

virkemidler (Forskrift om habilitering og rehabilitering, 2012). Flere aktører samarbeider om 

å gi nødvendig bistand til pasient og deltakers egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- 

og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet (Forskrift om 

habilitering og rehabilitering, 2012). Et eksempel på et arbeidsrettet helsetilbud i regi av NAV 

kan være arbeidsrettet rehabilitering, som har fokus på å styrke hvert individs arbeidsevne, 

bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problem som hindrer arbeidsdeltakelse og bidra 

til at den enkelte får mulighet til å gjenoppdage og ta i bruk sine ressurser på en 

hensiktsmessig måte i arbeidslivet. Et mål med arbeidsrehabiliteringen er derfor at personer 

med helseproblem kan stå i, eller komme tilbake til arbeid (Attføringssenteret i Rauland, u.å.; 

NAV, 2016). Aktuelle tiltak kan dreie seg om å hjelpe individet til å finne verktøy og 

strategier for å fungere i en presset livs- og arbeidssituasjon (NAV, 2016). Arbeidsrettet 

rehabilitering kan også basere seg på aktiviteter i natur og friluftsliv, som er fokus i denne 

oppgaven.   
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Den økende utviklingen av stress- og livsstilsrelaterte helseproblem på verdensbasis, 

understreker behovet for effektive strategier for helsefremming og rehabilitering (Bischoff, 

Marcusen & Reiten, 2007; Maller et.al., 2005; Währborg, Petersson & Grahn., 2014). Et av 

målene til den norske regjering er å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta 

trygd fra NAV. I det reviderte nasjonalbudsjett 2017 som ble lagt fram 11. mai i år, har 

regjeringen blant annet valgt å satse på forsterket oppfølging av langtidssykemeldte (Arbeids- 

og sosialdepartementet, 2017). Ifølge STAMI (2017) kan imidlertid økt innsikt føre til at 

tiltak kan iverksettes og gjennomføres før skade eller sykdom oppstår (STAMI, 2017).  

2.2 Opplevelse av sammenheng (OAS) 

Ifølge Antonovsky (1996) er et menneske med en sterk opplevelse av sammenheng bedre 

rustet til å håndtere påkjenninger og stress. Slike påkjenninger kan være jobbrelatert stress og 

høye krav i samfunnet for øvrig (Lindström og Eriksson, 2015). En sterk opplevelse av 

sammenheng kjennetegnes ved at en person opplever livet som begripelig, håndterbart og 

meningsfullt. De fire generelle motstandsressursene som må ligge til grunn for å kunne 

utvikle en sterk opplevelse av sammenheng (OAS) er meningsfylte aktiviteter, eksistensielle 

tanker, kontakt med indre følelser og sosiale relasjoner. Menneskene må kunne anvende disse 

ressursene på en måte som gagner helsen (Antonovsky, 1996; Lindström og Eriksson, 2015). 

Tellnes (2007) trekker fram at salutogene eller helsefremmende faktorer ikke bare finnes 

fysiologiske behov, men også i kulturelle og psykologiske behov som turer i skog og mark, 

hagearbeid og kontakt med dyr. Når man tar i bruk egne ressurser, og for eksempel går en tur 

i skogen, kan dette gi mening og tiltakslyst, og på denne måten bistå sykemeldte personer til 

yrkesaktiv virksomhet igjen (Tellnes, 2007).  

Helsefremmende arbeid vektlegger salutogenese og salutogene faktorer, som kjennetegnes av 

faktorer som bidrar til å opprettholde god helse til tross for at individet utsettes for patogene 

faktorer. Et salutogeneteisk perspektiv fokusere på hva som fremmer god helse og gir 

individer økt mestring og velvære (Tellnes, 2008), noe som kan være grunnleggende i en 

rehabiliteringssammenheng i tilbakeføringsprosessen til arbeid. 

2.3 Natur og friluftsliv som arena for rehabiliterende og helsefremmende 

prosesser  

Selv om natur og friluftsliv helt siden Hippokrates sin tid er blitt benyttet i behandling av 

pasienter, ble naturen på 1930-tallet i stor grad erstattet med sykehus og institusjoner som 
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arena for behandlingen (Nilsson et.al., 2009). Fra Hippokrates sin tid og fram til i dag, har det 

imidlertid blitt forsket på hva som er årsakene til at menneskene opplever at naturkontakt 

virker positivt (Nilsson et.al., 2009). Fra midten av 1980-tallet viste også flere 

miljøpsykologiske forskningsresultat at natur påvirker menneskenes helse på flere måter, 

blant annet ved stressreduksjon, bedret konsentrasjonsevne og bedret velvære (Grahn, 

Pàlsdòttir, Wissler & Nilsson, 2015).  

Elementer ved natur og friluftsliv som antas å ha positiv virkning er opplevelsen av 

fascinasjon, sammenheng, forenlighet, tilhørighet, trygghet, kontroll og forståelse (Ulrich, 

1983; Kaplan, 1995). Naturens påvirkning på mennesket har typisk blitt målt ved 

egenrapportering, fysiske målinger, medisinbruk og antall sykedager (Waaseth, 2006).  

At kontakt med naturen er positivt for menneskenes helse, kommer også fram i flere 

internasjonale studier. Det hevdes at naturen kan ha positiv virkning i rehabiliterende, så vel 

som ved helsefremmende prosesser. Et viktig aspekt er at rehabilitering basert på aktivitet i 

natur og friluft, virker til å være mer effektiv på lang sikt, og ha positive utfall både når det 

gjelder fysiske, psykiske og sosiale faktorer. Naturen kan fremme fysisk aktivitet (Pryor et.al., 

2006), følelse av fellesskap og tilhørighet (Pryor et.al., 2006; Sahlin, 2014), oppmerksomhet- 

og konsentrasjonsevne (Kaplan, 1995; Sonntag-Öström et.al., 2015; Berman, Jonsides & 

Kaplan, 2008; Sahlin, 2014), en reduksjon i stressymptomer (Ulrich, Simons, Losito, Fiorito, 

Miles & Zelson, 1991; Pàlsdòttir, Grahn & Persson, 2014; Sahlin, Ahlborg Jr., Tenenbaum & 

Grahn, 2015) og gi oss positive følelser (Ulrich, 1983; Cervinka, Röderer & Hefler, 2011).  

I Norge strekker ikke forskningen på natur og friluftsliv og helse seg lenger enn 30-40 år 

tilbake i tid (Bischoff, 2012). Det er dermed et ytterligere behov for norsk forskning på natur 

og friluftsliv når det gjelder den fysiske og psykiske helsa (Bischoff et.al., 2007). Dessuten 

synes det av betydning å beskrive hvordan og hvorfor bruken av natur og friluftsliv viser seg å 

ha betydning i behandling og rehabilitering overfor mennesker med stressrelaterte lidelser 

(Annerstedt og Währborg, 2011). I Stortingsmelding nr.18 (2015-2016) understreker 

regjeringen at natur og friluftsliv i enda større grad burde benyttes i det helsefremmende og 

forebyggende helsearbeidet. Her beskrives også hvordan natur og friluftsliv bør benyttes av 

de ulike frisklivssentralene, sykehus og andre behandlingsinstitusjoner. Friluftsliv skal 

dessuten være tilgjengelig for alle (Miljøverndepartementet, 2013; St. Meld. nr. 18, 2015-

2016).  
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I Norge i dag er det flere virksomheter som benytter natur, friluftsliv og grøntområder ved 

helsemessige utfordringer som rusproblemer, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelser etter 

sykdom og skade. «Inn på tunet», «Grønn omsorg» og «Grønn resept» er tilbud som benytter 

seg av natur og friluftsliv overfor utsatte grupper. Det finnes i dag rundt 400 «Inn på tunet»-

gårder i Norge. Disse retter sitt tilbud mot mennesker i alle aldre og nivå, og spesielt ved 

rusproblematikk, demens og psykiske lidelser (Landbruks – og matdepartementet, 2017). 

Sansehager og hageterapi har dessuten fått økende fokus for eldre på sykehjem. Forskning 

rundt natur, friluftsliv, grønne omgivelser, husdyr og planters påvirkning på helse 

gjennomføres blant annet ved Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet for miljø- og 

biovitenskap (NMBU).  

2.3.1 Evolusjonære, kognitive og mentale aspekter  

Mange av kildene som indikerer at natur og friluftsliv har positiv innvirkning på mennesker 

både fysisk, psykisk og sosialt, vektlegger menneskers avhengighet og tilknytning til naturen 

(Kellert og Wilson, 1995; Sahlin, 2012). Biofilihypotesen beskrives av Edward O. Wilson som 

den medfødte emosjonelle tilhørigheten menneskene har til andre levende organismer (Kellert 

og Wilson, 1995). Denne hypotesen beskriver hvordan vårt forhold til naturen er en viktig 

komponent når det gjelder å utvikle og vedlikeholde god helse. Ved å ødelegge forholdet til 

naturen, vil vår fysiske og psykiske helse være sterkt truet (Kellert og Wilson, 1995). Funn fra 

flere andre studier indikerer at menneskene føler en unik tilhørighet til naturen, og at naturen 

kan bidra til å gjenfinne mening og sammenheng i livet. Her beskrives hvordan menneskene 

gjennom evolusjonen har arvet evnen til ubevisst å lese naturen, og dermed reagere og 

fungere i kontakt med den. Bare det å lytte til fuglesang, lyden av vinden som rasler i trærne 

og vanndråpene som faller, blir beskrevet som beroligende og familiære (Sahlin, Matuszcyk, 

Ahlborg Jr. & Grahn, 2012; Pàlsdòttir, Persson, Persson & Grahn, 2014). På samme måte som 

at menneskene er totalt avhengig av naturen for sine materielle behov, antas det at vi også er 

avhengig av naturen for å dekke våre psykologiske, emosjonelle og åndelige behov (Kellert 

og Wilson, 1995).  

En utvidelse av biofilihypotesen er «Supportive environment theory» (SET), som bygger på at 

mennesket har et iboende behov for å oppholde seg i og hente krefter fra naturen (Kaplan, 

1995). Såkalte støttende miljø, «supportive environments», består av både fysiske, sosiale og 

kulturelle miljø. Naturen kan representere et fysisk miljø, mens arbeid kan representere et 

sosialt miljø. SET tydeliggjør hvordan mennesket er avhengig av et støttende miljø for en 
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sunn fysisk og mental utvikling, og inkluderer i rehabilitering dermed en promotering av 

fysisk aktivitet i naturen og en naturlig tilknytning til naturen (Währborg et.al., 2014).  

Siden staren av 1980-årene har i økende grad resultater fra forskning indikert at naturen har 

innvirkning på menneskers kognitive og mentale funksjon (Ulrich, 1983; Ulrich et.al., 1991; 

Vistad, 2014). I lys av dette kan en rehabilitering ved bruk av aktiviteter i natur og friluftsliv 

tenkes å være av betydning når man skal vende tilbake til arbeid. En innvirkning på kognitiv 

og mental funksjon kan tenkes å være ekstra aktuelt når en person er sykemeldt på grunn av 

stressrelaterte mentale lidelser.  

Roger Ulrich (1983) beskriver at mennesket opplever en raskere stressreduksjon i kontakt 

med naturen, sammenlignet med når man befinner seg i et urbant miljø som domineres av 

travle mennesker, støy, forurensing og trafikk. Ulrich mener at reduksjonen av stress kan 

forklares ut i fra evolusjonsteorien, og at menneskene er utviklet for å leve i naturen. 

Menneskene vil dermed reagere positivt i kontakt med naturen, og tolke den som ikke-

truende. Ulrich sin psyko-evolusjonære teori (PET) handler altså om hvordan «autopiloten» i 

hjernen tolker miljøet rundt oss i form av budskap som kan signalisere følelser av «fare» eller 

«trygghet» (Ulrich, 1983). Dersom et individ blir utsatt for en krevende oppgave eller stress, 

mobiliseres det sympatiske nervesystem. For å forberede kroppen på «kamp», vil ulike 

stresshormoner frigjøres, bevissthetsnivået økes, samtidig som at blodtrykk og puls øker. Med 

det samme oppgaven er fullført, mobiliseres det parasympatiske nervesystem som arbeider 

med å gjenoppbygge kroppen igjen (Ulrich, 1983). Problemet oppstår når stressreaksjonen 

ikke går over, men «forblir» i kroppen, noe som kan føre til søvnvansker, smerter i muskler 

og ledd og etter hvert påvirkning av hjerte, blodtrykk, mange-tarm-kanalen, nervesystemet og 

hjernen (Nilsson et.al., 2009).  

Flere studier støtter det faktum at det parasympatiske nervesystem aktiveres når et individ er i 

interaksjon med naturen. Her beskrives hvordan naturopplevelsene kan aktivere det 

parasympatiske nervesystemet, herunder redusert blodtrykk, puls, og hvordan man ved en 

generell avslapping også reduserer stressymptomer (Pryor et.al., 2006; Ulrich et.al., 1991). 

I 1989 utarbeidet Rachel og Stephen Kaplan «Attention Restoration Theory» (ART) som 

beskriver hvordan menneskene ved å oppholde seg eller være i kontakt med naturen kan 

rekreere og styrke sin mentale kapasitet og konsentrasjonsevne (Kaplan, 1995; Kaplan og 

Kaplan, 1989 i Nilsson et.al., 2009).  De beskriver hvordan menneskenes oppmerksomhet 
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består av to komponenter; en styrt- og en ikke-styrt oppmerksomhet, og at den styrte 

oppmerksomheten har en begrenset kapasitet. I urbane miljø er man fullstendig avhengig av 

den styrte oppmerksomheten, og når denne funksjonen settes ut av spill, vil man først og 

fremst bli trøtt og utmattet (Kaplan og Kaplan, 1989 i Nilsson et.al., 2009; 2010; Sahlin et.al., 

2015). Motsatsen til den styrte oppmerksomheten, er den spontane, eller ikke-styrte 

oppmerksomheten. Inntrykkene man registrerer gjennom dette systemet krever ingen energi 

eller kraft. En typisk ikke-styrt oppmerksomhet, er den som fanger opp at en fugl flyver opp 

fra et tre, eller at en blomst dufter godt. Denne informasjonen leder til nysgjerrighet, 

fascinasjon og interesse (Nilsson et.al., 2009). Behovet for styrt oppmerksomhet er ikke under 

noen omstendigheter like stort i naturen som det er i urbane miljø. Forskningen viser hvordan 

en interaksjon med naturen åpner opp for en ikke-styrt oppmerksomhet, som da igjen tillater 

den styrte oppmerksomheten å «hvile» og gjenoppbygges (Kaplan, 1995; Kaplan og Kaplan, 

1989 i Berman et.al., 2008). 

Mentalt sett vil kontakt med naturen styrke aktiviteten i høyre hjernehemisfære, og dermed 

kunne være følelsen vi får når det å være ute i naturen oppleves som «å klarne hodet» (Pryor 

et.al., 2006). Mentale funksjoner, som konsentrasjon og humør beskrives også å bli positivt 

påvirket ved kontakt med naturen. Interaksjon med naturen i ens nærområde, ser ut til å styrke 

ens opplevelse av tilhørighet (Maller et.al., 2005; Pryor et.al., 2006). Å være i naturen kan i 

tillegg gi oss flere positive følelser (Cervinka et.al., 2011).  

En nyere studie av Barton og Pretty (2009) viser blant annet at personer ansatt ved travle og 

stressende arbeidsplasser, burde bli oppmuntret til å bruke lunsjpausen til en rusletur i 

nærmeste park eller grøntområder, da dette vil ha positiv effekt på mental helse og dermed 

også produktivitet (Barton og Pretty, 2009). 

2.3.2 Fysiske aspekter 

I et historisk perspektiv er mennesket som jegere og sankere, skapt for aktivitet og bevegelse 

(Bahr, 2001). Genetisk sett er vi fremdeles utrustet for dette, til tross for samfunnets raske 

overgang til økende stillesitting og robotisering (Bahr, 2001). Fysisk aktivitet defineres som 

kroppslig aktivitet utført av skjelettmuskulatur og som øker energiforbruket utover hvilenivå 

(Folkehelseinstituttet, 2015). Ifølge Vistad (2014) er det mange som forbinder aktivitet i natur 

og friluftsliv med fysisk aktivitet. Nyere forskning viser imidlertid at de som er de som er 

minst fysisk aktive, er det som ser ut til å foretrekke fysisk aktivitet og trening i naturen og i 
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et grønt miljø. Trening i et naturlig miljø kan derfpr være egnet for mennesker i en 

rehabiliteringsprosess tilbake til arbeid (Calogiuiri og Elliott, 2017).  

Fysiologiske effekter av fysisk aktivitet, i tillegg til dagligdags aktivitet, er redusert fare for 

hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og en rekke kreftdiagnoser (Folkehelseinstituttet, 

2015). Regelmessig fysisk aktivitet, minimum 30 minutter per dag, vil samtidig gi mer energi, 

bedre søvn, bedre evne til å takle stress samt innvirke positivt på mental helse og muskel-, 

skjelett- og leddhelse (Folkehelseinstituttet, 2015). Dette kan ases som viktige faktorer både i 

et helsefremmende og et rehabiliterende perspektiv knyttet opp mot arbeidslivet (Bahr, 2001; 

Pryor et.al., 2006; Folkehelseinstituttet, 2015).  

Da nordmenn er blant de minst fysisk aktive i hele Europa (St. Meld. nr. 18, 2015-2016), er et 

viktig hovedmål innenfor folkehelsearbeidet å øke den jevnlige fysisk aktiviteten i 

befolkningen. Natur og friluftsliv beskrives som et godt egnet virkemiddel for å nå dette 

målet, da alle kan finne en friluftsaktivitet de kan trives med. I tillegg beskrives hvordan 

aktivitet i natur og friluft automatisk kan medføre den verdifulle samhandlingen mellom 

fysisk aktivitet og naturopplevelse, som gir friluftsliv den store verdien for psykisk og fysisk 

helse (St. Meld. nr. 18, 2015-2016).  

2.3.3 Naturbasert terapi i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet 

Naturbasert terapi (NBT) ble utviklet som en del av et arbeidsrehabiliteringsprogram ved 

Sveriges landbruksuniversitet i 2001, på grunn av et økene antall langtidssykemeldinger som 

resultat av stressrelaterte lidelser (Grahn et.al., 2015). Hensikten med programmet var å 

kombinere erfaringer fra områder innen miljøpsykologisk forskning, amerikansk 

«horticultural therapy», naturbasert mentalomsorg, ergoterapi, fysioterapi, psykoterapi og 

landskapsarkitektur. Metoden som behandling blir kalt Alnarpsmetoden, og innebærer 

aktivitet og oppholdelse i en terapihage. Ifølge Grahn et.al. (2015) har naturbasert terapi via 

Alnarpsmetoden, som mål å mobilisere individets ressurser og opplevelse av sammenheng. 

Individets ressurser mobiliseres gjennom kontakt med tre støttende miljø; det fysiske miljøet 

som naturen og hagen representerer, det sosiale miljøet representert ved de andre deltakerne 

og behandlerne og det kulturelle miljøet bestående av kommunikasjon og aktiviteter i 

terapihagen. Rehabiliteringen ved Alnarp er rettet mot personer med stressrelaterte lidelser, 

depresjon og angsttilstander, hvor de har som mål å komme raskt tilbake i arbeid etter lengre 
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tids sykefravær. Etter et 12 ukers opphold ved terapihagen i Alnarp, viser resultatene at cirka 

80 % av deltakerne kommer tilbake i en eller annen form for aktivitet (Grahn et.al., 2015).  

I dag finnes det flere virksomheter rundt omkring i Sverige som fokuserer på natur og 

friluftsliv som arena i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet. Resultatene fra forskning 

gjennomført i Sverige viser at en naturbasert rehabilitering har positiv effekt både på 

utbrenthet, depresjon, angst, stress, komplekse mentale prosesser og velvære (Sahlin, Ahlborg 

Jr., Tenenbaum & Grahn, 2015). Forskningen viser en forbedring i emosjonell balanse og 

velvære, og at deltakerne gjenoppdager sine behov, sin motivasjon og sitt ønskede tempo 

(Pàlsdòttir, Grahn & Persson, 2013). Naturen oppleves som et støttende miljø, og beskrives 

også som å bidra til forebyggingen av mentale lidelser, siden naturen er en kilde til stillhet, 

eksistensiell refleksjon og avslapping (Sahlin et.al., 2012). På denne måten beskrives naturen 

også som en viktig komponent i rehabiliterende intervensjoner overfor stressrelaterte 

symptomer (Pàlsdòttir et.al., 2014; Sonntag-Öström et.al., 2015). Rehabilitering i naturlige 

omgivelser beskrives også som effektiv i tilbakeføringsprosessen til arbeid (Annerstedt og 

Währborg, 2011; Sahlin, 2014; Währborg et.al., 2014, men bør kombineres med multimodal 

terapi og/eller kognitiv atferdsterapi i regi av et tverrfaglig team (Sahlin et.al., 2012).  

Sahlin (2014) peker i sin doktorgradsavhandling på at det faktum at mer enn 40 % av 

programmet Gröna Rehab består av oppholdelse og aktivitet i naturen og i hagen. Andre 

svenske studier framhever også viktigheten av å være i kontakt med naturen over lengre tid 

(Sonntag-Öström et.al., 2015; Sahlin et.al., 2012; Pàlsdòttir et.al., 2014). Sahlin sine funn 

samsvarer med andre svenske studier som tar for seg naturens positive effekter på stress og 

stressrelaterte lidelser (Annerstedt og Währborg, 2011; Pàlsdòttir et.al., 2013; Pàlsdòttir et.al., 

2014; Währborg, et.al., 2014; Sonntag-Öström et.al., 2015).  

Selv om konseptet naturbasert arbeidsrehabilitering tilsynelatende er et relativt ukjent område 

i Norge, kan det likevel se ut til at det eksisterer en gryende interesse for feltet. Nylig har 

Strandhagen ved Bjellandstrand gård ved Arendal opprettet et naturbasert terapi-prosjekt i 

samarbeid med forskningsmiljøet i Alnarp, hvor en terapihage er utviklet basert på 

forskningen gjennomført i Sverige (Bjellandstrand Gård, u.å.).  
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3 Et aktivitetsperspektiv på helse  

Den australske ergoterapeuten og aktivitetsviteren Ann Wilcock har utviklet et 

aktivitetsperspektiv som beskriver forholdet mellom aktivitet og helse gjennom den 

dynamiske balansen mellom begrepene «doing» (å gjøre), «being» (å være), «becoming» (å 

bli) og «belonging» (å tilhøre) (Wilcock, 1999; Wilcock, 2006). I følgende kapittel 

presenteres dette perspektivet som synes å være av betydning for senere å belyse prosjektets 

resultat opp mot problemstilling. 

Ifølge Wilcock (1999) blir vi det vi gjør. Det er det vi gjør som former oss og utvikler oss til 

den vi er og blir, og vi er hele tiden i en forandringsprosess. Det vi gjør påvirker og forandrer 

samtidig fellesskapet vi er en del av. En økende forståelse av hva vi gjør, hvorfor vi gjør noe 

og hva konsekvensene av dette er, vil gjøre oss bedre i stand til å se vårt naturlige potensial og 

øke vår forståelse knyttet til vår sosiale, mentale og fysiske helse. En forutsetning for å 

utvikle kapasitet og potensial er å lære seg selv og sine behov å kjenne (Wilcock, 2006).  

3.1 Å gjøre («doing») 

Dimensjonen «doing» beskriver å gjøre eller ikke å gjøre, og har stor innvirkning på velvære 

og sykdom (Wilcock, 1999). Å gjøre handler om å engasjere seg i aktiviteter som er personlig 

meningsfulle, men ikke nødvendigvis hensiktsmessige og helsebringende. Menneskenes evne 

til å engasjere seg i hva vi vil, kan føre til at vi engasjerer oss i aktiviteter som ikke 

nødvendigvis er bra for oss (Wilcock, 2006). Dette kan innebære å engasjere seg i for mange 

aktiviteter, slik at vi i for liten grad gir oss selv tid til å stoppe oppe og ta pauser. Hva vi gjør, 

former våre dager, vårt liv og hele menneskenes evolusjon ifølge Wilcock (1999). Hun 

beskriver hvordan menneskenes aktivitet oppgjennom tidene har vært grunnlaget for 

overlevelse så vel som utvikling. Å gjøre kan knyttes til deltakelse i aktiviteter som jobb, 

skole og fritid, og karakteriseres ofte som å være aktiv (Hitch, Pèpin & Stagnitti, 2014). At 

mennesker er aktive og engasjerte i ulike aktiviteter, er en forutsetning for at vi skal ha det 

bra. Hva mennesker gjør, er med på å skape og forme samfunnet vi lever i både på godt og 

vondt. Tendensene i dag viser at menneskene kanskje gjør for mye, blant annet ved det 

faktum at vi omfavner teknologien på en måte som kan ødelegge både oss og planeten vår 

(Wilcock, 1999). Et aspekt ved å gjøre for mye, kan også ses i sammenheng med den økende 

forekomsten av stressrelaterte lidelser og høye sykefravær (Tveråmo et.al., 2003; Worlds 

Health Organization, 2017).  
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3.2 Å være («being»)  

«Being» beskrives som å være tro mot oss selv og mot naturen, og er den balanserende 

komponenten til å gjøre. Å være i denne sammenhengen beskriver hvordan menneskene bør 

sette av tid til å oppdage seg selv, til å tenke, reflektere og simpelt hen eksistere (Wilcock, 

1999; Hitch et.al., 2014).  Et samfunn med stadig økende prestasjonskrav, mål og roller en 

opplever å måtte leve opp til, gjør at indre, naturlige behov ofte forbigås av vaner, kulturelt 

press og usunne holdninger. Wilcock stiller spørsmål til hvorfor menneskene har endret seg så 

mye at vi ikke anser naturlige behov for å være av relevans lenger. Hun beskriver det faktum 

at vi mangler forståelse for våre gjøre- og være-behov, og at denne manglende forståelsen 

blant annet har en sammenheng med den økende forekomsten av stressrelaterte lidelser 

(Wilcock, 1999). 

Å være kan også forklares som hva mennesker føler om det man gjør, og følelsen av hvem 

man er som menneske (Wilcock, 1999). Personlig kapasitet beskrives som viktig for være-

dimensjonen hos mennesker i en rehabiliteringsprosess, og dermed også i en 

arbeidsrehabilitering (Hitch et.al., 2014). Å være kan ifølge Wilcock knyttes til rollene man 

har som person, enten det er roller man selv velger eller roller som man automatisk får (Hitch 

et.al., 2014). 

3.3 Å bli («becoming») 

«Becoming» beskriver å bli, og omhandler dimensjonen relatert til personlig endring og 

utvikling (Wilcock, 1999). Dette aspektet kan handle om å bli seg selv, bli frisk eller å bli 

arbeidsfør. Det handler om potensiale, samt mulighet for vekst, utvikling og selvrealisering. 

Wilcock beskriver at å bli det man ønsker å bli, krever at man er ærlig med seg selv, sin 

eksistens, sin egen natur og sine håp og drømmer. Å bli er et resultat av å gjøre og å være. En 

ubalanse mellom å gjøre, være og bli kan oppstå dersom et menneske vektlegger den ene 

dimensjonen for mye, slik at det blir mindre tid og ressurser til de andre dimensjonene. Dette 

kan ifølge Wilcock skje dersom et menneske er så travel og så opptatt med alt det skal gjøre 

og rekke, at man ikke finner tid og rom til å reflektere over hvem man er og hva man ønsker å 

bli (Wilcock, 1999).  

Om man slutter å gjøre, noe som kan oppstå ved sykdom, skade eller fysiske innskrenkninger, 

kan dette også raskt føre til at man slutter å være, noe som igjen kan føre til at man blir 

nedstemt og i verste fall deprimert på sikt. Da den dynamiske balansen mellom å gjøre, være 
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og bli kan være avgjørende for menneskers helse og velvære (Wilcock, 1999), kan balansen 

også tenkes å være betydningsfull i en tilbakeføringsprosess. Dersom en person ønske rå 

prestere maksimalt på de fleste områder i livet, kan en skjevhet lett oppstå mellom personens 

mål og dens evne til å oppnå målet (Hitch et.al., 2014). Det kan imidlertid være urealistisk å 

stille slike krav til seg selv. Selv om å bli innebærer å lære seg noe nytt og å utfordre seg selv, 

er det viktig å bli klar over sitt eget potensial (Wilcock, 2006).  

3.4 Å tilhøre («belonging») 

Wilcock (2006) beskriver «belonging» som en persons følelse av tilhørighet, og en dimensjon 

som bidrar til «et liv verdt å leve». Å tilhøre beskriver menneskers interpersonale relasjoner, 

som sosiale interaksjoner, gjensidig støtte og vennskap foruten en følelse av inklusjon og 

bekreftelse fra andre. Ifølge Wilcock hører man til når man føler at man er del av noe større 

enn en selv.  Man hører til i tiden, i et sosialt nettverk, en arbeidsplass, et samfunn, en gruppe, 

i en kultur eller i naturen. Gode relasjoner er essensielle for at man skal føle tilhørighet, både 

til en person, en gruppe eller et sted. Wilcock beskriver at følelsen av tilhørighet er en viktig 

komponent både for utviklingen av oss selv, og når det gjelder å utnytte vår kapasitet 

(Wilcock, 2006; Hitch et.al., 2014). For å få tilgang til vårt potensial, er menneskene 

avhengige av stimuli og respons fra omgivelsene (Wilcock, 2006). Følelsen av tilhørighet kan 

således synes å være gunstig i en rehabiliteringsprosess mot arbeidsdeltakelse.  

3.5 Interaksjonen mellom begrepene  

Elementene gjøre, være, bli og tilhøre beskrives av Wilcock (2006), som å være i en 

dynamisk interaksjon med hverandre (Hitch et.al., 2014). Relasjonen mellom å gjøre og å 

være beskriver en persons følelse av seg selv som menneske, og sitt aktive engasjement i 

meningsfulle aktiviteter. Å gjøre og å være kan ofte endres etter en skade eller sykdom, og 

nye måter å være på må etableres samtidig med nye måter å gjøre ting på. Den motiverende 

kraften i å bli kan på tross av nedsatt funksjon, være tilstede i situasjoner som krever 

personlige endringer blant annet i en tilbakeføringsprosess til arbeidslivet. Wilcock (2006) 

beskriver hvordan å gjøre og å tilhøre er nært knyttet til engasjement i meningsfulle 

aktiviteter og en følelse av tilhørighet. Sammenhengen mellom å være og å bli dreier seg 

derfor om en persons følelse av seg selv som et menneske, og er knyttet til den enkeltes håp 

og ambisjoner. Wilcock (2006) beskriver hvordan være-dimensjonen må ligge til grunn for at 

personen skal sette seg realistiske og relevante mål (Wilcock, 2006; Hitch et.al., 2014).  
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4 Metode 

I følgende kapittel presenteres prosjektets metode og vitenskapelige framgangsmåte, utvalgt i 

den hensikt å skulle belyse problemstilling. Framgangsmåten for rekruttering, utvalg og 

datainnsamling vil også bli presentert, etterfulgt av en redegjørelse for analyseprosess og 

kritiske vurderinger til kvalitet, forskerrollen, metodevalg og etiske hensyn.   

4.1 Valg av metode og design  

Valg av forskningsmetode gjøres på bakgrunn av prosjektets hensikt og problemstilling. I 

dette prosjektet ønsket jeg å belyse hvordan natur og friluftsliv kan være av betydning i 

tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet. For å få økt kunnskap på dette området, besluttet jeg å 

framhente menneskelige erfaringer, opplevelser, tanker og holdninger. En kvalitativ metode 

var dermed best egnet, da denne metoden ifølge Malterud (2011) bygger på teorier om 

menneskelig erfaring og fortolkning, og egner seg for å utforske meningsinnholdet i sosiale 

og kulturelle fenomener slik det oppleves for de involverte i sin naturlige setting (Malterud, 

2011). Ifølge Kvale og Brinkmann (2015) betyr metode opprinnelig veien til målet. Målet i 

dette prosjektet bestod ikke av forklaring, men heller forståelse. Som forsker har jeg vært ute 

etter å forstå hvordan andre mennesker erfarer og opplever et fenomen. Malterud (2011) 

skriver at kvalitative metoder er godt egnet når det gjelder å bidra til økt forskning på et felt 

hvor kunnskapsgrunnlaget i utgangspunktet er tynt. Denne forståelsen er også et argument for 

at kvalitativ metode var førstevalget for dette prosjektet, da jeg etter å ha gjennomført ulike 

litteratursøk har kommet fram til at det i Norge synes å være utført lite forskning på natur og 

friluftsliv i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet.    

4.2 Vitenskapsteoretisk ståsted 

Vitenskapsteoretisk er dette prosjektet preget av både fenomenologisk og hermeneutisk 

tradisjon, da det søkes etter ansattes erfaringer, opplevelser og forståelser til fenomenet natur 

og friluftsliv av betydning i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet. Ifølge Malterud (2011) 

består kvalitative studier av både beskrivelser og tolkninger som fungerer i et gjensidig 

avhengig forhold.  Kvalitativ metode har bakgrunn i fenomenologien, da den søker å finne 

essensen og meningen bak et fenomen (Thagaard, 2009). Innen fenomenologien søker man 

personers livsverden, altså deres levde erfaring. Fenomenologien tar utgangspunkt i den 

subjektive opplevelsen og søker å oppnå en forståelse av den dypere meningen i 

enkeltpersoners erfaring (Thagaard, 2009). I henhold til dette, er et fenomenologisk 
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vitenskapelig ståsted relevant for å belyse min problemstilling som søker å forstå ansattes 

erfaringer, opplevelser og meninger. Meningsinnholdet studeres ved å samle data fra flere 

som har erfaringer. Som Malterud (2011) beskriver må beskrivelser ses opp mot tolkning. En 

hermeneutisk tilnærming fokuserer på et dypere meningsinnhold enn det som er umiddelbart 

innlysende, og søker således menneskelig forståelse, fortolkning og betydning av 

livsverdenen (Thagaard, 2009). Hva sier de ansatte egentlig? Valgt analysemetode er derfor 

Malteruds (2011) systematiske tekstfortolkning, hvor det hele tiden jobbes ut fra den 

hermeneutiske sirkel. Fokus på et dypere meningsinnhold enn det som framstår som 

innlysende, medfører at de enkelte delene også må ses i en helhet (Thagaard, 2009).  

4.3 Kvalitativt forskningsintervju 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2015) er det kvalitative forskningsintervjuet en 

forskningsmetode som gir tilgang til menneskers grunnleggende opplevelser av livsverden 

(Kvale og Brinkmann, 2015). Formålet med gjennomføringen av intervjuene i mitt prosjekt, 

var, i henhold til problemstilling, å forstå betydningen av sentrale tema og perspektiv i 

informantenes livsverden. Jeg ønsket å få en dypere forståelse av hvordan ansatte erfarte, 

opplevde og mente at natur og friluftsliv kan være av betydning for tilbakeføringsprosessen til 

arbeidslivet. Jeg valgte dermed å benytte et semistrukturert kvalitativt forskningsintervju i 

mitt prosjekt. En semistrukturert teknikk vil ifølge Kvale og Brinkmann (2015) si at man 

hverken har åpne samtaler eller lukkede spørreskjema, men at intervjuet utføres i 

overensstemmelse med en intervjuguide oppbygd rundt ulike tema. Basert på prosjektets 

problemstilling, utarbeidet jeg en intervjuguide med 25 spørsmål, inndelt i 5 ulike tema 

(vedlegg 3). 

Intervjuguiden strukturerer intervjuforløpet mer eller mindre stramt (Kvale og Brinkmann, 

2015). Da dette er første gangen jeg gjennomfører et intervju, valgte jeg å skrive opp 

spørsmål i stedet for kun tema og stikkord på intervjuguiden i tilfelle jeg skulle bli preget av 

den spente situasjonen, og glemme noe. Jeg valgte ikke å sende ut intervjuguiden til 

informantene på forhånd, da jeg var ute etter spontane fortellinger og perspektiv. 

Informantene ble derimot informert om hvilke fem overordnede tema det ville spørres om i 

intervjuet. Jeg valgte også å informere om formålet med intervjuet, slik at det ikke skulle være 

noen tvil om hva det skulle spørres etter.   
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4.4 Utvalg og rekruttering 

Utvalget vil, jamfør Malterud (2011), ha innvirkning på mine funn og resultat, da det avgjør 

hva jeg har grunnlag for å si noe om. Når man skal foreta et utvalg for å gjennomføre en 

intervjustudie, vil det derfor være viktig å finne fram til informanter som man antar har mye å 

fortelle og si om det aktuelle fenomenet. Jeg har derfor foretatt et strategisk utvalg, som ifølge 

Malterud (2011) er sammensatt ut fra den målsetting at materialet skal ha størst mulig 

potensial til å belyse min problemstilling. For å innhente datamateriale med stor variasjon, 

ulike perspektiv, opplevelse og oppfatning rundt mitt valgte tema, ønsket jeg så langt det lot 

seg gjøre å tilstrebe en bredde i utvalget mitt. 

Inklusjonskriteriene mine var i første omgang at informantene skulle være ansatt ved en 

arbeidsrettet rehabiliteringsinstitusjon i Norge som benyttet natur og friluftsliv. Disse skulle 

dessuten ha helsefaglig bakgrunn og erfaring med arbeidsrehabilitering i natur og friluft. Jeg 

var også interessert i å intervjue ansatte i Sverige og/eller Danmark, som hadde erfaring på 

området arbeidsrettet rehabilitering i natur og friluft. Jeg gikk imidlertid bort fra denne 

tanken, da jeg i samråd med veileder kom fram til at Norge var en relevant avgrensning for et 

masterprosjekt. 

Årsaken til at jeg ønsket å intervjue ansatte var basert på et ønske om å få et innblikk i hvor 

mye fokus det var på bruk av natur og friluftsliv rundt omkring på de ulike 

rehabiliteringssentrene per i dag, ansattes erfaringer og opplevelser ved bruken av natur og 

friluftsliv, i tillegg til deres oppfatning av potensialet og hva som kan gjøres annerledes i tiden 

framover. Ansatte som har erfaring på området, kan uttale seg på bakgrunn av denne i tillegg 

til å komme med egne meninger og tanker.   

Det var utfordrende å finne fram til informanter som var ansatt ved arbeidsrettede 

rehabiliteringsinstitusjoner i Norge hvor de benyttet seg av natur og friluftsliv, noe som 

overrasket meg. I tillegg viste det seg at det slett ikke alltid er ansatte med helsefaglig 

bakgrunn som har ansvaret for aktivitetene ute i natur og friluft. Jeg var dermed nødt til å 

endre på inklusjonskriteriene mine. Jeg inkluderte derfor rehabiliteringsinstitusjoner som 

benyttet natur og friluftsliv, men som ikke var direkte arbeidsrettede. Selv om 

arbeidsrehabilitering ikke var direkte fokus, skulle likevel mange av disse deltakerne tilbake i 

jobb som et langsiktig mål. Mine inklusjonskriterier ble dermed at informanten skulle være 

ansatt ved en rehabiliteringsinstitusjon i Norge, ha relevant yrkesfaglig bakgrunn og ha 
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erfaring ved rehabilitering, fortrinnsvis arbeidsrehabilitering, med bruk av natur og friluftsliv. 

Eksklusjonskriterier var ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner som i liten eller ingen grad 

benytter natur og friluft, ansatte med liten eller ingen erfaring på området og ansatte med 

irrelevant yrkesbakgrunn. 

Rekrutteringen startet med at jeg via internett undersøkte hvilke rehabiliteringsinstitusjoner i 

Norge som på sine hjemmesider beskrev at de benyttet natur og friluftsliv, og som hadde 

tilbakeføring til arbeid som et kort- eller langsiktig mål. Jeg sendte dermed forespørsler på e-

post til samtlige rehabiliteringsinstitusjoner jeg anså som aktuelle for mitt prosjekt. 

Forespørselen på mail inkluderte samtidig et informasjonsskriv og samtykkeerklæring, hvor 

jeg presenterte formålet med mitt prosjekt. På denne måten ble jeg satt i kontakt med aktuelle 

informanter, eller jeg fikk tips om andre som kunne være interessante informanter å kontakte.  

De som ønsket å delta i prosjektet skrev under på samtykkeerklæring, og sendte denne i retur 

til meg. Etter at samtykkeerklæringene var innhentet tok jeg nærmere kontakt for å avtale 

tidspunkt for gjennomføring av intervjuene.  

I begynnelsen av prosjektet, hadde jeg et mål om å gjennomføre 8 intervju for å få et 

representativt utvalg for ansatte som jobber ved rehabiliteringssentre som tar i bruk natur og 

friluftsliv. Ønsket var å kunne gå i dybden på analysen, uten at den skulle framstå som 

overflatisk på grunn av en overveldende mengde data. Malterud (2011) presiserer nemlig at 

utvalget må være passe stort til å belyse problemstillingen, gi rikelig materiale med 

variasjoner og bredde, men ikke være større enn at man kan gjøre en forsvarlig analyse 

(Malterud, 2011). Etter å ha gjennomført 7 intervju, kom jeg til et punkt der jeg innså at en 

ytterligere datainnsamling ikke ville føre til ny kunnskap. Informantene hadde nå vært innom 

mange av de samme temaene. Ifølge Malterud (2011) benevnes dette punktet for et 

metningspunkt. Alle sju intervju ble gjennomført i februar-mars 2017. 

Utvalget mitt består av 7 informanter, hvorav 2 menn og 5 kvinner (tabell 1). Alle er ansatt 

eller har vært ansatt på en rehabiliteringssinstitusjon, og har varierende erfaring med å benytte 

natur og friluftsliv i sitt arbeid. 5 informanter ga uttrykk for å bruke natur og friluftsliv i stor 

grad i sitt arbeid, mens de resterende 2 ga inntrykk av stort sett å bruke natur og friluftsliv til 

fysisk trening og eventuelt avspenning. Samtlige informanter ga uttrykk for å ha stor 

personlig interesse av aktiviteter i natur og friluftsliv. Informantene har stor variasjon når det 
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gjelder utdanning, noe jeg anser for å være svært interessant med tanke på mitt prosjekt. Jeg 

har ut i fra etiske hensyn valgt å gi informantene fiktive navn.  

 

Informanter 

 

Aldersspenn Yrke Videreutdanning/master 

«Anders» 40-50 år Livsstyrketrener X 

«Berit» 50-60 år Sykepleier X 

«Christian» 30-40 år Idrettspedagog  

«Dorte» 50-60 år Fysioterapeut X 

«Else» 30-40 år Ergoterapeut  

«Frida» 30-40 år Treningsveileder X 

«Gina» 20-30 år Idrettspedagog X 

Tabell 1: Presentasjon av utvalget 

            

4.5 Datainnsamling  

Sidene informantene befant seg på ulike steder i landet, og jeg av økonomiske årsaker ikke 

hadde mulighet til å reise rundt for å gjennomføre disse, ble alle sju intervjuene gjennomført 

via telefon. Den originale tanken var å gjennomføre intervjuene via Skype, men etter noen 

forsøk kom jeg fram til at lydopptakene ble bedre ved å benytte telefon. Alle intervjuene ble 

gjennomført hjemme i min leilighet, hvor jeg var uforstyrret og kunne ha høyttaler påslått på 

mobilen. Å gjennomføre intervjuene via telefon, gjorde at jeg hverken kunne se informanten 

eller hans/hennes kroppsspråk. Elmholdt (2006) bekrefter at det medfører en ulempe ikke å 

kunne observere den sosiale interaksjonen i intervjusituasjonen, både med tanke på kontakt og 

informantens motivasjon. Telefonintervju har imidlertid kommet mer på banen, og har 

samtidig en rekke fordeler (Elmholdt, 2006). Et av disse er at man, som i mitt tilfelle, kan 

komme i kontakt med mennesker til tross for stor geografisk avstand (Mann og Stewart, 2000 

i Elmholdt, 2006).   

Innledningsvis valgte jeg å spørre informantene om deres personlige erfaringer og opplevelser 

med og i natur og friluft. Bakgrunnen for dette var at jeg ønsket å få en dypere forståelse av 

deres bakgrunn og engasjement knyttet til tematikken, i tillegg til at det er i tråd med Dalens 

(2011) «traktprinsipp». Traktprinsippet innebærer å innlede intervjuet med spørsmål som kan 
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ufarliggjøre situasjonen, og få informantene til å føle seg avslappet og vel (Dalen, 2011). 

Intervjuet fokuserte videre på de ulike temaene, og ble avsluttet med å spørre om 

informantenes tanker og meninger om tiden framover.  

Under intervjusituasjonen prøvde jeg å være bevisst min egen rolle som forsker. Jamfør det 

fenomenologiske og hermeneutiske ideal, jobbet jeg bevisst mot å stille meg åpen og være 

bevisst min forforståelse. Bruk av lydopptaker gjorde at jeg kunne konsentrere meg om det 

informantene hadde å fortelle, og jeg noterte kun små stikkord underveis. Det første og andre 

intervjuet bar preg av at jeg var spent. Jeg fulgte intervjuguiden svært nøye, og hadde vansker 

for å komme med oppfølgingsspørsmål. Dette ble derimot enklere etter hvert, da jeg raskt 

følte en økende selvtillit ved gjennomføringen.  

Selv om det til tider var utfordrende, lot jeg informantene få god tid til å tenke seg om og 

eventuelt komme med utfyllende svar, før jeg gikk videre til neste spørsmål. Jeg merket raskt 

hvem av informantene som var sterkt engasjert i tematikken, og hvem som ikke var så opptatt 

av emnet. Intervjuene der informantene virket til å være veldig engasjert over tematikken 

varte rundt 1 time. Disse intervjuene opplevdes mest vellykkede, da informantene hadde mye 

på hjertet og fortalte historier og delte meninger og tanker uten å nøle. Da disse informantene 

virket mer enn glade over å snakke om temaet, ble det også enklere å stille 

oppfølgingsspørsmål på en naturlig måte enn i intervjuene der informantene fattet seg i 

korthet. Intervjuene der informantene ikke virket til å være så engasjert i tematikken, varte i 

35-40 minutter. Her opplevde jeg å måtte forklare og utdype mer hva jeg mente med 

spørsmålene mine.  

Alt i alt synes jeg gjennomføringen av intervjuene gikk fint. Jeg følte at jeg klarte å oppnå en 

god relasjon til informantene til tross for at intervjuet foregikk via telefon. Å oppnå tillit og 

troverdighet vil ifølge Thagaard (2009) gi informantene et rom for å fortelle åpent om sine 

erfaringer. I tillegg til oppfølgingsspørsmål, brukte jeg også prober som «ja» eller «mhm» for 

å vise interesse og til å oppmuntre informantene til å utdype eller fortelle mer om et tema 

(Thagaard, 2009). Mot slutten av intervjuet spurte jeg om informantene hadde noe å tilføye 

helt avslutningsvis, noe jeg opplevde var en fin måte å avrunde på. Her benyttet flere av 

informantene anledningen til å komme med tanker rettet mot framtida, noe som var svært 

interessant. Etter hvert intervju tok jeg feltnotater med mine umiddelbare tanker. Sentrale 

stikkord eller tema som gikk igjen i intervjuet ble også nedskrevet. 
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4.5.1 Transkribering  

Alle intervjuene ble tatt opp på lydbånd. Disse opptakene utgjorde prosjektets rådata. Jeg 

valgte å transkribere intervjuene fortløpende, mens intervjuet fremdeles var ferskt. Det at jeg 

selv tok meg av transkriberingen, er i tråd med Malterud (2011) mest hensiktsmessig i og med 

at jeg også gjennomførte intervjuene, og da man som forsker må overveie hvilke 

transkripssjonsprosedyrer som best ivaretar meningsinnholdet på en pålitelig og gyldig måte 

(Malterud, 2011). Jeg skrev direkte av i lesbar tekst, men valgte å skrive på bokmål da jeg 

besluttet at dialektforskjeller ikke ville ha innvirkning på materialet for mitt prosjekt. Jeg la 

inn følelsesuttrykk som latter, og markerte også dersom informantene nølte lenge eller virker 

svært engasjert i det de fortalte. Til tross for at jeg benyttet mobiltelefon og lydopptaker, var 

lydkvaliteten god. Å forstå eller oppfatte ord og setninger var dermed uproblematisk. Ifølge 

Malterud (2011) er det imidlertid viktig å være klar over at det transkriberte materialet ikke er 

virkeligheten, men mer en indirekte gjengivelse (Malterud, 2011).  

4.6 Analyse 

Som analysemetode valgte jeg å benytte Malteruds systematiske tekstkondensering, som er 

inspirert av Giorgis fenomenologiske analyse. Dette er en induktiv, altså en datastyrt, 

tilnærming hvor man bruker de empiriske data til å finne svar (Malterud, 2011). Ifølge 

Malterud (2011) gjør nybegynneren lurt i å følge en foreliggende analyseprosedyre. Jeg fulgte 

dermed metoden som beskrevet i Malteruds innføringsbok fra 2011, og valg av 

analysemetode ble besluttet i samråd med veileder. Malterud beskriver hvordan valgte metode 

er egnet for deskriptiv tverrgående analyse av fenomener for utvikling av nye beskrivelser og 

delvis også begreper, og krever ingen omfattende teoretisk skolering for å kunne 

gjennomføres på en forsvarlig måte. Målet med analysemetoden er å utvikle kunnskap om 

informantenes erfaringer og livsverden innenfor et bestemt tema, ved at det letes etter 

essenser eller vesentlige kjennetegn ved fenomenene som studeres (Malterud, 2011). Jeg har 

derfor, så langt det lot seg gjøre, forsøkt å være lojal og tro mot deltakernes erfaringer og 

meningsinnhold.  

Systematisk tekstkondensering som analysemetode er inndelt i 4 trinn. Trinn 1 og 2 i 

analysemetode er fenomenologisk rettet, da jeg som forsker legger forforståelsen min til side 

for å framheve informantenes beskrivelser og meninger. Trinn 3 og 4 er hermeneutisk rettet, 
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da forsker fortolker informantenes beskrivelser fra trinn 1 og 2, og deler inn i temaer, 

undertemaer og kommer fram til prosjektets funn og resultat.  

4.6.1 Helhetsinntrykk – fra villnis til temaer 

Etter å ha transkribert ferdig alle 7 intervjuene, skrev jeg ut disse og leste igjennom alle. Etter 

å ha lest hvert intervju 1-2 ganger, skrev jeg ned noen sentrale stikkord og et lite sammendrag. 

Jamfør Malterud (2011) og det fenomenologiske perspektivet, var jeg opptatt av aktivt å legge 

min forforståelse til side slik at informantenes opplevelser og erfaringer kunne få komme klart 

fram fra rådataene. Etter flere gangers gjennomlesing av intervjuene klarte jeg etter hvert å 

skimte gjennomgående mønstre og et helhetsbilde. Jeg skrev ned det jeg opplevde som 

hovedtemaene i hvert intervju, og prøvde aktivt å knytte disse opp mot prosjektets 

problemstilling.  

4.6.2 Meningsbærende enheter – fra temaer til koder 

I neste omgang benyttet jeg markeringstusj, og gikk gjennom alle intervjuene en gang til. På 

denne måten ble meningsbærende enheter trukket fram. Jeg tok nye notateter etter 

gjennomlesning. Deretter brukte jeg et skjema for mikroanalyse, hvor jeg på ny tok fatt på 

intervjuene og skrev ned meningsbærende enheter. Jeg valgte så å klippe ut de ulike 

meningsbærende enhetene fra hvert intervju, og sorterte disse utover på gulvet under 

foreløpige tema. Jeg sorterte så de meningsbærende enheten i konvolutter etter tema, før jeg 

systematisk gikk igjennom alle tekstenhetene nok en gang. Her valgte jeg å lage en tabell på 

PC, slik at det enklest kunne systematiseres. I løpet av denne prosessen skimtet jeg ulike 

undertema, og sorterte så de meningsbærende enhetene under undertemaene. Her oppdaget 

jeg at jeg måtte endre på hovedtemaene nok en gang. På samme måte måtte jeg flytte på ulike 

meningsbærende enheter fram og tilbake, slik at jeg omsider fant undertemaet som best 

beskrev innholdet. Dette var en tidkrevende prosess, hvor jeg måtte dykke inn i datamaterialet 

og samtidig betrakte det fra avstand jamfør den hermeneutiske sirkel (Kvale og Brinkmann, 

2015).   

4.6.3 Kondensering – fra kode til mening 

Etter gjentatte ganger å ha endret på hovedtemaene, både i antall og innhold, stod jeg igjen 

med følgende to: 1) Natur og friluft som et åpent rom og 2) natur og friluft som en 

opptreningsarena mot arbeidslivet. Under disse var det 3-4 undertema. På bakgrunn av de 

meningsbærende enhetene for hvert undertema, lagde jeg et kondensat (kunstig sitat) hvor jeg 
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jamfør Malterud (2011) systematisk sydde sammen datamaterialet, altså de meningsbærende 

enhetene, til «et nytt plagg», eller tekst i denne sammenhengen, som gjenforteller og 

sammenfatter det som befinner seg under det aktuelle undertemaet. Kondensatene fra de ulike 

undertemaene og sitater fra den transkriberte teksten, dannet grunnlaget for de analytiske 

tekstene i resultatdelen. 

4.6.4 Sammenfatting – fra kondensering til beskrivelser og begreper  

Hovedtemaene og undertemaene som kunne skimtes i trinn 3 ga grunnlag for oppgavens funn 

(se tabell 2). I trinn 4 foretok jeg en analyse av hva jeg mente å ha funnet under hvert 

undertema. De analytiske tekstene hjalp meg til å identifisere hva som var prosjektets funn. I 

resultatkapittelet har jeg valgt å gjengi direkte sitater fra det transkriberte materialet, for å 

framheve og illustrere funnene. 

Valgt analysemetode var en nyttig metode for å få fram relevant informasjon fra mitt relativt 

store datamateriale etter gjennomføringen av 7 intervju. Til tross for at metoden representerte 

en svært omfattende og tidkrevende prosess, hjalp den meg til å kunne skimte mønstre og et 

helhetlig bilde.  

4.7 Forskerrollen 

Forskeren påvirker i stor grad selve forskningsprosessen, både med sine faglige interesser, 

motiver og personlig erfaring (Malterud, 2011; Kvale og Brinkmann, 2015). Som forsker er 

jeg dermed nødt til hele tiden å være klar over hvordan jeg påvirker prosessen, og være 

selvkritisk når det gjelder funn og assosiasjoner. Det at tolkning er en såpass viktig del av den 

kvalitative forskningsprosessen (Malterud, 2011) sier ikke bare at forskerens rolle er viktig 

under hele prosessen, men det sier også noe om forskers evne til refleksivitet. Jeg har aktivt 

forsøkt å sette spørsmålstegn ved mine valg, framgangsmåter og konklusjoner underveis for 

aktivt å vedlikeholde min refleksivitet som forsker. Et aspekt ved dette er bevissthet rundt min 

forforståelse, og hvordan denne gjennom hele oppgaveprosessen kan ha vært en styrke eller 

en svakhet.  

Da min forforståelse er preget av sterk interesse og engasjement for tematikken, har jeg vært 

påpasselig med at denne ikke skal prege prosjektet i stor grad. Under intervjuene nevnte jeg 

kort innledningsvis at jeg var begeistret for natur og friluftsliv, men var ellers påpasselig med 

å innta en åpen holdning i møtet med informantene, i transkriberingsprosessen og i tolkningen 

av datamaterialet.  
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Som forsker har jeg ingen erfaring med hvordan en arbeidsrettet rehabilitering i natur og 

friluftsliv arter seg i praksis. Heller ikke i løpet av sykepleieutdanningen fikk jeg innblikk i 

arbeidsrehabilitering eller bruk av natur og friluftsliv. Mitt kunnskapsgrunnlag er dermed 

teoretisk basert. En hospitering ved en rehabiliteringsinstitusjon hadde vært å foretrekke, da 

dette kunne ha styrket min forståelse. På grunn av begrenset tid måtte jeg imidlertid prioritere 

vekk hospitering. Manglende praktisk erfaring på feltet vil nok dermed prege både 

forståelsen, prosjektet og evnen til å plassere prosjektets funn i en samfunnskontekst. På den 

ene siden kan dette antas å være en svakhet ved prosjektet, samtidig som det på den annen 

side kan ses som en styrke i den forstand at jeg belyser område og problemstilling med «helt 

nye briller».  

4.8 Kvalitet 

Prosjektets reliabilitet har med forskningsresultatenes konsistens og troverdighet å gjøre, og 

behandles ofte i sammenheng med spørsmålet om hvorvidt resultatet kan reproduseres av 

andre forskere på andre tidspunkt (Kvale og Brinkmann, 2015). Da kvalitative studier ikke 

sikter etter å kvantifisere eller måle resultater, kreves det at forsker argumenterer for 

reliabiliteten eller troverdigheten ved grundig å gjøre rede for forskningsprosessen. Å gi 

detaljerte beskrivelser av forskningsstrategi og analysemetoder, å gjøre forskningsprosessen 

transparent, vil dermed styrke reliabiliteten (Silverman i Thagaard, 2009). På bakgrunn av 

dette har jeg sørget for grundig å redegjøre for mine valg gjennom hele forskningsprosessen. 

Et tiltak for å styrke prosjektets reliabilitet, var blant annet å være tro til informantenes 

uttalelser i transkriberingsprosessen. Under intervjusituasjonen var jeg påpasselig med ikke å 

bruke ledende spørsmål, da jeg ville ha påvirket både svarene og prosjektets reliabilitet. Det 

må imidlertid tas i betraktning at jeg som førstegangsintervjuer ikke nødvendigvis har stilt 

spørsmålene på en optimal måte ut best mulig å skulle belyse problemstilling.  

Hvorvidt prosjektet betegnes som valid, handler om uttalelsens sannhet, riktighet og styrke 

(Kvale og Brinkmann, 2015). Ifølge Malterud (2011) handler å validere om å stille spørsmål 

om kunnskapens gyldighet. Funnene en har kommet fram til og tolkningene man har gjort, 

skal være utledet av datamaterialet (Thagaard, 2009). Gjennom å tolke datamaterialet har jeg 

forsøkt å gå i sømmene på materialet, samtidig som jeg har tatt et steg tilbake for å få et mer 

helhetlig bilde. Vekslingen mellom deler og helhet er i tråd med den hermeneutiske sirkel 

(Kvale og Brinkmann, 2015), og gjorde at jeg utviklet en dypere forståelse av tematikken. 
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Ifølge Malterud (2011) kan forskeren benytte seg av en såkalt «member checking» som en 

kilde til validering. Dette innebærer at informantene får lese det transkriberte intervjuet og 

sjekke at detaljene er korrekte. På grunn av begrenset tid, valgte jeg ikke å benytte meg av 

denne metoden. Jeg strebet imidlertid etter å stille oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet 

dersom noe framstod som uklart. Det at jeg benyttet en trinnvis analysemetode er ifølge 

Malterud (2011) et annet virkemiddel for å styrke intern validitet.  

Overførbarhet er en forutsetning for kunnskap som skal kunne deles med andre (Malterud, 

2011 s. 62). Da mine funn er et resultat av mine sju informanters beskrivelser, erfaringer og 

opplevelser, kan det således antas at disse ikke stemmer overens med alle ansatte som 

arbeider med rehabilitering i natur og friluftsliv sine erfaringer. Prosjektet antas dermed ikke å 

kunne et fullstendig overførbart resultat, men hensikten i en kvalitativ studie er heller ikke å 

komme med et fasitsvar, men heller en beskrivelse og en forståelse av akkurat disse sju 

ansattes erfaringer og opplevelser (Malterud, 2011). Prosjektets funn sier tross alt noe om 

hvilke erfaringer mine informanter har og kan trolig overføres til flere grupper i samfunnet 

som for eksempel ungdomsgruppa som ikke er i arbeid, eller flyktninger som nettopp har 

kommet til landet. Informantenes erfaringer og opplevelser med betydningen av natur og 

friluftsliv i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet, stemte i noen grad overens med hverandre 

på tvers av bakgrunn, yrke, geografisk tilhørighet innad i landet og arbeidssted.  

4.9 Etiske vurderinger og metodekritikk 

Kvalitative forskningsprosjekt stiller strenge krav til informert samtykke, da dataene forsker 

er ute etter omhandler menneskers livserfaringer, meninger og tanker (Malterud, 2011; 

Thagaard, 2011). Informert samtykke forutsetter at deltakeren kjenner prosjektet godt nok til å 

kunne ta stilling til om han/hun ønsker å bidra med sin kunnskap eller ikke (Malterud, 2011). 

I informasjonsskrivet (vedlegg 2) informerte jeg derfor grundig om hva deltakelse i mitt 

prosjekt ville innebære, samt at informantene kan velge å trekke seg dersom de ønsker det. Av 

mine informanter var det imidlertid ingen som valgte å trekke seg underveis.  

Et grundig forarbeid i planleggingsfasen skal bidra til at prosjektet frambringer ny kunnskap 

(Malterud, 2011). I forkant av utarbeidelsen av problemstilling og intervjuguide, foretok jeg 

litteratursøk i ulike databaser for å utelukke at mine spørsmål allerede var blitt belyst. Dette 

også av hensyn til informantene, som gir av sin tid og kunnskap. Fordelaktige konsekvenser 

for mine informanter, er ny kunnskap på et felt de arbeider og engasjerer seg innenfor.  
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Mitt prosjekt ble registrert og godkjent hos Personvernombudet for forskning, Norsk Senter 

for Forskningsdata (NSD) 7.november 2016 (vedlegg 1). Etter godkjenning fra NSD, 

utarbeidet jeg en invitasjon og et informasjonsskriv (vedlegg 2) hvor jeg informerte om 

prosjektets hensikt, tema, inklusjonskriterier og praktiske opplysninger. Etter å ha blitt satt i 

kontakt med de aktuelle informantene, forsikret jeg meg om at de hadde lest og forstått 

informasjonsskriv slik at de kunne signere samtykkeerklæring (vedlegg 2) og sende dette i 

retur til meg. Først når jeg hadde mottatt samtykkeerklæringene, ble tidspunkt for 

gjennomføring av intervju avtalt.  

På bakgrunn av kravene fra NSD la jeg vekt på at informantene skulle anonymiseres med 

tanke på navn, alder og arbeidssted (tabell 1). Transkripsjon på bokmål er også en del av 

anonymiseringen, da dialekt og språk ikke kan gjenkjennes. Alle persondata og intervju er 

blitt anonymisert med initialer og oppbevart på min passordbeskyttede PC. Etter at prosjektet 

avsluttes, vil intervjuene og persondataene slettes. Alt dette er i tråd med ivaretakelsen av 

konfidensialitet (Thagaard, 2009; Malterud, 2011).  

Jeg valgte hovedsakelig å benytte meg av forskning gjennomført i Sverige med tanke på 

naturbasert arbeidsrehabilitering, da jeg anser denne for å være mer overførbar og relevant for 

det norske samfunn sammenlignet med forskning utført i USA eller Canada. På bakgrunn av 

dette, og på grunn av begrenset tid, valgte jeg heller ikke å sette meg inn i naturbasert 

arbeidsrehabiliteringsforskning gjennomført på verdensbasis. Internasjonal forskning trekkes 

imidlertid fram i den hensikt å belyse naturens positive innvirkning på mennesket. 

Forskningen gjennomført i Sverige på naturbasert arbeidsrettet rehabilitering er forholdsvis 

fersk, noe som kan bety at man enda ikke ser langtidseffektene.   

I rekrutteringsprosessen var jeg i kontakt med virksomheter jeg ut i fra hjemmesidene deres 

anså for å drive med arbeidsrehabilitering og bruk av natur og friluftsliv. Et par av 

rehabiliteringsinstitusjonene som jeg oppfattet har et stort fokus på området, valgte av ulike 

årsaker ikke å delta i mitt prosjekt. Jeg tar dermed dette med i betraktningen av utvalget og 

resultatet av mitt prosjekt.    

Prosjektets problemstilling søker kunnskap om å forstå natur og friluftslivets betydning i en 

tilbakeføringsprosess til arbeidslivet. Således er fokuset rettet mot det positive aspektet. Jeg 

har dermed i svært liten grad vektlagt eventuelle negative eller uheldige konsekvenser, noe 

som kunne ha blitt satt i en større sammenheng i videre forskning på feltet. Jeg er imidlertid 
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klar over at konseptet ikke nødvendigvis bare er positivt, selv om det kan framstå på denne 

måten i oppgaven.  

I dette prosjektet valgte jeg å intervjue ansatte for å få en større bredde på funnene. Et utvalg 

bestående av pasienter eller deltakere kunne imidlertid ha belyst problemstillingen fra et annet 

ståsted. Det kunne også ha vært interessant å benytte observasjon eller fokusgrupper som 

datainnsamlingsmetoder, for å bedre å belyse problemstillingen. Et større utvalg enn sju 

informanter kunne kanskje ha styrket oppgavens reliabilitet eller troverdighet.  

En praktisk erfaring på feltet hadde imidlertid vært av stor betydning, da jeg i løpet av 

oppgaveprosessen i større grad hadde ønsket å kunne plassere funnene mine i en 

samfunnskontekst. 

I løpet av oppgaveprosessen ble det reflektert over hvorvidt jeg hadde gått for bredt ut i 

datainnsamlingen. Min begrensede erfaring i utarbeidelsen av intervjuguiden, medførte brede 

beskrivelser innen mange ulike områder. I ettertid innser jeg at en ytterligere fokusering av 

problemstilling i forkant av datainnsamlingen, kunne ha ført til et smalere datamateriale mer 

relevant for å belyse problemstillingen. Flere rike beskrivelser måtte dermed forkastes på 

grunn av prosjektets begrensing.    
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5 Resultat 

I følgende kapittel presenteres prosjektets funn. Funnene som kom til syne gjennom analysen 

peker på ulike måter natur og friluftsliv kan være av betydning i tilbakeføringsprosessen til 

arbeidslivet. De ulike funnene inndeles i to hovedtema, med tilhørende undertema (se tabell 

2).  

Hovedtema 

 

Undertema 

Natur og friluftsliv  

som et åpent rom 

- Skru ned intensitet ved stillhet 

- «Det er godt å være ute!» 

- Endring av sosiale prosesser 

- Utvikling av tankeprosesser 

 

Natur og friluftsliv  

som en opptreningsarena mot 

arbeidslivet 

 

- Meningsfulle aktiviteter med overføringsverdi 

gir mestring 

- Vaner og balanse 

- Arena for fysisk aktivitet 

 

Tabell 2: Presentasjon av resultat 

 

5.1 Natur og friluftsliv som et åpent rom 

Informantenes erfaringer og opplevelser av natur og friluftsliv som et åpent rom ble inndelt i 

undertitlene tid, tempo og stillhet, «det er godt å være ute!», endring av sosiale prosesser og 

utvikling av tankeprosesser. Undertitlene blir herved presentert. 

5.1.1 Skru ned intensitet ved stillhet 

Majoriteten av informanter ga uttrykk for at tid og tempo er sentrale begrep i dagens samfunn 

hva angår stress og livsstilsrelaterte plager. De uttrykte en opplevelse av at folk aldri har hatt 

det så travelt som i dag: «Det er akkurat som om ting blir bedre, jo fortere det går» 

(«Anders»). Flere delte oppfatningen om at hastigheten, tempoet og stresset som mange folk 

opplever i dag, kan forklare at mange går på en «smell», og havner ut av arbeidslivet. Disse 

hadde erfaringer med at deltakerne kom fra stressende yrker, hvor de kanskje hadde lagt lista 
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litt over egen kapasitet. «Berit» og «Else» fortalte at flere av deres deltakere hadde beskrevet 

livet sitt som å sitte fast i ei rundkjøring eller en karusell før de ble syke eller skadet. Og det 

er først når de ikke har annet valg enn å stoppe opp, at de kjenner hvor godt det er å sitte ut ei 

sola eller være ute i regnet: «De bruker sansene veldig mye, for da har de tid. Da har de ikke 

alt det andre som skal skje» («Berit»). Informantene fortalte at de innimellom måtte «tvinge» 

deltakerne til å sitte i ro og være stille, noe som var vanskelig for mange: 

«Vi har jo de hjertepasientene som er kjørt inn i et voldsomt stress. De klarer ikke sitte 

i ro, foten bare hamrer opp og ned. Og så er det de som hele tiden må fyre på bålet 

eller skjenke kaffe til de andre, altså de må gjøre noe hele tida. Og få disse med på 

refleksjonsøktene rundt bålet hvor det ikke er lov til å snakke eller kommunisere… 

hvor du bare er nødt til å gå inn og hente dine egne verdier… det er viktig!» 

(«Dorte»). 

Både «Berit», «Christian» og «Frida» var av den oppfatning at tidsklemma i dag også kan 

være forklaringen til at mange prioriterer bort å dra ut i naturen: «Folk har liksom så mye som 

skal skje, så de finner kanskje ikke helt det rommet til å bruke naturen» («Frida»).   

«Christian» uttalte at man ved å komme ut i naturen, automatisk vil senke tempoet sitt. Han 

framhevet også i denne sammenheng fysiologiske elementer som blodtrykk og puls, og at 

blant annet stillheten ute i naturen er med på å redusere opplevelsen av stress: «Det er noe 

med å komme ut og kjenne på stillheten. Det sitter nok inne hos mange». Som «Berit» også 

uttalte er det noe med det rolige tempoet ute i naturen som gjør at man faller litt til ro: «Det å 

oppleve og kunne stoppe opp. Å oppleve at man ikke har masse ting som skjer rundt seg. At 

man bare kan stoppe opp og så er det stille». Flesteparten av informantene hadde klare 

meninger om at man ved å senke tempoet og skru ned intensiteten, ikke bare setter i gang 

refleksjoner, men at man også klarer å ta seg igjen og koble seg på andre ting. 

«Anders» mente at menneskene i dag mangler plasser og rom for å hvile: «Det der arbeid, 

bønn og hvile som munkene dreiv etter… det er jo blitt redusert til bare arbeid stort sett».  

«Else» delte «Anders» sin oppfatning: «Jeg tror folk har glemt at man ikke alltid trenger å 

gjøre så mye. Det å gå ut i skogen og brenne bål, og bare se hvordan vi er ute – det tror jeg 

folk har glemt litt».  

Samtlige informanter nevnte stillheten, og at natur og friluftsliv er en sikker kilde til å få 

oppleve denne. Som «Dorte» uttalte:  
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«Mange opplever jo ikke stillhet i dag. Det er alltid en radio eller en TV som durer i 

bakgrunnen. Det å være stille er et tiltak vi har blitt fjerne fra, og det er kjempestort 

for folk å oppleve».  

5.1.2 «Det er godt å være ute i naturen!» 

Flere av informantene virket oppriktig bekymret over påvirkningen den digitale verden har på 

både voksne og barn i dag, og at dette medfører både økende inne- og stillesitting, ensomhet 

og en fremmedgjøring og distansering til naturen. «Vi er jo skapt for å røre på oss, men når 

det blir mindre fokus på det, blir kanskje distansen mellom mennesker og natur enda større» 

(«Christian»). Som «Dorte» fortalte streber menneskene i dag hele tiden etter noe som er 

målbart, enten det er en kropp som er fin å se på, et lykkelig ekteskap eller et vellykket 

arbeidsliv:  

«Det å sette seg rundt et bål eller gå ned til et vann eller noe sånt, det opplever mange 

som sløsing av tid. Du gjør jo ingenting. Du kan jo gå ut og gjøre ingenting og bare 

være, men det blir forbundet med ineffektivitet i dag. Du kan jo ikke fortelle at «ja, jeg 

har vært ute og sett i bekken», hva betyr det for et liv liksom? For hva kan du fortelle 

om det? Altså, det har ingen status. Det kan jo ikke måles…» («Dorte»). 

«Anders» ytret at «fremmedgjøringen til natur bare blir verre og verre», og at vi uten tvil 

mister noe om vi fjernes helt fra naturen: «Vi er fremmedgjorte fra natur, og så blir vi 

fremmedgjorte fra vår egen kropp. Snart er det bare tanken igjen… Vi er i ferd med å skjære 

av greina vi sitter på».   

At det var «godt» å være i naturen hadde imidlertid alle informantene kjent på selv, i tillegg 

de at de delte denne erfaringen med deltakerne. «Dorte» mente at «det er en ekstra gevinst 

ute, som det er vanskelig å sette ord på. Den bare er der. Det blir aldri det samme å bestige 

en fjelltopp som å løpe på ei tredemølle innendørs». Flere av informantene støttet denne 

tankegangen, og snakket om hvordan både kroppen og hodet får en god opplevelse ute i natur 

og friluftsliv. «Det skjer noe med huet også, ikke bare det fysiske» («Christian»).  Og som 

«Gina» uttalte: «De får en avkopling som de ikke får inne på en treningssal. De opplever et 

overskudd som de blir lykkelige av».  

«Berit» var opptatt av at vi bruker alle sansene våre ute i natur og friluft. Hun hadde opplevd 

at flere av deltakerne hadde uttrykt at «åh, nå kjenner jeg at jeg lever» når de kom ut i naturen, 
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og det kunne like gjerne være i ruskevær som i sol. Både «Anders», «Dorte» og «Gina» var 

opptatt av menneskenes naturlige tilknytning til naturen, og mente dette kunne ha en 

sammenheng med hvordan menneskene levde for lenge siden: 

«Hvis du ser på urmenneskene og hvordan de levde, så det er nok ikke tilfeldig at de 

som sliter med angst eller stress finner ro ved å se inn i et bål, et vann som beveger 

seg eller en bølge som skvulper inn på ei strand. Jeg tror det er noe grunnleggende 

som ligger i oss et sted, mer eller mindre tilgjengelig» («Dorte»).  

«Else» var inne på noe av det samme: «Det er et eller annet med opplevelsen i naturen som 

ikke krever noe. Man kan bare være i naturen, og det tror jeg er litt sånn grunnleggende. Det 

er litt vanskelig å sette ord på». Det faktum at naturen ikke dømmer deg, og ikke krever noe 

tilbake av deg ble nevnt av flere av informantene. I naturen kan du bare være deg selv, uten å 

ha mange ting som skjer samtidig og som du må forholde deg til.  «Dorte» mente at de gode 

følelsene vi opplever i naturen ikke nødvendigvis kan forklares:  

«Jeg tror vi skal unngå å prøve og forklare alt. Når folk sier at det er godt å komme ut 

og å være i naturen, og at det gir en ro og tid for refleksjon, så ja – da er det noe vi 

ikke klarer å fange opp på noen målinger eller den slags. Sånn er det bare!» 

«Anders» mente at roen som naturen formidler, fører til at vi blir rolige inni oss: «Det er en 

vekselvirkning mellom det utvendige og det innvendige, da». «Gina» var inne på det samme, 

og mente at den naturlige tilknytningen vår til naturen gjør at vakre farger, vakker utsikt og 

det å kjenne på stillheten gir oss en god opplevelse. Flere av informantene påpekte også at 

menneskelige grunnleggende behov påvirkes i kontakt med natur og friluftsliv, og at de av 

erfaring ser at både matlyst og søvn kan bli bedre.  

Både «Gina» og «Dorte» hadde opplevd at deltakere i starten på et opphold hadde uttrykt at 

de mislikte å være ute i naturen. «De ser ikke vitsen, og har en sperre og en motstand på det å 

skulle gå ut» («Dorte»). I de aller fleste tilfeller har de samme deltakerne blitt overrasket over 

hvor godt det har vært å få gjenopprettet kontakten med naturen igjen: «Mange blir jo litt 

sånn «ja, men herregud!» når de først kommer ut, og ofte takker de oss for at vi åpna og la til 

rette for at de fikk den kontakten igjen. Det er sterkt å oppleve!» («Dorte»). 

På samme måte nevnte også samtlige informanter at naturen er med på å distrahere og fange 

oppmerksomhet. Gode sanseopplevelser kan gjøre det enklere å fokusere på andre ting enn en 
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strevsom arbeidshverdag: «Deltakerne spør i mindre grad etter smertestillende. Man fjerner 

fokuset fra sykdom, og det sier jo noe om at naturen kan være med på å distrahere» («Berit»).  

«Frida» hadde noen av de samme erfaringene: «Mange opplever det med sansing og gode 

opplevelser. Det rensker jo hodet for grubling og holder fokuset på omgivelsene rundt 

istedenfor. Det kan være alt fra fuglekvitter til bølgeskvulp».  

5.1.3 Endring av sosiale prosesser 

Et aspekt ved naturen som et åpent rom, var ifølge informantene en endring av sosiale 

prosesser. Informantene hadde opplevd at både rollene, samtalen og fellesskapet ble 

annerledes når deltakerne kom ut i naturen, sammenlignet med å være innendørs.   

Både «Berit», «Else» og «Gina» var opptatt av at rollene utviskes idet vi kommer ut i natur og 

friluft: 

«Det er noe med det åpne rommet. Om man har en samtale inne, blir rollene veldig 

definert. Flere deltakere har takket meg i etterkant av turer, fordi samtalen på turen 

har vært så god. Ute fjerner man liksom de her yrkesknaggende, bekledningen og de 

her rommene. Man fjerner liksom alt når man kommer ut i naturen, så det mest 

betroende samtalene og mestringsopplevelsene – de har vi ute» («Gina»). 

«Ute opplever man et fellesskap, og rollene forskyves mye mer enn når man er inne. At 

den er baker, den er renholder og den er advokat – det spiller ingen rolle når man er 

ute» («Else»).  

«Else» uttrykte betydningen av å bli røsket ut av det sykelige som henger igjen i gangene på 

en institusjon: «Det er ingen tvil om at man er syk når man er inne på et sykehus, men når 

man er ute – ja, så er man der fordi man er ute». «Berit» og «Else» trakk begge fram at det at 

ansatte hadde på seg sivilt tøy utendørs også var av betydning for deltakerne med tanke på 

rolleutvisking. Med en gang ansatte har på arbeidstøy, for eksempel hvite frakker, opplevde 

de at stemningen ble mer formell og at deltakerne hadde beskyttelsesmekanismene mer i 

beredskap. Ute i naturen ble den formelle atmosfæren tatt ned på et helt annet nivå, noe de 

hadde opplevd at «åpnet opp» deltakerne.  Som «Gina» påpekte: «Vi er opptatt av å ha det 

fint sammen til tross for diagnoser, behandler og deltaker».  

Majoriteten av informanter snakket om at de på sin arbeidsplass bevisst brukte natur og 

friluftsliv til samtale – enten det var i fysisk aktivitet, rundt et bål eller på et utkikkssted. 
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«Anders» opplevde at folk har guarden sin mye mer opp inne på et klasserom sammenlignet 

med ute i naturen:  

«Når det gjelder å holde seg varm, få i seg mat og søke ly… ja, da er den guarden mye 

mer nede, da. Det blir flottere samtaler, det gir et helt annet læringsmiljø. Det gjør 

noe med folk på en helt annen måte, da!» («Anders»). 

«Anders» mente også at man ved å få en annen tilgang til samtalen, også i større grad klarer å 

bevisstgjøre prosesser.  

«Else» fortalte at: «Man fjerner fokus fra sykdom. Det faller seg mer naturlig å snakke om 

andre ting enn sykdom og vansker ute i naturen». På samme måte fortalte «Gina» at de på 

hennes arbeidsplass var opptatt av å prate om hva man følte på turdagene. For folk som ikke 

hadde vært ute på lenge, kunne dette både bli gledestårer og angstanfall.  

Samtlige informanter snakket i varierende grad om fellesskapet som oppstår når man er ute i 

naturen. «Frida» nevnte at hun opplevde å få en helt annen gruppedynamikk i 

treningssammenheng ute i naturen. Dette ble aldri det samme inne i en treningssal. Også 

«Berit», «Dorte», «Else» og «Gina» fortalte om det fellesskapet de opplever at deltakerne får i 

naturen. «De finner den her roen og en arena for sosialt samvær, da! De nyter det. De får 

frisk luft og et samtalerom. Vi får et helt annet rom for samtaler ute i naturen» («Gina»).  

Mange av informanter snakket om bålet som samlingspunkt, og var sterkt engasjerte i 

hvordan samlinger rundt bålet både fører til, og kan benyttes til å framkalle, humor, dype 

samtaler og stillhet. De var alle enige om at det å samles rundt et bål ute i naturen nok føles 

mye mer naturlig enn å samles i en sirkel av stoler innendørs: «Når du er ute, så snakker du 

sammen. Eller du er stille sammen, men du er sammen. Inne så skjermer vi oss jo, og man kan 

velge å lukke en dør. Ute kan man ikke det» («Else»). Som «Berit» fortalte: 

«Det skjer et eller annet når vi går ut når det gjelder å være sammen. Vi snakker ikke 

om sykdom, vi er mer for hverandre. Vi stopper opp. Det blir helt naturlig å samles 

rundt et bål eller gå en tur og snakke om andre ting enn hvis man er inne».  

«Det å sette seg ned rundt bålet for å drikke bålkaffe etter en aktivitet, - da kommer det fram 

utrolig fine samtaler altså!» («Else»).  

«Gina» fortalte at de på hennes arbeidsplass hadde et bevisst forhold til at alle skulle være 

sammen på turdagene. På denne måten klarer folk å forhold seg til andre, og få et 
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samtalegrunnlag, noe hun så på som avgjørende med tanke på å skulle tre inn i arbeidslivet 

igjen. «Andres» hadde også noen tanker rundt dette:  

«Mange som har vært sykemeldte føler seg jo så utrolig verdiløse, og da er det å få 

folk til å innse at de virkelig er verdifulle. Ute i naturen er vi alle en del av det samme 

fellesskapet, og vi yter på forskjellige måter».  

5.1.4 Utvikling av tankeprosesser  

Mange av informanter uttrykte med engasjement hvordan de opplever at tankeprosessene 

endres når man kommer ut i natur og friluft. De forklarte hvordan det å komme ut i naturen, 

ikke bare befrir oss fra de faste rammer som binder og hemmer oss innendørs, men at vi 

tenker med fritt. Både «Berit», «Dorte» og «Gina» hadde opplevd at deltakerne i større grad 

klarer å se muligheter foran begrensninger idet de kommer ut i naturen:  

«Mange deltakere åpner seg mer når de kommer ut i et friskt miljø, og mange blir mer 

løsningsorienterte ute i et friskt miljø. Det å skrive rehabiliteringsplan blir mer 

naturlig ute enn inne. Ting kommer mer naturlig» («Berit»).  

«Anders» beskrev hvordan han opplever at den dynamiske endringen i naturen med skyene 

som flyr over himmelen og vær og lys, kan bidra til å få deltakerne til å vinkle ting 

annerledes. Han mente at det blir enklere å tenke på andre måter med naturen såpass tett på, 

og at det er med på å skape et slags håp: «Om de klarer å se at de bare er utenfor arbeidslivet 

midlertidig, og at det kommer til å endre seg». «Dorte» var av samme oppfatning som 

«Anders», og hevdet at naturen hjelper oss å få et annet perspektiv på ting. Hun mener at man 

i naturen får en helt annen tilgang på tankeprosessene sine sammenlignet med å være 

innendørs, og at man setter seg mer realistiske hverdagsmål. «Else» uttrykker også at 

deltakerne setter seg mer realistiske hverdagsmål når rehabiliteringsplanen lages ute, og at de 

i større grad klarer å knytte målene til sitt hverdags- og arbeidsliv: «det er vanskelig å ha den 

overføringen inne, men med en gang vi kommer ut så ser vi det. Eller vi opplever det».  

«Dorte» mente at om man får satt ting i et annet perspektiv, blir man i stand til å ta andre 

valg:  

«Akkurat som sperren med å gå ut hvis det regner, så kan noen av de samme 

mekanismene ligge til grunn for at det er vanskelig å gå på jobb. Det er de samme 
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mekanismene som stopper oss. Men ute i naturen får man tak i en kraft som gir andre 

valgmuligheter» («Dorte»).  

«Gina» var enig i at refleksjon og tankesett kan endres ute: «En reflekterer mer. Det å få et 

overskudd og evne til å reflektere over egen hverdag og evner, er viktig når man skal tilbake 

til jobb igjen».  

Selv om «Frida» ikke hadde noen tanker om at natur og friluftsliv kan påvirke 

tankeprosessene våre, mente hun likevel at naturen er av betydning for å utfordre seg selv og 

sprenge grenser. «Berit» hadde erfaring med at deltakere noen gang må presset litt, men at 

dette nesten alltid blir bra.  

Særlig «Dorte» var opptatt av at man må komme seg ut i natur og friluft for å sette i gang den 

naturlige mentale renselsen, og at vi blir mentalt avgrenset av bare å sitte inne på et rom:  

«Du trenger ikke annet enn å ta med deg tanken og gå ut på tur. Du går ifra den, ikke 

sant. Som Søren Kirkegaard sa er ingen tanke for tung til at du ikke kan gå ifra den, 

og han mente nok ikke å gå rundt spisebordet. Den mentale renselsesprosessen går jo 

av seg selv ute, uten at vi trenger å gjøre så mye».   

«Gina» var inne på noe av det samme:  

«Når noe blir tung mentalt, skal vi alltid lufte ut etterpå. Da er det lavterskelaktivitet, 

samme hva det er, men vi skal ut. Mange blir overrasket over hvor godt det er å få 

lufta de tunge tankene og få et overskudd etter at hjernen har jobba. At de kjenner at 

det effekt på kroppen sin, i stedet for å legge seg i senga, som kanskje mange har gjort 

før».  

«Anders» uttalte at: «jeg tror vi får mye mer kontakt med oss selv som hele mennesker ute i 

naturen». Han mente at f.eks. jobbstresset ble satt i en annen sammenheng enn før, om man 

kom seg ut i naturen. Både «Anders» og «Christian» hadde opplevd at deltakerne brukte den 

første tiden til å falle litt til ro, finne seg litt til rette og gi slipp på det hjemme, og at de da 

etter hvert hadde lettere for å ta inn andre inntrykk. Som «Christian» uttalte, blir deltakerne 

tvunget til å evaluere seg selv og mange finner seg selv litt: «Jeg tror det blir enklere å sette 

seg selv litt mer i fokus. Man glemmer hverdagslig tjas og mas, og setter pris på de litt mindre 

tingene i livet, da». «Dorte» var også tydelig på at hun mente at natur og friluftsliv er en måte 

å komme i kontakt med seg selv på:  
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«Om du er i stand til å kommunisere ut hva du har behov for, for å takle et hardt 

arbeidspress, berger du lenger enn om du aldri har vært i kontakt med det, for da vet 

du jo ikke hva du handler om. Jo mer du er i stand til å finne behovene dine og 

markere disse, jo bedre er du rustet. Og da må du i kontakt med deg selv, enten 

gjennom natur og friluftsliv, mindfulness eller hva det måtte være. Men jeg tror nok 

folk flest har mer tilgang til naturen, for å si det sånnl» («Dorte»).  

«Christian» var inne på noe av det samme, om å lære og lytte til egen kropp og finne ut hva 

som er best for en selv. «Berit» mente at det å bli oppmerksom på tingene rundt seg, gjør at 

man blir mer oppmerksom på seg selv: «Det er oppmerksomt nærvær, her og nå!»  

Samlet sett delte informantene jevnt over mening om at natur og friluftsliv har innvirkning på 

tankeprosessene våre, og at dette i en tilbakeføringsprosess til arbeid, er nyttig for å komme i 

kontakt med seg selv, sine behov, kjenne på å være tilstede her og nå og å sette seg selv mer i 

fokus. Å lære å kjenne på og markere sine behov er et nyttig verktøy når man skal tilbake til 

jobb.  

5.2 Natur og friluftsliv som opptreningsarena mot arbeidslivet 

Informantenes beskrivelser av natur og friluftsliv som en opptreningsarena til arbeidslivet, blir 

herved presentert ved undertitlene meningsfulle aktiviteter med overføringsverdi, mestring, 

vaner og balanse og arena for fysisk aktivitet.  

5.2.1 Meningsfulle aktiviteter med overføringsverdi gir mestring 

Flere av informantene fortalte hvordan natur og friluftsliv legger til rette for gjennomføringen 

av naturlige og «nyttige» aktiviteter, noe som i en tilbakeføringsprosess til arbeid er 

hensiktsmessig med tanke på mening og motivasjon. Enkelte informanter hadde derfor en 

bevisst tilnærming til å vektlegge aktiviteter som gir gjenklang hos deltakerne. Som «Else» 

sa: «Innen sykehusverdenen er alt ukjent for deltakerne, men det å komme ut gir ofte 

gjenklang hos de fleste». Å gi gjenklang handlet om å vekke minner fra tidligere i livet, og 

kunne være nyttige aktiviteter som høstdugnad, våronn, bærplukking, matlaging og 

vedhugging. Dette ble beskrevet av informantene som meningsfulle aktiviteter hvor 

deltakerne i tillegg får trent på balanse, koordinasjon og stabilitet. Som «Berit» understrekte: 

«Det er forskjell på å mestre noe som er nyttig framfor å trene på å plukke opp noe fra gulvet 
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helt kunstig innendørs». «Christian» trakk fram forskjellen på å gjøre aktiviteter utendørs, 

framfor å få en fagperson inne på et rom til å fortelle deg at det er bra å være ute. 

Flere av informantene framhevet at det er enklere å finne aktiviteter som passer til den enkelte 

ute i naturen, da man liksom kan relatere seg til noe i større grad enn innendørs. Dette kunne 

innebære å ta del i en høstdugnad, noe som både er nyttig, meningsfullt samtidig som man får 

fysisk aktivitet. «Jeg tror vi må litt ut av klasserommet. Det tror jeg har mye for seg, for da 

får man en overføringsverdi. Jeg tror naturen kan tilby noe annet enn innerommet» («Else»). 

«Christian» er ikke i tvil om at ting man gjør ute i naturen, absolutt kan overføres til det man 

gjør i andre settinger. «Gina» understreker at en del av målet på hennes arbeidsplass er at 

aktivitetene skal være lett overførbare til hjemmesituasjonen: «Det er jo det som er målet! For 

mange av deltakerne våre er terskelen for å gå på treningssenter høy, så det er om å gjøre det 

enkelt og håndterbart».  

«Dorte» mente at man kommer lettere i gang med tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet ute i 

naturen, fordi man da kan være i omgivelser som gir gjenklang fra tidligere aktivitet i livet, 

fra man var frisk og kanskje var mye ute i naturen. «Else» deler «Dorte» sin mening, og 

uttaler at gjenkjenningen trolig har mye å si for den enkelte deltaker: «Det med å kunne gjengi 

en hverdag som er snudd på hodet fordi man på grunn av sykdom eller skade er satt ut av sin 

vante gjenge». Dette kunne handle om å hugge ved ute naturen, noe deltakerne kanskje har 

vært vant med, som de ikke har gjennomført på lenge på grunn av sykdom eller skade: 

«Vi har mye våronn og høstdugnad hvor vi gjør praktiske ting, og det ser vi er godt for 

mange. Det å gjøre noe som i utgangspunktet skal gjøres. Å hjelpe hverandre med noe 

nyttig framfor en planlagt og tilrettelagt aktivitet innendørs» («Else»).  

Flesteparten av informantene mente at natur og friluftsliv er av betydning overfor mestring. 

Disse hadde erfart at bare det å komme ut i naturen kan være en mestring i seg selv, og at man 

raskt kommer inn på at jo, men når jeg klarer det, så klarer jeg jo også andre ting. Ved å 

mestre aktiviteter, distanser og/eller terreng de ikke trodde de skulle klare eller mestre, føler 

mange at de kan klare det meste: «Hvis de klarer å kjenne at «jo, jeg skal mestre ting, men 

kanskje på en annen måte» så er jo det kjempeviktig med tanke på tilbakeføringsprosessen til 

arbeidslivet» («Dorte»).  
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Noen av informantene fortalte at de var opptatt av å skulle ta med deltakerne ut i naturen så 

raskt som mulig i rehabiliteringsforløpet, for å se hva de har behov for og hva de kan mestre 

til de kommer hjem: 

«Det å legge til rette for at et menneske kan se og føle en mening med det de gjør, og 

oppleve mestring igjen.. at det kan være med på å bygge opp selvtilliten og evnen til 

faktisk å møte i arbeidslivet igjen. For det er jo tøft å være lenge borte, og skal tre inn 

i det igjen» («Gina»).  

5.2.2 Vaner og balanse 

Flere av informantene fortalte at de som en del av rehabiliteringsprosessen, ønsket å 

presentere deltakerne for ulike lavterskelaktiviteter ute i naturen. Noe av årsaken til dette var 

at mange i dag hverken har lyst eller mulighet til å trene på treningsstudio. «Christian», 

«Else» og «Gina» snakket om hvor viktig det er å vise muligheter, blant annet hva natur og 

friluftsliv kan by på. Dette var gjerne enkle, «basic» aktiviteter som gåturer, leking, grilling på 

bål og annen matlaging, som mange av deltakerne har et forhold til fra før: 

«Vi har en turdag i uka hvor vi bryter opp litt fra de andre dagene. Da har vi tur, og 

som regel en destinasjon vi skal komme oss til på ulike måter. Vi prøver å vise litt 

muligheter også da, det synes vi er viktig. Å vise at friluftsliv har mer å by på enn å gå 

fra A til B» («Christian»).  

Et viktig aspekt var at aktivitetene skal være enkle å fortsette med etter at deltakerne kommer 

hjem og tilbake i jobb:  

«Det å gå på helt vanlig tur, litt sånn søndagstur. Gå i skogen, lage bål en plass det er 

mulighet. Vi har funnet ut at det enkle friluftsliv vekker noe i mange folk. Det å lage 

pinnebrød eller grille pølser på bålet…» («Else»). 

«Det er viktig å finne ut hva deltakerne har behov for, hva som passer for dem, både 

med tanke på trening og stillhet og ro ute i naturen. At vi kan tilrettelegge til de 

kommer hjem. Hva som er viktig for de å trene på her, både som de kan bruke på jobb 

og på fritiden sånn hjemme, da» («Berit»). 

Flere av informantene påpekte at det legges et grunnlag i barndommen, med tanke på vaner 

med å benytte seg av natur og friluftsliv. De fleste konkluderte med at mange nordmenn er 

godt vant med å være ute i naturen og/eller på tur. 
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Samtlige informanter mente at natur og friluftsliv er viktig med tanke på å lage seg gode, 

varige vaner. De mente at rehabiliteringen er godt egnet til å skape disse vanene, enten det 

gjelder morgentur, trening, enkle aktiviteter i naturen, måltider eller å ta pauser: «Det er på en 

måte noe av det enkleste vi kan lære folk til de kommer hjem. Det å ta på seg sko og være ute» 

(«Gina»). «Frida» mente at de ansatte må finne og legge til rette for gode omgivelser for alle: 

«Vi mennesker sitter jo mer inne enn noen gang. Så det å bruke naturen til å skape gode 

vaner, og gode opplevelser som gjør at kroppen ønsket å fortsette med det».  

Flere av informantene påpekte at mange av deltakerne bor nært natur, og at det gjelder å lære 

dem å ta i bruk sine nærområder både som rekreasjon og treningsarena. Mange deltakere har 

uttalt at de har lyst til å fortsette å gå tur og å bruke naturen også etter 

rehabiliteringsoppholdet, siden det er så enkelt: 

«De som kommer til oss har gjerne ligger på sofaen i månedsvis og knapt gått ut for å 

kjøpe seg mat. Så det å lære og ta i bruk nærområder for å begynne å gå en struktur 

på hverdagen igjen. Og å tørre og møte hverdagen – det er viktig!» («Gina»).  

En del av informantene fortalte at de hadde en del fokus på å tilberede og spise måltider 

sammen ute i naturen. En tanke bak dette var nettopp å la deltakerne få kjenne på å ta seg tid 

til selve gjennomføringen, og sette seg ned å vente på at maten skal bli ferdig. Som «Dorte» 

fortalte, er det veldig mange i dag som velger hurtigmat i mikroen bare fordi de ikke tar seg 

tid til å tilberede et ordentlig måltid. Andre var opptatt av å holde på med lette aktiviteter som 

for eksempel vedhugging eller hagearbeid ute i naturen, ta pauser og så fortsette med 

aktiviteten igjen. Det å kjenne etter når man må slappe av og ta seg en pause, og lære å kjenne 

på en balanse, ble trukket fram for å være en viktig lærdom å ta med seg tilbake til 

arbeidslivet: 

«Jeg tror mange kommer tilbake i jobb på en annen måte. De lærer nye strategier for 

å kunne mestre jobb igjen, og for ikke å bli syke igjen. Mange har jo møtt veggen. De 

er helt utslitte, de har ikke krefter eller energi. Så det å kjenne på en 

energiøkonomisering. At man kan lære det… Å takle ting på en litt annen måte. Det 

tror jeg vi kan bruke naturen mye til, og vi gjør det!» («Berit»).  

«Hvis du i ditt arbeidsliv er i stand til å disse time-outene, ta de pausene og de 

stundene hvor du gjør ingenting – så vil du jo være i en større balanse. Og da vil du 
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takle stress og et stort arbeidspress bedre enn om du aldri stopper opp og tar time-

out» («Berit»). 

«Det hender jo at pasientene hos oss er syke eller skada på grunn av stress og 

uoppmerksomhet. Mye høyt blodtrykk og stress. De blir gjerne gradvis opptatt av å få 

en balanse i livet. Mange sier at om de ikke hadde blitt syke, så hadde det nok gått på 

dunken med andre ting. Disse begynner å bruke naturen til å rekreere og å finne den 

balansen. Og da er det jo å gi de den opplevelsen og forankre mye av det de har 

opplevd slik at de ikke kommer inn i samme rundkjøring igjen når de kommer hjem og 

tilbake i jobb. Det er så viktig å tillate seg selv å være snill med seg selv. Og bare sitte 

stille for å hente energi» («Berit»).   

5.2.3 Arena for fysisk aktivitet 

Både «Christian», «Dorte» og «Gina» mente at mange i dag har en feiloppfatning av trening. 

«Christian» trakk fram sosiale mediers betydning, og at det meste som står om trening på 

internett handler om trening innendørs:  

«Du skal komme deg i super form på så og så kort tid, det er cross-fit og det er ikke 

måte på! Det står veldig lite om hva man kan bruke naturen til. Mange tror nok at 

trening foregår best innendørs på en spinningssykkel og med vekter» («Christian»). 

«Gina» delte «Christian» sin oppfatning, og har erfart at terskelen blir veldig høy dersom ting 

blir framstilt på en spesiell måte i media:  

«Altså, om det er sånne klær og sånt utstyr man må ha, og om man må dit og dit for å 

oppleve det og få den følelsen som mange er opptatte av, så blir det nok veldig 

uoppnåelig for mange» («Gina»). 

«Gina» mente samtidig at vi har en tilnærming til friluftsliv i dag som er veldig ekstrem, der 

det delvis handler om å publisere og være veldig offentlig rundt det. Hun mener at det har blitt 

en motegreie, og at det helst skal være både fargerikt, dyrt og bratt. De hadde opplevd at 

deltakere har uttrykt at de av slike grunner har kviet seg for både å trene og å komme seg ut i 

naturen.  

Samtlige informanter var imidlertid svært enige om at natur og friluftsliv er en gunstig arena 

for fysisk aktivitet. Som «Berit» antyder er «arenaen inne for liten og for kunstig». Både 

«Christian» og «Gina» var likevel av den oppfatning at det nok henger igjen en tradisjon 
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innen rehabilitering med treningsapparater og behandlingsbenk, og at det nok sitter litt inne å 

skulle flytte aktiviteter og opplegg utendørs: «Mange tenker kanskje at det å bruke naturen 

ikke har så mye med rehabilitering å gjøre…» («Christian»). 

Informantene nølte imidlertid ikke med å beskrive alle fordelene med å benytte naturen ved 

trening. Bare det å bruke naturen til naturlige intervaller eller styrketreningsarena, istedenfor 

ei tredemølle eller mostand på en sykkel: 

«Ute i naturen får man brukt mange ressurser da, både med tanke på styrke, 

utholdenhet, fleksibilitet og balanse. Du får brukt veldig mange dimensjoner uten at du 

kanskje tenker over det, for landskapet er jo ikke så A4 som et vanlig treningsrom» 

(«Frida»). 

Flere av informantene var også inne på at opplevelsen rundt treningen blir helt annerledes ute 

enn inne: «De får ei avkopling som de ikke får på ei tredemølle eller i en treningssal». Som 

«Dorte» påpeker, er det mange som kvier seg for å få opp pulsen og bli svette:  

«Svette er jo forbundet med angst og gudene må vite hva. Er du inne på en tredemølle 

i et varmt lokale, vet du jo hvordan pulsen og svetten oppleves. Men idet du kommer ut 

og oppnår samme puls og blir like svett, så er opplevelsen helt annerledes. Om man 

tar på et pulsbelte, går fort opp en bakke og sammenligner med hva som trigger et 

angstanfall inne på ei tredemølle, så får mange seg noen aha-opplevelser. Det er det 

kanskje ikke pulsen som er utfordringen, men opplevelsen. Så det å flytte 

treningsarenaen ute kan gi en helt annen opplevelse på intensitet og samme puls for 

den enkelte» («Dorte»).  
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6 Diskusjon 

Prosjektets resultat blir herved diskutert opp mot eksisterende forskning og teori i den hensikt 

å belyse problemstilling, hvorpå egne refleksjoner også kommer til uttrykk. Resultatene 

diskuteres i den rekkefølgen som antas å være mest hensiktsmessig i henhold til en 

rehabilitering i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet. 

På bakgrunn av informantenes beskrivelser blir det tydeliggjort hvordan en rehabilitering ved 

bruk av aktiviteter i natur og friluftsliv kan være av betydning i tilbakeføringsprosessen til 

arbeidslivet. Ved anvendelse av aktiviteter i natur og friluftsliv blir mange positive muligheter 

i en rehabiliteringsprosess framhevet.  

I en tilbakeføringsprosess til arbeidslivet, er det rimelig å hevde at målet er at deltakerne som 

er på rehabiliteringsopphold, i tråd med Wilcock’s (1999) beskrivelser, skal bli og forbli 

friske og i stand til igjen å tre inn i, og kunne tilhøre en arbeidsplass. Et viktig aspekt for å 

kunne tilhøre en arbeidsplass, er også å fungere i hverdagen for øvrig.  

6.1 Meningsfulle aktiviteter med overføringsverdi gir mestring 

Flere av informantene beskrev at deltakerne som tar del i arbeidsrehabilitering ofte har vært 

utenfor arbeidslivet over en lang periode, noe de hadde erfart kan medføre sosial isolasjon, 

følelse av verdiløshet og fysisk inaktivitet. Som Floderus et.al. (2005) påpeker, kan et 

langvarig sykefravær ha en negativ innflytelse på oss dersom vi passiviseres. På bakgrunn av 

informantenes uttalelser og Floderus et.al. (2005) sine funn, kan det antas at være-

dimensjonen som handler om hva en person føler om det en selv gjør (Wilcock, 1999), ikke 

nødvendigvis oppleves positivt for individet. På denne bakgrunn bør derfor en arbeidstaker 

som har havnet utenfor arbeidslivet ikke passiviseres, men raskest mulig komme i gang med 

en tilbakeføringsprosess mot arbeid eller en aktivitet (Aas, 2009). 

Aktiviteter i hage og grøntanlegg representerer, som ved Alnarpsmetoden (Grahn et.al., 

2015), et støttende miljø av fysisk og kulturell karakter. Ved å mobilisere individets ressurser 

kan muligheter i dette miljøet også være nyttige tiltak i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet 

(Grahn et.al., 2015). Mine informanter fortalte at de bevisst tilrettelegger for aktiviteter som 

høstdugnad, våronn, bærplukking og vedhugging ute i naturen, som er aktiviteter deltakerne 

kanskje har vært kjent med fra tidligere i sitt liv, men som mange av ulike årsaker har kommet 
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vekk fra. Aktiviteter som vedhugging, matlaging og samling rundt et bål kan vekke hyggelige 

minner fra barndommen eller tidligere i livet. Hvordan gjenopptakelse av aktiviteter som man 

tidligere har opplevd som hyggelige og meningsfulle gir motivasjon, beskrives også av 

Lundberg og Cooper (2011). Økt motivasjon kan også være en viktig personlig ressurs for en 

vellykket tilbakeføringsprosess til arbeidslivet. 

Foruten at informantenes erfarte viktigheten av å finne fram til meningsfulle aktiviteter, 

opplevde de at aktiviteter ute i naturen syntes å ha en større nytte- og overføringsverdi til 

arbeidslivet sammenlignet med kunstige aktiviteter innendørs. Ved at deltakerne får engasjere 

seg i aktiviteter i naturen som oppleves meningsfulle kan det, slik jeg ser det, antas at de 

opplever å føle seg virksomme og verdifulle igjen. En opplevelse av økt selvverd kan trolig 

ses i sammenheng med informantenes beskrivelser av at aktiviteter i natur og friluftsliv også 

tilrettelegger for mestring. Da en rehabilitering med mål om å tilbakevende til arbeidslivet 

blant annet sikter mot å mobilisere individets ressurser (Attføringssenteret i Rauland, u.å.; 

Grahn et.al., 2015; NAV, 2016), kan det tenkes at opplevelse av mestring, mening og 

motivasjon er viktige ressurser å vekke hos deltakerne i en tilbakeføringsprosess, så vel som i 

arbeidslivet. Å gjøre aktiviteter som oppleves meningsfulle kan dermed tenkes å tilrettelegge 

for mestring, som igjen vil medføre en økende selvtillit. En økende selvtillit og 

mestringsfølelse kan i neste rekke antas å være avgjørende for at en person skal kunne stå i 

jobb. Dersom deltakerne opplever aktivitetene i naturen som begripelige, håndterbare og 

meningsfulle (Antonovsky, 1996), kan dette antas å øke deres opplevelse av sammenheng, 

som i tråd med Lundberg og Eriksson (2015) kan tenkes å være av betydning for at en person 

skal kunne stå i arbeidslivet.  

Som enkelte informanter påpekte, kan meningsfulle aktiviteter ute i naturen tilrettelegge for at 

deltakerne innser at de skal mestre ting, men kanskje på en annen måte enn tidligere. At 

muligheten for å gjøre kan endres etter sykdom og skade, støttes av Wilcock (Hitch et.al., 

2014). Nye måter å være på etableres samtidig som nye måter å gjøre ting på (Hitch et.al., 

2014), noe som kan handle om å lære andre måter å forholde seg til et stort arbeidspress på, 

som gjør at man takler det bedre ut ifra egen kapasitet og behov. Meningsfulle aktiviteter ute i 

naturen har således både en større nytte- og overføringsverdi, og tilrettelegger for mestring.  
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6.2 Arena for fysisk aktivitet 

Informantene beskrev at folk flest har en feiloppfatning av både trening og friluftsliv i dag, og 

at sosiale mediers påvirkning kan forklare noe av dette. De hadde erfart at deltakerne på 

rehabiliteringsopphold uttrykte at vekter, cross-fit, dyre og fargerike klær og bratte fjelltopper, 

virket avskrekkende framfor motiverende. Som et resultat ender mange dermed opp med å 

droppe fysisk aktivitet og trening, selv om man har de ypperligste tur- og treningsmuligheter 

rett utenfor døra. Som en av informantene påpekte, har mange glemt at aktivitet og trening i 

natur og friluft også kan være enkelt.  

I tråd med aktuell forskning om at fysisk aktivitet blant annet innvirker positivt på søvn, 

energi og reduserer stress (Folkehelseinstituttet, 2015), beskrev samtlige informanter at en 

rehabilitering i natur og friluftsliv er av stor betydning når det gjelder å fremme og motivere 

til fysisk aktivitet. At naturen representerer et støttende miljø som anses positivt for 

menneskenes fysiske og mentale utvikling, beskrives også av Währborg et.al. (2014), og kan 

forklare betydningen av en promotering av fysisk aktivitet i tilbakeføringsprosessen til arbeid. 

Det faktum at nordmenn er blant de minst fysisk aktive i Europa (St. Meld. nr.18, 2015-2016), 

krever et økt fokus, noe informantene også hadde klare formeninger om. Som Bahr (2001) 

understreker, er mennesket skapt for å være i aktivitet. Siden fysisk aktivitet er naturlig for 

oss, på samme måte som vår tilknytning til naturen (Kellert og Wilson, 1995), kan det være 

nærliggende å tro at mentale og fysiske prosesser kan påvirke hverandre i gjensidig og positiv 

forstand. Den verdifulle samhandlingen mellom fysisk aktivitet og naturopplevelse støttes 

også i St. Meld. nr. 18 (2015-2016). Et annet argument for å fremme fysisk aktivitet i natur og 

friluftsliv som en del av en rehabilitering i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet, er 

antakelsen om at absolutt alle kan finne en aktivitet de kan trives med (St. Meld. nr. 18, 2015-

2016).  

Informantene hadde i mange tilfeller opplevd at deltakerne satte pris på å finne ut at naturen 

kan brukes som treningsarena. Dette er i tråd med hva Calogiuiri og Elliott (2017) fant i sin 

studie der de minst fysisk aktive hevdes å være de som i størst grad foretrekker trening i natur 

og et grønt miljø (Calogiuri og Elliott, 2017). Denne forskningen understreker derfor nytten 

av fysisk aktivitet i natur og friluftsliv i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet. Et aspekt ved 

dette er informantenes beskrivelser av hvordan mennesker som har vært sykemeldte over en 

lengre periode, trolig har vært lite fysisk aktive.  
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Regelmessig fysisk aktivitet innvirker positivt på blant annet håndtering av stress 

(Folkehelseinstituttet, 2015), noe som er av betydning for å kunne takle et høyt press i 

arbeidslivet. Andre argumenter for at fysisk aktivitet i natur og friluftsliv er av betydning i en 

rehabilitering tilbake i jobb, er at arbeidslivet i større grad preges av stillesitting og 

robotisering (Bahr, 2001) og at aktivitet i natur og friluftsliv stort sett er kostnadsfritt og 

tilgjengelig for alle, noe som ble løftet fram av informantene.  

Enkelte informanter skildret imidlertid en oppfatning om at det henger igjen en tradisjon 

innen rehabilitering om at denne gjøres best innendørs, og at det trolig sitter inne for mange å 

skulle flytte mye ute i naturen. I et framtidsrettet lys kan en spørre seg om hvordan disse 

holdningene kan endres. Kunne en stadig økende bevisstgjøring ved ytterligere utført 

forskning ha forsterket disse? Eller kan, som enkelte av informantene påpekte, kreative og 

modige ledere ved rehabiliteringsinstitusjonene som tenker nytt også være av betydning?   

Dersom deltakerne i en rehabiliteringsprosess blir presentert for hvordan de kan benytte seg 

av naturen som treningsarena, kan fysisk aktivitet i naturen være et tiltak og et verktøy de kan 

ta med seg videre for å fungere bedre i sin arbeidshverdag.  

6.3 Skru ned intensiteten ved stillhet  

Betydningen av tid og tempo i dagens samfunn beskrives av informantene ved høy hastighet, 

høye krav, stress og jag, noe de mener forklarer at mange går på en «smell» og havner utenfor 

arbeidslivet. På bakgrunn av Wilcock (1999) sitt aktivitetsperspektiv kan det antas at 

mennesker som gjør for mye og vektlegger dimensjonen være for lite, uten å ta seg tid til å 

stoppe opp og reflektere, i enkelte tilfeller blir rammet av stress, utbrenthet, lettere psykiske 

lidelser og/eller muskel- og skjelettlidelser. Det er rimelig å anta at denne travle livsstilen kan 

forklare noe av den økende forekomsten av stressrelaterte lidelser som kan føre til sykefravær 

og uføretrygd. Slik jeg ser det, haster menneskene rundt i en symbolsk rundkjøring eller en 

karusell, helt til en dag sier stopp. Ifølge kunnskap om menneskenes naturlige tilknytning til 

naturen (Kellert og Wilson, 1995; Maller et.al., 2005) er vi ikke tilpasset en slik livsstil. 

Wilcock (1999) påpeker også at en skjevhet lett kan oppstå mellom personens mål og evnene 

til å oppnå disse. En lignende skjevhet kan trolig ses i dagens tids-, krav- og prestisjetunge 

samfunn, noe som er i overensstemmelse med Tveråmo et.al. (2003) sine beskrivelser ved at 
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misforholdet mellom samfunnets tilpasningskrav og befolkningens mestringsressurser stadig 

er økende. 

Et stadig tøffere arbeidsliv med endrede krav, nedbemanningsprosesser, framvekst av nye 

næringer og høyere tempo (Lundberg og Cooper, 2011; STAMI, 2015) stiller krav til at 

arbeidstakere opplever arbeidskravene som begripelige, håndterbare og meningsfulle 

(Antonovsky, 1996). Da en persons høye tempo og opplevelse av stress antas å føre til en 

rekke helseproblemer som blant annet søvnvansker og smerteproblematikk (Nilsson, 2016), 

frafall fra arbeidslivet og langtidssykefravær (Lundberg og Cooper, 2011), kan det i en 

tilbakeføringsprosess til arbeid være betydningsfullt å iverksette tiltak tilknyttet dette.  

Et gjennomgående tema blant informantene var natur og friluftslivets evne til å nedjustere 

folks høye intensitet og tempo. Som de fortalte, kommer deltakerne kommer ofte fra 

stressende yrker, og har lagt lista over egen kapasitet. Når deltakerne i en 

rehabiliteringssammenheng kommer ut i naturen, blir de «tvunget» til å stoppe opp, for 

eksempel ved å måtte sitte rundt et bål i en bestemt tidsperiode uten å kommunisere. Et viktig 

virkemiddel i denne sammenheng ble beskrevet som stillheten i naturen. Informantene mente 

at mange av deltakerne som er på rehabiliteringsopphold i liten grad har opplevd stillhet, og at 

trolig har vegret seg for å oppsøke den. Slik jeg ser det, kan dette forklares ut fra samfunnets 

raske endring og utvikling, kravene til høy hastighet og at menneskene i mye større 

vektlegger å gjøre (Wilcock, 1999) framfor å sette av tid til å være. Informantene hadde 

imidlertid erfart at deltakerne gradvis lærer å verdsette stillheten og greier å nedjustere 

tempoet i løpet av rehabiliteringsoppholdet, noe de beskriver som en god opplevelse. Først 

når deltakerne får anledning til å «stoppe opp», kjenner de hvor godt det er å sitte ute i sola 

eller at regndråpene treffer i ansiktet, for da har de ikke oppmerksomheten rettet mot alt mulig 

annet.  

Informantenes oppfatning om at natur og friluftsliv i rehabiliteringssammenheng aktivt kan 

bidra til å få redusert et høyt tempo, er i tråd med Sahlin et.al. (2012) og Pàlsdòttir et.al. 

(2014) sine funn om at menneskene gjennom evolusjonen ubevisst har arvet evnen til å lese 

naturen og dermed reagere og fungere avslappet i kontakt med den. Funn fra flere studier 

utført i Sverige støtter mine informanters opplevelser av at natur og friluftsliv aktivt kan bidra 

til avspenning (Sahlin et.al., 2012; Pàlsdòttir et.al., 2014; Sonntag-Öström et.al., 2015). Mens 

deltakerne i Sonntag-Öström et.al. (2015) knyttet følelsen av ro til naturens lyder og vakre 
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omgivelser, uttrykte deltakerne i Sahlin et.al. (2012) sin studie betydningen av å reflektere seg 

selv i naturens prosesser. Pàlsdòttir et.al., (2014) fant at deltakerne opplevde et roligere tempo 

ved ikke å måtte forholde seg til klokkeslett og frister. Basert på informasjonen fra de ansatte 

ved rehabiliteringsinstitusjonene og Sahlin et.al. (2012), Pàlsdòttir et.al. (2014) og Sonntag-

Öström et.al. (2015) sine funn, er det nærliggende å anta at naturen muliggjør en 

tilretteleggelse for deltakernes tilstedeværelse her og nå, nemlig oppmerksomhet, som kan 

virke beroligende. Stillhet som virkemiddel i naturen kan dermed antas å være nyttig i 

tilbakeføringsprosessen til arbeid, den den er med på å nedjustere intensitet og legge til rette 

for avspenning. Dersom deltakerne får mulighet til å oppleve stillhet i naturen tidlig i 

rehabiliteringsprosessen, kan dette muligens åpne for videre prosesser.   

En kan spørre seg om stillhet er et essensielt aspekt knyttet til være-dimensjonen slik Wilcock 

(1999) beskriver. Å stoppe opp og reflektere, kan trolig være lettere å gjennomføre i stille 

omgivelser som natur og friluftsliv representerer. Å ta seg tid til å stoppe opp, kjenne på 

stillheten og reflektere i natur og friluftsliv kan være en avgjørende strategi for bedre å 

håndtere en stressende arbeidshverdag, noe som er i tråd med Pàlsdòttir et.al. (2014) sine funn 

der deltakerne opplevde en større balanse ved aktivt å implementere aktiviteter i natur og 

friluftsliv som en del av sin hverdag.  

Som del av tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet, er det dermed nærliggende å tro at en 

nedjustering av en persons høye intensitet ikke bare vil være hensiktsmessig for å ta inn nye 

inntrykk i rehabiliteringsprosessen, men også fungere som et «verktøy» for å evne å stå i 

arbeidslivet.  

6.4 «Det er godt å være ute i naturen!» 

Informantene beskrev hvordan de mente at menneskene er i ferd med å fremmedgjøre seg fra 

naturen, noe de mente kan ha negative konsekvenser. I tråd med forskningslitteraturen som 

framhever menneskenes naturlige tilknytning til et naturlig miljø (Maller et.al., 2005; Pryor 

et.al., 2006; Cervinka et.al., 2011), beskrev flere informanter at de har en oppfatning om at 

mennesket i liten grad er tilpasset en urban tilværelse. Dette er i overensstemmelse med 

Kellert og Wilson (1995) som beskriver at vi ved å ta avstand fra naturen, som er vårt 

naturlige habitat, står i fare for å true og skade helsa vår. Informantene mente at noe av 

forklaringen på at dagens befolkning tar avstand fra aktivitet i naturen, er at det forbindes med 

ineffektivitet. I en travel hverdag prioriterer vi dermed ikke å oppsøke naturen, noe 
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menneskene ifølge Cervinka et.al. (2011) har et iboende behov for å gjøre. Skal man tro 

forskningen og teoriene som antyder at menneskene er skapt for et liv i naturen, er vi på vei 

mot å skjære av greina vi sitter på – som en av informantene påpekte. Dersom vi er utviklet 

for å være (Wilcock, 1999) en del av naturen, oppstår utfordringer når vi gjør ting som driver 

oss vekk fra den. Kellert og Wilson (1995) sin beskrivelse av menneskenes medfødte 

emosjonelle avhengighet og tilknytning til naturen kan forklare at mennesker i søken etter å 

tilhøre et urbant miljø, kan bli forvirret og stresset. Ut fra behovet for å oppleve verden som 

sammenhengende (Antonovsky, 1996), kan en spørre seg om ikke samfunnets endringer kan 

forklare forekomsten av sykefravær og uførhet. Det kan tenkes at endringene skjer så raskt at 

menneskene ikke klarer henge med i den forstand at livet oppleves begripelig, håndterbar og 

meningsfullt.  

I tråd med hvordan Kellert og Wilson (1995) beskriver naturens positive innvirkning på oss, 

beskrev informantene hvordan deltakerne ga uttrykk for at aktiviteter ute i naturen oppleves 

godt både for kropp og sjel. En annen forklaring på dette kan være at «autopiloten» i hjernen 

vår tolker naturen som trygg og positiv, slik at det parasympatiske nervesystemet blir aktivert 

(Ulrich, 1983). Flere av informantene mente at urinstinktet i oss kan forklare at deltakerne på 

rehabiliteringsoppholdet finner ro ved å se inn i et bål, i et vann som beveger seg eller en 

bølge som skvulper inn på en strand. Dette kan trolig også forklare informantenes beskrivelser 

av at grunnleggende behov som matlyst og søvn blir bedre ute i naturen. En av informantene 

mente at roen som naturen formidler, fører til at vi blir rolige inni oss. Dersom dette er gyldig 

for de fleste av oss, kan natur og friluftsliv være av stor betydning i en tilbakeføringsprosess 

til arbeidslivet, og spesielt når deltakerne har utfordringer knyttet til stressrelaterte lidelser.  

Andre kvaliteter ved natur og friluftsliv som informantene opplevde vekket gode følelser hos 

deltakerne i et rehabiliteringsopphold, var at naturen ikke dømmer eller krever noe tilbake, 

noe som kan tenkes å være en god opplevelse dersom personen er vant med et arbeidsliv med 

høye, uhåndterlige krav og stort press. I naturen mente informantene at man bare kan være 

seg selv, noe som er i tråd med Sahlin et.al. (2012) sine funn der deltakerne uttrykte å finne 

seg selv i kontakt med naturen. Følelsen av å være seg selv kan i lys av Wilcock (1999) sitt 

aktivitetsperspektiv, antas å være av stor betydning for en person som skal fungere som en 

selvstendig arbeidstaker. Å være i naturen kan gi inspirasjon og motivasjon (Tellnes, 2007), 

og dersom naturen vekker disse gode følelsene, kan den også påvirke følelsen av tilhørighet 

(Wilcock, 1999) til naturen, noe som også kan vekke en lyst hos deltakerne til å oppsøke 
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naturen senere. Å benytte naturen til bare å kjenne på gode følelser og å være (Wilcock, 1999) 

kan antas å ha betydning for blant annet selvfølelse og selvverd, noe som kan være viktig 

personlige ressurser å framhente i en rehabiliteringsprosess så vel som for å kunne fungere i et 

høyt presset arbeidsliv. At deltakerne under et rehabiliteringsopphold lærer hvordan naturen 

kan frambringe slike gode følelser, kan således være et viktig verktøy å ta med seg tilbake 

etter endt rehabiliteringsopphold.  

6.5 Endring av sosiale prosesser  

Informantene fortalte at mange deltakere som kommer på rehabiliteringsopphold, har vært 

sosialt isolerte som følge av langtidssykemelding. Dette er i tråd med Floderus et.al. (2005) 

sine funn om at langtidssykefravær kan ha negativ innvirkning på sosial deltakelse. 

Informantene var dermed opptatt av tidlig å ta med deltakerne ut i naturens friske miljø, noe 

de opplevde hadde positiv innvirkning på sosiale prosesser. Et eksempel på dette kunne være 

samlinger rundt bålet, som kunne føre til både humor og dype samtaler. Som informantene 

påpekte blir både rollene, rommene og kommunikasjonen preget av rammer, regler, tradisjon 

og en formell atmosfære innendørs. Da roller ifølge Wilcock (1999) kan knyttes til være-

dimensjonen, kan det antas at deltakerne i større grad er og føler seg mer som seg selv som 

selvstendige individ ute i naturen, noe som anses som betydningsfullt å styrke i en 

tilbakeføringsprosess til arbeidslivet hvor man skal fungere både som en selvstendig 

arbeidstaker, men også i et arbeidsfellesskap. Som en informant påpekte er man ute fordi man 

er ute, ikke fordi man er syk og trenger hjelp, og mye handler om å bli røsket ut av det syke 

som henger igjen i korridorene i en institusjon. I lys av dette kan det antas deltakerne inne på 

en institusjon raskt inntar rollen som syk, skadet eller sykemeldt framfor rollen som 

selvstendig og arbeidsfør. Informantene hadde erfart at omgivelser som signaliserer åpenhet, 

ser ut til å «åpne» deltakerne i større grad enn inne på et fysisk begrenset rom, noe som anses 

å være hensiktsmessig i en rehabilitering tilbake til arbeid.  

Samtlige informanter hadde opplevd at samtalen blant deltakere ble annerledes rundt et bål 

eller på et utkikkspunkt ute i naturen sammenlignet med innendørs. Dette kan ses i 

sammenheng med kunnskap om menneskenes medfødte avhengighet og tilknytning til 

naturen (Kellert og Wilson, 1995), og at naturkontakt oppleves beroligende og familiær som 

beskrevet av Sahlin et.al. (2012) og Pàlsdòttir et.al. (2014). At informantene opplever at 

samtalen blir bedre, dypere og flyter lettere ute i naturen kan, slik jeg ser det, også forklares 

på bakgrunn av informantene beskrivelser om at naturen er med på å distrahere. Det er trolig 
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lettere å snakke om vonde ting når elementer ved naturen fanger oppmerksomheten. Dersom 

to personer snakker sammen rundt et bål eller på en tur, kan dette kanskje gi mulighet for en 

samtale uten å ha oppmerksomheten rettet direkte mot hverandre. I motsetning kan en samtale 

inne på et kontor oppleves mer formell enn ute i naturen, og således muligens begrense den 

frie praten. Informantenes beskrivelser av at deltakerne i mindre grad spør etter 

smertestillende ute i naturen, kan slik jeg ser det, understreke betydningen av naturens 

distraksjoner. Med bakgrunn i ART, som antyder at den spontane oppmerksomheten 

dominerer og tilrettelegger for gjenoppbygging av konsentrasjonsevne og en vekkelse av 

fascinasjon og interesse i et naturlig miljø (Kaplan, 1995; Kaplan og Kaplan, 1989 i Nilsson, 

2016; Sahlin et.al., 2015), kan det hevdes at naturens distraksjoner innvirker positivt på oss i 

motsetning til distraksjonene som ifølge Ulrich (1983) representerer et urbant miljø. En annen 

«tilgang på samtalen», kan også ses i sammenheng med at rollene nøytraliseres, både 

deltakerne seg imellom, men ikke minst i behandler-deltaker-perspektivet, noe som ifølge 

informantene la til rette for en hensiktsmessig rehabilitering.   

Informantene hadde også erfart at deltakerne lettere kom i kontakt med sine meddeltakere ute 

i naturen, noe som gjerne handlet om at samtalen flyter bedre ute, og at man føler å være del 

av noe sammen. En kan tenke seg at langtidssykemeldte deltakere finner det godt å komme i 

kontakt med andre og føle en tilhørighet til et fellesskap igjen. Ifølge Wilcock handler 

tilhørighet om en dimensjon som bidrar til et liv verdt å leve (Wilcock, 1999). Mennesket er 

avhengig av bekreftelse av andre for utvikling (Wilcock, 2006). I tråd med Sahlin et.al. (2012) 

og Pàlsdòttir et.al. (2014) sine funn som framhever betydningen av aksept og tilhørighet til et 

sosialt fellesskap og til naturen, er det nærliggende å tro at følelsen av å tilhøre en gruppe, og 

å tilhøre naturen som miljø, hjelper deltakerne med å gjenfinne mening igjen. Når et individ 

gjør aktiviteter som oppleves som engasjerende og meningsfulle sammen med et fellesskap, 

oppleves tilhørighet (Wilcock, 1999). Bevisste tilnærminger enkelte av informantene hadde til 

å styrke fellesskapet, var blant annet å oppfordre deltakerne til å delta på turdagene. Da 

sosiale relasjoner er en av de fire generelle motstandsressursene som må ligge til grunn for 

utviklingen av OAS (Antonovsky, 1996; Lundberg og Cooper, 2011), kan det dermed antas at 

følelsen av å være del av noe sammen, fellesskapet og tilhørighetsfølelsen styrkes i en 

tilbakeføringsprosess i natur. Følelsen av tilhørighet til et fellesskap, men også til naturen som 

miljø, kan antakelig overføres til arbeidslivet. En kan ikke se bort ifra at en opplevelse av 
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tilhørighet til arbeidsplassen, er et viktig aspekt for å stå i arbeidslivet til tross for endring og 

økende krav.  

Så snart rollene nøytraliseres, samtalen blir dypere og fellesskapet sterkere, hadde 

informantene erfart at deltakerne senket «guarden» sin, noe som kan forstås som at deltakerne 

har fått en økende selvtillit i sosial sammenheng. Å lære å forholde seg til andre mennesker 

og ut ifra dette få et samtalegrunnlag, ble beskrevet av en informant for å være avgjørende 

med tanke på å skulle tre inn i arbeidslivet igjen. En rehabilitering i natur og friluftsliv kan 

således framhente et individs sosiale ressurser, som kan gi en økt mestring og selvtillit til at 

de faktisk mestrer å være sammen med andre, noe som i stor grad kan overføres til 

arbeidslivet. Informantene fortalte at de blant annet vektla aktiviteter hvor deltakerne måtte 

samarbeide og hjelpe hverandre, noe som kan anses å være viktige tiltak for å gjøre en person 

i stand til igjen å møte og å stå sitt arbeid. Siden arbeid ifølge Lundberg og Cooper (2011) 

anses for å være en kilde til sosial deltakelse, inkludering og fellesskap, er det logisk å hevde 

at en styrking av sosiale prosesser vil være hensiktsmessig for å styrke en persons 

arbeidsevne. En kan således reflektere rundt hvorvidt en følelse av mislykkethet på det sosiale 

plan, kan medføre frustrasjon, mentale utfordringer og sykemelding (Lundberg og Cooper, 

2011).  

Betydningen av at rollene og samtalen påvirkes ute i naturen synes i liten grad å komme fram 

i forskningslitteraturen. Det kan dermed antas at dette burde forskes videre på med tanke på 

en rehabilitering i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet. Å ta med deltakerne ut i naturen 

tidlig i rehabiliteringsprosessen vil tilrettelegge for endring i sosiale prosesser, noe som kan 

tenkes å legge et godt grunnlag for prosessen videre. Et aspekt ved dette er informantenes 

beskrivelser av at deltakerne åpner seg opp og blir mer mottakelige, noe som beskrives videre 

i neste kapittel.  

6.6 Utvikling av tankeprosesser 

Flesteparten av informantene hadde erfart at det åpne rommet som natur og friluftsliv 

representerer, i tillegg til å befri deltakerne fra de faste rammene som hemmer dem innendørs, 

også gjør at de tenker annerledes og mer fritt. Informantene hadde blant annet opplevd at 

deltakerne ble mer løsningsorienterte idet de kom ut i et friskt miljø. En mulig forklaring på 

dette kan ses i sammenheng med ART beskrevet av Kaplan (1995). Ved at naturkontakt kan 

føre til at den spontane oppmerksomheten vekkes og «åpner opp» for fascinasjon og 
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begeistring, kan dette medføre at deltakerne fokuserer på andre ting enn hva de ville gjort i et 

urbant miljø som er avhengig av den styrte oppmerksomheten. I tråd med hvordan Kaplan 

(1995) beskriver at naturkontakt i tillegg styrker konsentrasjonsevne og mental kapasitet, kan 

en gå ut i fra at det således blir enklere for en sykemeldt arbeidstaker å åpne opp for andre 

inntrykk ute i naturen, noe som er hensiktsmessig i en arbeidsrehabiliteringsprosess der det 

fokuseres på å framhente individets ressurser (Antonovsky, 1996; Attføringssenteret i 

Rauland, u.å.). 

På samme måte Sahlin et.al. (2012) beskriver hvordan endringer i sesonger hjalp deltakerne 

til å innsikt i egen situasjon, beskrev en av informantene at endringene som hele tiden skjer i 

naturen kunne hjelpe deltakerne til å se ting på en ny måte. På bakgrunn av dette mente han 

det ble enklere for deltakerne å innse at nåværende tilstand bare var midlertidig, og at det 

faktum at været skifter raskt eller at årstidene går sin gang kan være med på å gi deltakerne et 

håp. Ifølge informantenes beskrivelser kunne en regnfull og tåkete dag symbolisere at det er 

greit å ha det vanskelig en periode, men at det i overført betydning vil komme sol etter regn. 

Betydningen av endring kan knyttes til Wilcock’s (1999) bli-dimensjon om potensiale, 

utvikling og selvrealisering. I lys av dette kan det antas at personen i møtet med en stadig 

skiftende natur, blir i stand til å se sitt potensial, noe som vil medføre at individets ressurser 

framhentes. Dette kan på sikt føre til at vedkommende blir i stand til å tilhøre et arbeidsliv.  

Informantenes erfaringer om at deltakerne opplevde å bli mer løsningsorienterte og tenke mer 

fritt ute i naturen, mente de kunne forstås ved at deltakerne får et overskudd og en større evne 

til refleksjon. I lys av Kaplan’s (1995) beskrivelser om at kontakt med naturen er nødvendig 

for at vår styrte oppmerksomhet skal «hvile» og gjenoppbygges, kan en større distansering til 

naturen (Maller et.al., 2005) forklare informantenes beskrivelser av at mennesket kan bli 

mentalt begrenset. En mental begrensning kan trolig ses dersom mennesket har «kjørt seg fast 

i et spor» og har problemer med å klare og se ting fra andre perspektiv, noe som kan 

kjennetegne tilstanden som sykemeldt. Å oppleve å bli mer løsningsorientert i kontakt med 

natur og friluftsliv kan således tenkes å være en kvalitet av stor betydning for å kunne stå i et 

arbeid med endrede krav og høyt press.  

At deltakerne ifølge informantene opplever et overskudd i møtet med natur og friluftsliv, kan 

forstås ved at en aktivering av den spontane oppmerksomheten ikke krever noen energi eller 

kraft (Kaplan, 1995). Det å oppleve et mentalt overskudd kan legge til rette for refleksjon og 

endring av tankesett, noe som er hensiktsmessig i en rehabiliteringsprosess. Det mentale 
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overskuddet kan forklare hvorfor informantene hadde opplevd at deltakerne i større grad satte 

seg mer realistiske mål i rehabiliteringsplanene sine når disse ble utarbeidet ute i naturen, noe 

jeg oppfatter betyr at de har kommet i bedre kontakt med seg selv. Å komme i nærmere 

kontakt med seg selv og sine behov kan forklares på bakgrunn av Wilcock (1999) sin være-

dimensjon, ved at et individ må ha evnen til å være, både tro mot seg selv og sine ønsker og 

behov, for å kunne sette seg realistiske og relevante mål (Wilcock, 1999). Kontakt med indre 

følelser og eksistensielle tanker er ifølge Antonovsky (1996) to av de motstandsressursene 

som må ligge til grunn for utviklingen av en opplevelse av sammenheng, som kan hevdes å 

måtte foreligge for at deltakerne skal komme tilbake i arbeid igjen. Kellert og Wilson (1995) 

sin påstand om at mennesket trolig er like avhengig av naturen for å dekke psykologiske, 

emosjonelle og åndelige behov som materielle, kan dermed trolig stemme, og er således av 

stor interesse i en tilbakeføringsprosess.  

Informantene hadde også erfart at deltakerne i kontakt med naturen, klarte å sette ting i et 

annet perspektiv. Et eksempel på dette var at stresset deltakerne hadde opplevd på jobb, ikke 

føltes like altoppslukende ute i et friskt miljø. Som en informant reflekterte rundt, innser nok 

mange hva som virkelig betyr noe her i livet i møtet med naturen. Slik jeg ser det, kan dette 

handle om at evnen til refleksjon har blitt «åpnet» opp, noe som kan forklares gjennom både 

ART og SET (Kaplan, 1995; Kaplan og Kaplan, 1989 i Nilsson, 2016; Sahlin et.al., 2015; 

Währborg et.al., 2016). I lys av ART kan dette forstås som at en aktivering av den spontane 

oppmerksomheten har ført til en vekking av interesse og fascinasjon (Nilsson, 2016), mens en 

forståelse ved SET bygger på at naturkontakten har ført til en mental utvikling (Währborg 

et.al., 2014). Informantene var opptatt av den «mentale luftingen» og renselsen de mener skjer 

automatisk i kontakt med naturen. Et eksempel på dette var å gjennomføre aktiviteter ute i 

naturen som en restitusjon etter å ha «brukt hodet» innendørs. At deltakerne i løpet av et 

rehabiliteringsopphold lærer å verdsette den «mentale luftingen» ute i naturen, kan legge til 

rette for at de ønsker å oppsøke naturen igjen senere for bedre å takle de mange kravene på 

jobb.  

I tråd med informantenes beskrivelser av at man er nødt til å komme i kontakt med seg selv 

for å bli klar over egne behov, kan det antas at deltakerne i tillegg til å lære hvordan man 

kommer i kontakt med seg selv og sine behov, også lærer hvordan de skal formidle disse til 

arbeidsgiver på en slik måte at man på best mulig kan stå i og takle et hardt press på jobb. 

Dette kan eksempelvis handle om å oppsøke en park eller et grøntområde i pausen sin, noe 
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som ifølge Barton og Pretty (2009) har positiv effekt på arbeidstakeres helse. Å komme i 

kontakt med seg selv, for videre å kunne markere sine behov, kan være et viktig verktøy å ta 

med seg i en prosess tilbake til jobb, samt i et helsefremmende perspektiv. På samme måte 

som en informant påpekte at naturkontakt kan være et godt hjelpemiddel til å komme i 

kontakt med seg selv, kan det spekuleres i hvorvidt denne kontakten også må vedlikeholdes.  

Et annet viktig aspekt ved å komme i kontakt med seg selv, kan ses i sammenheng med en 

informants beskrivelser av hvordan hun mente at deltakerne under et rehabiliteringsopphold 

må lære å lytte til egen kropp for å unngå å bli rammet av lignende problematikk igjen i 

framtida. Dette kunne blant annet handle om å vite hva det er som skjer når kroppen roper ut 

om litt oppmerksomhet, og kan tenkes å være et nyttig verktøy for å unngå å havne ut av 

arbeidslivet igjen. 

Dersom aktiviteter i natur og friluftsliv har innvirkning på deltakernes tankeprosesser, noe 

informantene hadde en opplevelse av, kan det i neste rekke antas at en endring i 

tankeprosessene kan være avgjørende for at en person skal tre tilbake i arbeid. Dette spesielt 

med tanke på en informants uttalelser om at det å tilbakevende til arbeidslivet er et valg 

deltakerne selv må ta. Skal en tro informantenes oppfatninger om at naturen bidrar til å 

påvirke og hjelpe deltakerne til å ta litt andre valg, kan det antas at en utvikling i 

tankeprosessene således har positiv innvirkning på tilbakeføringsprosessen til arbeid. 

6.7 Vaner og balanse 

Ifølge informantene har mange av deltakerne som kommer på rehabiliteringsopphold glemt at 

naturen kan benyttes som en arena for rekreasjon og trening, og tror at aktivitet i natur og 

friluftsliv er komplisert. Av den grunn valgte de å presentere deltakerne for mange ulike 

lavsterskelaktiviteter som kan bedrives ute i naturen. Som flere informanter uttalte, kan de 

uendelige mulighetene i naturen føre til at alle finner en aktivitet de vil trives med, noe som er 

i overensstemmelse med St. Meld. nr.39 (2000-2001) og St. Meld. nr.18 (2015-2016) hvor det 

framheves at regjeringen ønsker at natur og friluftsliv skal være tilgjengelig for alle. 

Informantene mente at de ved å introdusere deltakerne for enkle friluftsaktiviteter, blant annet 

morgenturer, «søndagsturer» og matlaging på bål ute i naturen, kunne hjelpe deltakerne på 

rehabiliteringsopphold med å etablere gode vaner av betydning for arbeids- og livssituasjonen 

etter rehabiliteringsoppholdet. En hensikt med morgenturer var for eksempel å oppfordre 

deltakerne til å gå til jobben når de kom tilbake i arbeidslivet, og gjøre dette til en vane. På 
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bakgrunn av Tellnes (2007) sine beskrivelser av at aktivitet i naturen kan gi en livsgnist og 

følelse av inspirasjon og motivasjon, kan en forstå informantenes uttalelser om at deltakerne 

bør kjenne på kroppen at det er «godt» for å ville fortsette med aktivitetene i etterkant av 

arbeidsrehabiliteringen. Informantene var dermed opptatt av å tilrettelegge til gode 

opplevelser for alle deltakere på rehabiliteringsopphold.  

Informantenes uttalelser om at de bevisst fokuserte på å lære deltakerne å lytte til egen kropp, 

kjenne på egne behov og ta pauser deretter, var en annen måte å etablere gode vaner på. Dette 

i den hensikt at deltakerne skulle bringe det med seg videre i sin arbeids- og livssituasjonen. 

Som to av informantene fortalte, kunne dette innebære å holde på med vedhugging og kjenne 

etter når man må ta pauser. En annen informant mente at balansen mellom aktivitet og hvile 

blir fysisk naturliggjort i naturen, hvor du må selv må oppdage hvordan du må oppføre deg 

for ikke å bli for kald, ikke for svett, hvor du kan søke ly, når du må tilberede mat og når du 

må sove. Balansegangen mellom aktivitet og hvile støttes også av Pàlsdòttir et.al., 2014, som 

fant at deltakerne ved å benytte seg av aktiviteter i natur i større grad klarte å balansere 

overveldende press og krav på jobb. En kan også se dette i lys av Wilcock’s (1999) være-

dimensjon. Personen bør ha en viss balanse mellom å gjøre og å være (Wilcock, 1999), både 

for å kunne oppleve verden som begripelig, håndterbar og meningsfull (Antonovsky, 1999), 

men også for å være i stand til å bli frisk og arbeidsfør og kunne tilhøre en arbeidsplass.  

Å kjenne etter når man har behov for pauser, ble av informantene trukket fram for å være av 

betydning i arbeidslivet på den måten at deltakerne blir bedre rustet til å takle et stort 

arbeidspress. En av informantene omtale dette som en energiøkonomisering. Et viktig aspekt 

ved dette var ifølge informantene å forankre mye av det deltakerne lærer og opplever i løpet 

av et rehabiliteringsopphold, slik at de ikke havner i samme «rundkjøring» ved å gjøre for 

mye igjen etter de kommer hjem og tilbake i arbeid. Å forankre gode opplevelser, kan ses i 

sammenheng med Sahlin (2014) sine beskrivelser av Gröna Rehab der mer enn 40 % av 

programmet består av aktivitet og oppholdelse i natur og i en terapeutisk hage (Sahlin, 2014). 

Et viktig aspekt tilknyttet dette kan i rehabiliteringssammenheng tenkes å være betydningen 

av å ha kontakt med naturen over en lengre periode. Slik de arbeidsrettede 

rehabiliteringsinstitusjonene framstår i dag, inngår tilsynelatende et bredt spekter av 

aktiviteter, hvor oppholdelse i natur kun inngår som et virkemiddel eller et ledd i prosessen. 

En kan derfor reflektere rundt hvorvidt de eksisterende rehabiliteringsinstitusjonene i Norge i 

større grad enn i dag burde benyttet seg av natur og friluftsliv.  
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Et aspekt ved i større grad å benytte aktiviteter i natur og friluftsliv som en del av en 

rehabilitering i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet, kan knyttes til muligheten deltakerne 

får til å forankre gode opplevelser som gjør at de ønsker å fortsette med det etter de kommer 

tilbake, for bedre å balansere et arbeidsliv med høye krav. Etableringen av gode vaner og en 

balanse ser dermed ut til å styrkes i et naturlig miljø.  

Ifølge Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2014-2020) er det per i dag for lite kunnskap 

om natur og friluftslivets betydning overfor menneskenes helse. Det kan dermed antas at et 

økende fokus på natur og friluftslivets mange helsemessige fordeler i helsefagutdanningene, 

på den ene siden kan føre til en økt bevissthet blant framtidens ansatte, og på den annen side 

føre til en økende forskning på feltet. En generell økt bevisstgjøring av natur og friluftslivets 

positive innvirkning overfor menneskene kan antas å være av stor interesse i framtida, spesielt 

med tanke på informantenes utsagn om at det er ønskelig å unngå at folk havner ut av 

arbeidslivet. Et større fokus på naturens mange positive aspekt, kan dermed tenkes å være 

viktig i ulike helsefremmende tilbud som f.eks. Frisklivssentralene. I Nasjonal strategi for et 

aktivt friluftsliv (2014-2020) framkommer det også et ønske fra regjeringen om at 

frisklivssentralene skal ha et godt samarbeid med friluftslivorganisasjonene, for å fremme 

befolkningens bekjentskap med naturen og turmulighetene i nærmiljøet i tillegg til å bli 

inspirert til å benytte seg av mulighetene. Liknende tilbud som Frisklivssentralene kan således 

rettes mot mennesker som står i fare for å havne utenfor arbeidslivet, og kan gjenintrodusere 

mange for de mangfoldige mulighetene ved natur og friluftsliv. Slike tilbud kunne ha basert 

seg på turer, kurs, informasjon, veiledning og opplæring som kan gi kompetanse og 

inspirasjon til fremtidig aktivitet på egen hånd. Som informantene påpekte, har folk flest 

glemt av at aktivitet i naturen også kan være enkelt og ukomplisert – selv om sosiale medier 

kan gi inntrykk av noe annet.  
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7 Konklusjon 

De raske arbeids- og samfunnsendringene kan føre til at menneskene ikke opplever verden 

som begripelig, håndterbar og meningsfull, noe som svekker opplevelsen av sammenheng og 

kan føre til at man blir stresset, utbrent og etter hvert sykemeldt. Det at menneskene i dag gjør 

for mye og ikke finner tid og rom til å være, kan derfor forklare utvikling av stressrelaterte 

lidelser som kan bidra til mange havner utenfor arbeidslivet. Økningen i stressrelaterte 

lidelser kan også forklares ved at menneskene er i ferd med å distansere seg fra naturen, vårt 

naturlige habitat.  

Resultatene fra dette prosjektet viser at natur og friluftsliv som et åpent rom, kan legge til 

rette for en positiv påvirkning av kognitive, mentale og sosiale prosesser, noe som forsterker 

betydningen av natur og friluftslivet som en egnet opptreningsarena mot arbeidslivet.   

Målet med en rehabilitering i tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet, kan hevdes å være at 

deltakerne skal bli og forbli friske og arbeidsføre, og i stand til å tilhøre et arbeidsliv. Ved å 

delta på en rehabilitering ved bruk av aktiviteter i natur og friluftsliv blir deltakerne 

oppfordret til å gjøre aktiviteter som gjør dem i stand til å kunne stå i sitt arbeidsliv, så vel 

som å gjenetablere et rom for å være tro mot seg selv og sine behov. Deltakerne lærer 

samtidig hvordan de ut i fra sine behov og sin arbeidshverdag kan finne en hensiktsmessig 

balanse mellom aktivitet og hvile, mellom å gjøre og å være, for å kunne stå i arbeidslivet. 

Erfaringene deltakerne får fra en rehabilitering ved bruk av aktiviteter i natur og friluftsliv, 

kan mobilisere personlige ressurser som vekker en mestring, mening, motivasjon og selvtillit 

til å skulle tre inn i arbeidslivet igjen. Et aspekt ved dette er å fremme følelsen av tilhørighet 

til fellesskapet og til naturen, men etterhvert også til arbeidsplassen. Ved å forankre de gode 

naturopplevelsene, kan deltakerne lære seg strategier, verktøy og vaner å ta med seg tilbake 

for å håndtere en stressende arbeidshverdag og for å unngå å havne utenfor arbeidslivet igjen. 

De mange positive kvalitetene i naturen har en egen evne til å fremme positive følelser, ro og 

avslapning, noe som gjør natur og friluftsliv til en egnet arena å oppsøke i sitt hverdagsliv, for 

bedre å kunne håndtere et stadig tøffere arbeidsliv.   

En tilbakeføringsprosess til arbeid i natur og friluftsliv vil ved meningsfulle aktiviteter, 

utviklingen av eksistensielle tanker og refleksjoner, kontakt med indre følelser og 

etableringen av sosiale relasjoner, bidra til at et menneske opplever arbeidslivet og hverdagen 

som begripelig, håndterbart og meningsfylt igjen.  
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På grunn av dette prosjektets begrensede omfang, er det temaer som gjerne kunne ha blitt 

drøftet videre som ikke ble prioritert i denne omgang. Tema som anses for å være interessante 

for videre forskning er opplevelsen av tid (før og nå), betydningen av stillhet i dagens 

samfunn, hvilke kvaliteter folk flest opplever at natur og friluftsliv har å by på i 

helsesammenheng samt hvordan feltet natur innvirker på samtalen. Hva er det med 

naturopplevelsene som gjør at vi i større grad «åpner opp» og klarer å formidle ting på en helt 

annen måte enn innendørs? Et generelt økende fokus på natur og friluftslivets positive 

kvaliteter i rehabiliterende og helsefremmende sammenheng, kan synes å være av stor 

interesse i et samfunn med høy forekomst av stressrelaterte lidelser, sykefravær og uføretrygd.  

 

 

 

Mere fjell 

Av og til 

må noe vare lenge, 

ellers mister vi vel vettet snart, 

så fort allting snurrer rundt med oss. 

Store trær er fint 

og riktig gamle hus er fint, 

men enda bedre - 

fjell 

Som ikke flytter seg en tomme 

om hele verden enn forandres 

(og det må den snart), 

så står de der 

og står og står 

så du har noen å legge pannen inntil, 

og kjøle deg 

og holde i noe fast. 

         

Rolf Jacobsen 
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 Vedlegg 1: Prosjektvurdering fra NSD    (s.1/2)   

 

 

Klara Jakobsen 

Institutt for helsevitenskap NTNU 

Tungasletta 2 

7047 TRONDHEIM 

  

Vår dato: 08.12.2016                         Vår ref: 50999 / 3 / BGH                         Deres dato:                          Deres 

ref:  

  

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

  

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 07.11.2016. Meldingen gjelder prosjektet: 

50999 Arbeidsrettet rehabilitering med hovedvekt på aktivitet i natur og friluft – 

ansattes erfaringer og opplevelser 

Behandlingsansvarlig NTNU, ved institusjonens øverste leder 

Daglig ansvarlig Klara Jakobsen 

Student Stine Elnan Jacobsen 

Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av personopplysninger er meldepliktig i 

henhold til personopplysningsloven § 31. Behandlingen tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven. 

  

Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i 

meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt personopplysningsloven og 

helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger kan settes i gang. 

  

Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de opplysninger 

som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et eget skjema, 

http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding etter tre år dersom 

prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet. 

  

Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, http://pvo.nsd.no/prosjekt.  

  

Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 28.05.2017, rette en henvendelse angående status for 

behandlingen av personopplysninger. 

  

Vennlig hilsen 

Kjersti Haugstvedt 

Belinda Gloppen Helle  

http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://pvo.nsd.no/prosjekt
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Personvernombudet for forskning (s. 2/2) 
  

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                           

 

Prosjektnr: 50999 

  

INFORMASJON OG SAMTYKKE 

Utvalget informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Informasjonsskrivet 

er godt utformet, men det må legges til at deltagelse i prosjektet er frivillig. 

  

TAUSHETSPLIKT 

Informantene i prosjektet er ansatte, og har taushetsplikt. Det er viktig at intervjuene gjennomføres slik 

at det ikke registreres taushetsbelagte opplysninger om pasienter/brukere. Vi anbefaler at dere minner 

informantene om dette i forbindelse med intervjuene. 

  

INFORMASJONSSIKKERHET 

Personvernombudet legger til grunn at forsker etterfølger NTNU sine interne rutiner for datasikkerhet. 

Dersom personopplysninger skal lagres på privat pc, bør opplysningene krypteres tilstrekkelig. 

  

PROSJEKTSLUTT OG ANONYMISERING 

Forventet prosjektslutt er 28.05.2017. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da 

anonymiseres. Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan 

gjenkjennes. Det gjøres ved å: 

- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel) 

- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av 

bakgrunnsopplysninger somf.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn) 

- slette digitale lydopptak 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring  

 

«Arbeidsrettet rehabilitering i natur og friluft 

– ansattes erfaringer og opplevelser» 

Dette prosjektet er et masterprosjekt gjennom studiet aktivitet- og bevegelsesvitenskap, ved 

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.  

En økende forekomst av langtidssykemelding grunnet stress, utbrenthet og lettere psykiske 

vansker, understreker viktigheten av en nytenkende arbeidsrehabilitering. Formålet med dette 

prosjektet vil være å få en dypere forståelse av hvordan og hvorfor aktivitet i natur og friluft, 

kan være betydningsfull for tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet.  

Du blir spurt om å delta i prosjektet fordi du har en relevant yrkesbakgrunn, og erfaring med 

arbeidsrehabilitering i natur og friluft. Om du ønsker å delta i prosjektet, vil du bli bedt om å 

delta i et individuelt dybdeintervju, der du vil bli spurt om dine erfaringer og opplevelser 

knyttet til natur og friluft som rehabiliteringsarena, og dens betydning for 

tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet. Intervjuene vil vare i ca. 60 minutter, og foregå via 

telefon eller Skype. Intervjuene tas opp på lydopptaker. 

Emner som jeg ønsker å belyse i intervjuet med deg er hvilke opplevelser og erfaringer du har 

med natur og friluft, samt hvordan du tenker at natur og friluft kan benyttes ved 

arbeidsrehabilitering og tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet. 

Alle prosedyrer som ivaretar konfidensialitet og personvern vil være i tråd med 

retningslinjene til Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Dette innebærer at du blir 

anonymisert og at alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Du kan når som helst 

trekke deg fra prosjektet om du måtte ønske det, uten at dette får konsekvenser for deg. 

Prosjektet er planlagt å være avsluttet våren 2017. Alle personopplysninger vil bli slettet etter 

at prosjektet er avsluttet.  

Om du ønsker å delta i prosjektet, ber jeg deg om at du skriver under på samtykkeskjemaet og 

sender dette i retur til meg. Du kan enten skanne dokumentet og sende det på mail, eller sende 

det per post.   

Om du ønsker mer informasjon om prosjektet, eller har andre spørsmål er det bare å ta 

kontakt via følgende alternativ: 
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Mail: stineeln@stud.ntnu.no / stineejac@gmail.com Mob: 91372731  

Veileder: Klara Jakobsen – klara.jakobsen@ntnu.no  

Da jeg mener du kan ha viktig informasjon av betydning for dette prosjektet, håper jeg å høre 

fra deg, og jeg ser frem til et spennende samarbeid.  

Med vennlig hilsen 

Stine Elnan Jacobsen 

 

 

Samtykke til deltakelse i prosjektet  

 
«Arbeidsrettet rehabilitering 

i natur og friluft 

– ansattes erfaringer og opplevelser». 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om prosjektet, og erklærer meg villig til å delta 

 

---------------------------------------------------------------------------  

(Deltakers navn, dato) 

 

 

  

mailto:stineeln@stud.ntnu.no
mailto:stineejac@gmail.com
mailto:klara.jakobsen@ntnu.no
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Vedlegg 3: Intervjuguide  
 

Introduksjonsspørsmål  

• Utdanning og yrkesbakgrunn? 

• Erfaring med rehabilitering i natur og friluftsliv? Hvor lenge? 

• Kan du fortelle meg om din arbeidserfaring ved rehabilitering i natur og friluftsliv? 

Erfaringer og opplevelser med natur og friluftsliv 

• Kan du fortelle meg om dine personlige erfaringer med kontakt med natur og 

friluftsliv? 

• Hva var det som gjorde at du ønsket å jobbe med naturen som rehabiliteringsarena?  

• Mye av litteraturen som eksisterer sier at menneskene aldri har hatt er mer distansert 

forhold til naturen som nå. Har du noen tanker om dette? Har du noen tanker om den 

økende urbaniseringen, og hva denne eventuelt medfører? 

• Forskning viser en utvikling av atferdsmessige-, mentale- og sosiale helseproblemer 

på verdensbasis. Har du noen tanker rundt dette? Har du noen tanker til hva dette kan 

skyldes? 

• Mye av forskningen sier at naturen appellerer til noe grunnleggende i oss mennesker. 

Har du noen tanker rundt dette? Hva er så spesielt med mennesket og naturen?  

• Opplever du at kontakt med natur og friluftsliv kan virke helsefremmende? På hvilken 

måte? 

Arbeidsrettet rehabilitering i natur og friluftsliv 
• Kan du fortelle meg hvorfor du mener at natur og friluftsliv kan benyttes i en 

arbeidsrettet rehabilitering?  

• Kan du si noe om hvor stor del av behandlingsopplegget der du jobber, som rommer 

oppholdelse i og kontakt med naturen? 

• Hvilke typer aktiviteter legges det opp til i naturen? Er det noen spesiell grunn til at 

enkelte aktiviteter vektlegges framfor andre?  

• Kan du fortelle meg hvilke grupper du tenker denne typen rehabilitering er best egnet 

overfor? Hvorfor?  

• Mener du denne rehabiliteringen burde blitt benyttet i større grad i tiden framover? 

Hvorfor? Eventuelt hvorfor ikke?  

 

Tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet  
• Opplever du at arbeidsrettet rehabilitering i natur og friluftsliv kan ha betydning for 

tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet? På hvilken måte? 
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• Har du noen tanker om betydningen av arbeidsrettet rehabilitering i natur og friluftsliv 

når målet er å komme tilbake i jobb? Sammenlignet med rehabilitering som ikke 

vektlegger så mye aktivitet i naturen? 

• Hva mener du deltakerne opplever i naturen som kan være med på å lære og håndtere 

og takle en stressende og belastende arbeids- og livssituasjon? 

• Opplever du at det underveis i rehabiliteringen informeres tilstrekkelig om hvorfor 

kontakt med natur og friluftsliv er av betydning for tilbakeføringsprosessen til 

arbeidslivet? Vises det til eksisterende forskning og teori på området f.eks.? 

Norge VS Sverige 

I Sverige har utviklingen av såkalte naturbaserte arbeidsrettede rehabiliteringsinstitusjoner 

eksistert en stund. Det er utført forskning som antyder at denne typen rehabilitering er særlig 

godt egnet overfor mennesker som er langtidssykemeldte på grunn av stress, utbrenthet og 

lettere psykiske vansker. De gjennomfører en naturbasert rehabilitering som finner sted i 

naturskjønne omgivelser, ved et naturreservat, ved en hage etc. Mange av aktivitetene 

deltakerne foretar seg i løpet av en dag, foregår i naturen. Forskerne mener at naturen åpner 

opp for en bredere forståelse og selvinnsikt. Mange av deltakerne kommer tilbake i jobb etter 

denne typen rehabilitering, og begynner å benytte seg av naturen i sin fritid.  

• Hva tenker du om dette? 

• Opplever du at denne typen rehabilitering (naturbasert rehabilitering) også kunne ha 

vært egnet i Norge? 

• Opplever du at deltakerne etter å ha deltatt på rehabiliteringen får noen av samme 

gevinstene som beskrevet fra Sverige? Hvordan? 

• Har du noen tanker om hvordan denne typen rehabilitering er bra/mindre bra for tiden 

framover? 

• Er du av den oppfatning at denne typen rehabilitering fremdeles er et uutforsket felt i 

Norge? Har vi noe å lære av svenskene?  

• Basert på erfaringene fra Sverige, hva mener du eventuelt kunne ha blitt gjort i tiden 

framover? Bør/ kan noe gjøres annerledes? Tanker knyttet til framtida? 

 

• Har du noe annet å tilføye avslutningsvis? 

 


