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Hensikten med doktorgradsprosjektet:

Å utforske og diskutere erfaringer med natur og friluftsliv som en 

del av recovery prosesser i hverdagen hos personer med 

spiseforstyrrelser. 



Bakgrunn for prosjektet

• Vi trenger forskning som utforsker særpreg og kvaliteter ved møtet mellom menneske og 
natur, herunder mer fokus på de sanselige og kroppslige opplevelsene. 

• Vi trenger mer kunnskap om personers erfaringer med natur og friluftsliv relatert til psykisk 
helse i ikke-kliniske settinger. 

• Det er et økende fokus på hvordan vi kan forstå recovery som prosesser i personers 
hverdagsliv. 

• Det er behov for kunnskap om personers ressurser og erfaringer rundt hva som er til støtte i 
forbindelse med spiseforstyrrelser.

(Borg & Davidson, 2008; Cook-Cottone, 2016; Dahlgren, Stedal, & Wisting, 2018; Franco, Shanahan, & Fuller, 2017; Jimenez et al., 2021; Lackey et al., 
2021; Mygind et al., 2019; Sands, 2016; Schweitzer, Glab, & Brymer, 2018). 
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Metode

Deltakerne i prosjektet: 

• Sju kvinner og en mann

• Erfaring med bulimi og/eller overspisingslidelse

• Interessert i natur og friluftsliv

• Mellom 19 og 41 år

• Fra Skandinavia og alle regioner av Norge, men bosatt i Sør-, Vest- og Øst-Norge. 

08.12.2021 4



Metode for datagenerering 

To individuelle møter med hver person:

1.  Å «gå sammen» som metode

- «Hverdagstur» i deltakernes nærmiljø

- Ustrukturert intervju, ca 60-90 minutter

2.  Semi-strukturert intervju

- Et par uker etter første møte

- Sittende, hovedsakelig utendørs

- Semi-strukturert intervju guide, ca 60 minutter
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Samarbeidsbasert forskning

Kompetansegruppen: 

• Bestod av seks personer med erfaringer fra spiseforstyrrelser og/eller andre utfordringer 
knyttet til psykisk helse og med interesse for natur og friluftsliv samt to veiledere og meg 
selv.

• Bidro til utforming av rekrutteringsprosessen, tema for intervju, utvikling av metode, råd og 
refleksjoner rundt etiske dilemma, samt deler av analyseprosessen. 
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Kroppslige erfaringer med natur

Hovedfunn:

1. Naturen gir fred og ro
«Så min mindfullness er da her ute, som vi er nå, å flytte fokus og ja… kjenne på naturen 
og høre fuglene og lukt og det er liksom, det roer meg da, på en god måte. Og er nok 
det som er viktigste grunnen til at jeg klarer meg da, såpass godt som jeg gjør.»

(Nora).

2. Naturen inviterer deg til å sanse (verden) med føttene

3. Naturen lar deg være som du er

4. Naturen gir rom for egenomsorg
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Friluftsliv som støtte til recovery i hverdagen

Hovedfunn:

1. Friluftsliv som relasjonelle prosesser
«Det kan være ugreit, eller jeg prater relativt lite om spiseforstyrrelsen hjemme. Det er 
liksom av og til så nevner jeg en ting om det og de vet at den er der, men da [i naturen] 
hender det at det blir på en måte naturlig å prate litt mer om det og den der at man sitter 
ikke så rett mot hverandre alltid og man kan lettere på en måte, hvert fall lede samtalen 
sånn at man kommer seg ut av den når man vil ut av det tema.» 
(Eva)

2. Friluftsliv som en lærings- og mestringsarena for recovery

3. Friluftsliv som støtte til å etablere en ny selvforståelse
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Prosjektets bidrag og implikasjoner

Prosjektet peker på: 

• Erfaringer med natur og friluftsliv som relasjonelt, kroppslig og situert i personers hverdagsliv

• Et behov for et utvidet fokus på hvordan kroppslige erfaringer kan være til støtte i forbindelse 
med en spiseforstyrrelse

• Et behov for å fokusere på hvordan menneske-natur møtene påvirkes av egen livsverden og 
kontekst

• Hvordan kunnskap om kvalitetene ved naturmøtene kan bidra inn i diskusjoner om 
tilrettelegging for friluftsliv og helse. 
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Å sanke pauser i naturen
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• «Den derre pausefaktoren»



Tre hovedbudskap

1. Recovery (bedrings) prosesser handler i stor grad om å få hverdagen til å fungere – natur og 
friluftsliv som støtte til dette

2. I naturen er det plass til gode og dårlige dager – recovery omfatter begge deler

3. Natur og friluftsliv, når vi snakker om psykisk helse, handler ikke nødvendigvis om 
helbredelse, men kan gi en pause eller et frirom fra det vanskelige.
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Tusen takk! 

Lise Katrine Jepsen Trangsrud

lt@usn.no
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