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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till deltagarna och personalen, för de erfarenheter och tankar kring 

grön rehabilitering som de har delat med sig av i intervjuerna. Vi är tacksamma för att de tog 

sig tid och svarade på våra frågor. Utan er hade vår C-uppsats inte varit möjlig att 
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Vi vill tacka vår handledare Ingemar Wörlund för hans stöd i vårt skrivande, där han hjälpt 

oss att bibehålla strukturen, gett användbara tips och synpunkter.  

Vi vill även tacka Inger Olsson på institutionen för hälsovetenskap på Mittuniversitetet i 

Östersund, för att hon bidragit med kunskap, tips och reflektioner. 

Vi har inte haft någon strikt arbetsfördelning utan detta är resultatet av ett gemensamt utfört 

arbete. 

 Vi vill tacka varandra för ett fint samarbete! 

Isabell & Sara 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Naturliga processer tar tid. Det går inte att skynda på ett frö som ska gro. Man kan underlätta och 

gynna tillväxt på olika sätt, men inte gå över naturgivna gränser. Allt har sin tid. Det är inte möjligt att 

förhindra höst och vissnande, men vila ger möjlighet till nytt liv efter en tid (Grahn & Ottosson, 2010 

s. 25).  

Grön rehabilitering
1
 har växt fram ur tre olika ämnesområden vilka är miljöpsykologi, 

landskapsarkitektur och arbetsterapi (Nilsson, 2009). Grön rehabilitering är en form av 

rehabilitering som innefattar både den traditionella ”vita” vården och en ”grön” del. Arbetet 

sker dels genom aktiviteter, hantverk och vistelse i naturen och dels genom avspänning, 

stresshantering, kroppskännedom samt terapeutiska samtal. Den gröna delen innebär att natur 

och trädgård har en stor del i rehabiliteringsarbetet. Rehabiliteringen baseras på ett 

helhetsperspektiv och deltagandet grundas på individernas egen förmåga och förutsättningar 

(Ahlborg & Sahlin, 2010). Idag bedrivs olika projekt och verksamheter inom ämnet grön 

rehabilitering. Grundtanken är att människan behöver kontakt med en levande och grönskande 

omvärld för att må bra (Jernberg, 2001).  

År 2010 beslutade regeringen att satsa på grön rehabilitering. Socialförsäkringsminister 

Cristina Husmark Pehrsson uttrycker att; grön rehabilitering är ett bra komplement till andra 

former av rehabilitering och det är viktigt att vi tar vara på alla sätt som kan hjälpa människor 

tillbaka i arbete (http://regeringen.se/sb/d/13217/a/152210, 2010-11-17). I regeringens 

proposition om förnyad folkhälsopolitik (2008) beskrivs att; folkhälsoarbetet bör ha människans 

behov av integritet och valfrihet som grund och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och 

individens förutsättningar (s.1). Vikten av förebyggande och hälsofrämjande arbete betonas i 

propositionen. Människan har kroppsliga och själsliga behov och regeringen anser därför att 

det krävs en helhetssyn inom folkhälsopolitiken (Prop 2007/08:110). 

 

                                                           
1 Rehabilitering; Insatser som skall bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 

återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet (http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2007-10, 2010-11-16). 

file:///C:/Users/Isabell/Documents/(http:/regeringen.se/sb/d/13217/a/152210
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2007-10
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1.2 Problemformulering 

I Sverige har det sedan 1997 skett en markant ökning av långtidssjukskrivningar, vilket till 

stor del anses bero på att den psykiska ohälsan har ökat. Av de som blir sjukskrivna är allt fler 

diagnostiserade med utmattningssyndrom
2
. Problematiken ligger i att många i arbetsför ålder 

inte kan vara aktiva på arbetsmarknaden, vilket medför en negativ inverkan på den psykiska 

och fysiska hälsan (Socialstyrelsen, 2003).  År 2007 gick antalet människor som levde i städer 

om antalet som levde på landsbygden och utredningar visar på att människor tillbringar allt 

mer tid inomhus. Människans kontakt med naturen blir allt mindre, likväl som vår tid att 

bearbeta känslor, utmana verkligheten, undersöka och reflektera (Grahn, 2009). Enligt flera 

vetenskapliga discipliner bör hälsa ses ur ett positivt och holistiskt
3
 perspektiv där biologiska, 

kulturella, sociala och inte minst miljömässiga aspekter tas i beaktelse (Stigsdotter, 2005). Det 

är därför viktigt att se grön rehabilitering som ett komplement till den traditionella 

rehabiliteringen (www.regeringen.se) för att alternativa hälsofrämjande arenor skall kunna 

skapas (Prop 2007/08:110). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilken betydelse grön rehabilitering har för långtidssjukskrivna. Våra 

frågeställningar är: 

 Hur bedrivs rehabiliteringen?  

 Vilka upplevelser har de anställda och deltagarna av rehabiliteringen? 

  Vilka är effekterna av rehabiliteringen? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är baserad på intervjuer med personal och deltagare från tre verksamheter i 

Sverige. Intervjuerna är genomförda under november och december månad 2010. Med 

frågeställningen: Vilka är effekterna av rehabiliteringen? Menar vi inte effekter såsom hurvida 

deltagarna återgått till arbete utan snarare psykiska och fysiska effekter.  

                                                           
2 Utmattningssyndrom innebär en stressrelaterad psykisk ohälsa, som ofta drabbar de som varit utsatta för långvarig stress (stress är 

organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa). Stressen kan, men 

behöver ej vara arbetsrelaterad (Socialstyrelsen, 2003). 

3 Holism, tanken att helheten är något mer än summan av sina delar och att delarna därför måste förstås utifrån helheten i stället för 

tvärtom (www.ne.se/holism, 2010-11-16).  

http://www.regeringen.se/
http://www.ne.se/
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2. Tidigare forskning 

2.1 En grön resa i historien 

De senaste trettio åren har en ökad teoretisk forskning och praktisk kunskapsutveckling ägt 

rum och genom olika teoribildningar söks förklaringen till hur människan påverkas positivt 

både psykiskt och fysiskt vid vistelse i park och natur. Kunskap och intresse för trädgårdar 

som hälsofrämjande kan dock återfinnas långt tillbaka i historien (Nilsson, 2009). Redan 

under grekernas storhetstid användes naturen som läkande element då denna ansågs bidra till 

en balans mellan kroppsrörelser och naturens rytm (Grahn & Ottosson, 2010). Hippokrates 

(460 – 377 f.kr.) lät upprätta det första sjukhuset i en trädgård då han ansåg att kost, natur och 

levnadsförhållanden hade en avgörande betydelse för att kunna upprätthålla och återfinna 

hälsan (Grahn, 2009). 

Under 1700-talet ansåg flertalet läkare att frisk luft och grönska var hälsobringande, 

trädgårdar anlades därför vid sjukhus och sanatorier. Läkaren Ernst Westerlund (1839 - 1924) 

är en känd svensk förespråkare för naturens läkande inverkan på människan (Ibid.). 

Westerlunds metod gick ut på att naturens lugna och trygga inverkan skulle få patienterna att 

finna ro och få distans till sig själva och sina liv, vilket skulle påverka återhämtningen 

avsevärt (Grahn & Ottosson, 2010).  

Under 1900-talet vände trenden då ökade framsteg inom naturvetenskapen lade grund för 

futuristiska tankar om att städer såväl som sjukhus skulle byggas likt fabriker där läkemedel 

och vacciner ansågs vara det ultimata sättet att bota sjukdomar (Grahn, 2009). Inom psykiatrin 

levde trädgårdsterapi
4
 kvar till 1960-talet. Terapiformen levde dock vidare inom andra 

områden, exempelvis rekreation för hemvändande soldater, drabbade av posttraumatisk stress 

och krigsneuroser. Senare kom terapiformen att användas för bland annat patienter med 

stroke, hjärt- och kärlsjukdomar, autism, Alzheimers sjukdom samt för personer som utsatts 

för övergrepp och misshandel. Idag används trädgårdsterapi även inom exempelvis 

                                                           
4 Trädgårdsterapi har fokus på trädgården och dess läkande inverkan på människan (Ahlborg & Sahlin, 2010). Trädgårdsarbete, den fysiska 

aktiviteten och varandet i trädgårdsrummet används i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa, samt förbättra den sociala anpassningen, 

yrkesskickligheten, fritiden och livskvaliteten (Abrahamsson, 2003). I det trädgårdsterapeutiska arbetet används trädgården som främsta 

redskap. Trädgårdsterapin har  två skilda inriktningar; horticultural theraphy (trädgårdsodlingsterapi) och healing gardens (trädgårdar för 

återhämtning) (Schmidtbauer, Grahn & Lieberg, 2005).  
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kriminalvård, flyktingmottagning och behandling av långtidssjukskrivna (Grahn & Ottosson, 

2010).  

2.2 De tre grundpelarna 

Grön rehabilitering har vuxit fram ur miljöpsykologi, landskapsarkitektur och arbetsterapi 

(Nilsson, 2009). Inom miljöpsykologin efterstävas en förståelse för sambandet mellan 

människa och miljö. Dagens forskning handlar om hur flertalet miljöfaktorer antas samverka 

och där effekten beror på individens personlighet, strategier och resurser. På internationell 

basis bedrivs forskning med fokus på grundläggande processer så som perception och 

kognition; attityder och värderingar av miljöer, hur den fysiska miljön påverkar människors 

sociala samspel och hur individernas reaktioner kan skilja sig åt. Målet inom miljöpsykologi 

är att ge en nyanserad bild av hur miljöer påverkar människan och vice versa. Forskningen 

undersöker vilka ramar som finns kring människans aktivitet och liv. Detta blir allt viktigare 

då förändringarna som sker i hur och var vi lever våra liv är stora. Kunskapen om detta är 

avgörande vid planering och utformning av vår värld då människan påverkas av den 

omgivande miljön (Küller, 2005).  

Utifrån landskapsarkitektur har teorier kring så kallade ”healing landscapes/ ”restorative 

landscapes” utvecklats, vilket innebär ett skapande av miljöer som är speciellt utformade för 

att främja människors läkande från ohälsa. Utformningen sker utifrån fyra inslag som vår 

hjärna uppfattar som trygga: avgränsning, skydd, föda och vatten, vilka är viktiga för vår 

överlevnad (Nilsson, 2009).  

Det tredje kunskapsområdet inom trädgårdsterapi är arbetsterapi. Här utvecklas teorier och 

verksamheter med fokus på användandet av växtmaterialet i terapeutiskt syfte. Själva arbetet i 

trädgården används som ett sätt att öka praktiska kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga 

till visst oberoende samt stärka individernas självförtroende. Yrkesgrupper som idag arbetar 

med att tillämpa trädgårdsterapi inom olika vård- och omsorgsverksamheter är exempelvis 

sjukvårdspersonal, sjukgymnaster, socialarbetare och specialpedagoger (Ibid.).  

2.3 Utsikten som gör skillnad 

Miljöpsykologen Roger Ulrich tog det första steget mot en vetenskaplig förklaring kring 

naturens positiva inverkan på människans välbefinnande. Han fick år 1984 en artikel 

publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science, där hans forskningsresultat gällande 
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grönområdens effekt på patienters tillfrisknande redovisades (Grahn & Ottosson, 2010). 

Patienter som hade fönster mot ett grönområde tillfrisknade i snabbare takt än de som hade 

sitt fönster mot en tegelvägg. Detta baserade han på att patienterna mer sällan kallade på 

sjuksköterska under sjukhusvistelsen, att de klarade sig med mindre doser smärtstillande och 

sömnmedel samt att de hade en kortare vårdtid (Grahn, 2009).  Vid stress reagerar kroppen på 

samma sätt idag som för flera tusen år sedan. Människan reagerar med instinktiva reflexer där 

hjärnan bereder sig på kamp eller flykt. Kroppen känner inte av hunger- och trötthetskänslor 

och produktionen av adrenalin och stresshormonet kortisol ökar i kroppen, vakenhet och 

medvetenheten skärps, vilket bidrar till ökad puls och ökat blodtryck. Dagens 

samhällsstruktur innebär ett ständigt högt tempo och bidrar till att vi utsätts för mer långvariga 

påfrestningar vilket resulterar i att fler blir sjuka och drabbas av exempelvis 

utmattningssyndrom. Ulrichs studie visar på att den gröna vyn kroppen signaler att ”faran” är 

över (Grahn & Ottosson, 2010).  

2.4 Avkoppling i naturen 

Miljöpsykologerna Rachel och Stephen Kaplan publicerade år 1989 sitt forskningsresultat 

vilket visade på att människor som varit utsatta för en omfattande stressbelastning kunde 

känna en betydande stresslindring i naturen. Paret Kaplan konstaterade att den läkande effekt 

gröna miljöer har på människan beror på dess inverkan på våra kognitiva funktioner (Grahn, 

2009). De har utvecklat en teori som förklarar naturens positiva inverkan på människan. De 

beskriver att människor använder sig av två typer av uppmärksamhet. Den ena är den riktade 

koncentrationen som används när människan fokuserar på specifika uppgifter och som kräver 

en förmåga att utestänga distraherande stimuli. Den riktade koncentrationen är energikrävande 

och vid överanvändning kan den leda till psykisk utmattning. Den andra typen är den 

spontana uppmärksamheten som används när människan befinner sig i naturen eller då något 

intressant sker runt denne. En återhämtning av den mentala kraften är möjlig då den spontana 

uppmärksamheten inte kräver någon energi (Jernberg, 2001). Hjärnan utsätts för en ständig 

och intensiv information i det moderna samhället vilket medför att den riktade 

koncentrationen används i allt större utsträckning. När människan befinner sig i naturen 

kopplar hjärnan av vilket innebär en chans till återhämtning (Grahn, 2009). 
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2.5 Känslor av lust och fägring 

Är det så att det levande landskapet under oändligt många generationer format människan till en 

varelse med en sensorisk kapacitet att utläsa minutiösa nyanser i skogs- och naturmiljöer och som 

känner sig hemma i dessa miljöer? Har människan då i ett utvecklingsperspektiv inte heller anpassat 

sig till den sentida företeelse som stadsmiljön ändå är? Har den moderna stadsmänniskan därför en 

känslighet som inte stämmer överens med den miljö hon dagligen vistas i och tvingas därför lägga 

mental energi på att hålla denna miljö på avstånd? Detta skulle innebära att i den goda parkmiljön 

behövs hennes mentala energi inte till skyddande åtgärder (…) (Jarle Sorte, 2005, s.227). 

Jarle Sorte (2005) ställer sig frågan hur det kommer sig att grönområden, främst parker bidrar 

till känslor av lust och fägring hos människan. Hans resonemang är att gröna element i staden 

är en upplevelsemässig resurs för invånarna. När han diskuterar stadsmänniskans (homo 

urbanis) behov av goda parkmiljöer, använder han sig av åtta faktorer: trivsamhet – det 

hedoniska värdet, komplexitet – den nyanserade variationen, helhet – samspel och 

sammanhang, rumslighet – öppenhet och slutenhet, kraftfullhet – ett uttryck för genus? social 

status - bearbetning och omvårdnad, affektion – igenkänning av det ursprungliga och 

originalitet – att inte känna igen sig. Enligt Jarle Sorte uppnår en ideal park alla dessa åtta 

kvaliteter och skapar välbefinnande och vällust hos homo urbanis samt ökar känslan för 

samspelet med naturen. 

2.6 Naturens åtta karaktärer 

Att vårda och ge näring till det som växer skapar ofta en känsla av meningsfullhet inför att vårda och 

ge näring åt sig själv (Grahn & Ottosson, 2010 s. 78). Patrik Grahn har genomfört ett flertal 

studier om sambandet mellan natur och människors hälsa. 1989-1991 undersökte han vilka 

miljöer sjuka, funktionshindrade och/eller äldre såg som ideala för olika aktiviteter. Resultatet 

av studien visar att undersökningsgruppen endast klarade av kravlösa naturområden då de var 

trötta och stressade. Utifrån den framkomna informationen skapade Grahn en modell av 

människors känslighet för fysisk – social omvärld beroende på deras mentala tillstånd (Grahn 

& Ottosson, 2010). 
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Källa: bearbetad från Grahn & Ottosson 2010:63. 

De människor som mår bättre återfinns i toppen av pyramiden. De söker sig till mer öppna 

områden och vill gärna dela sina upplevelser med andra. De människor som återfinns i botten 

av pyramiden har låg mental kraft, stor sårbarhet och söker sig därför till en lugnare samt mer 

kravlös miljö. Dessa personer har även ett större behov av att vara ensamma och ta del av 

enkelheten i naturen (Grahn & Ottosson, 2010). Grahn har identifierat åtta upplevda 

karaktärer i natur och grönområden; rofylldhet, rymd, artrikedom, vildhet, öppenhet, kulturell, 

privat och social. I studier framkom att karaktärerna rofylldhet, rymd, artrikedom och vildhet 

tilltalar flertalet människor. Det mest beaktansvärda är att dessa karaktärer tilltalar även de 

mest stressade och sårbara individerna som befinner sig längst ner i behovspyramiden. För de 

personer som befinner sig längre upp i pyramiden och som inte är lika stressade och sårbara 

blir karaktärerna öppen, kulturell, och privat mer tilltalande. Beroende på deras plats i 

pyramiden vill de antingen observera eller själva genomföra aktiviteter. Den sociala 

karaktären kan för vissa stressade människor te sig skrämmande medan den tilltalar andra 

(Schmidtbauer, Grahn & Lieberg, 2005).  

2.7 Det gröna i staden 

År 2005 skrev Stigsdotter tillsammans med Grahn sin avhandling Landscape Architecture and 

Health - Evidence- based health- promoting design and planning. Syftet var att presentera 

forskningsresultat som kan tillämpas i praktiskt arbete och där målet är evidensbaserad 

landskapsplanering för att främja människors hälsa. Två olika studier ligger till grund för 

avhandlingen. Den ena studien handlar om helande trädgårdar som är utformade för att 
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förbättra hälsan hos en specifik patientgrupp. Den andra studien innefattar hur grönområden 

påverkar stadsbors vardagsliv och hur dessa områden verkar för att upprätthålla och stärka 

hälsan. Ohälsan som ligger till grund i de studerade projekten är orsakad av stress. Studien av 

helande trädgårdar resulterade bland annat i fyra punkter som anses viktiga vid skapandet av 

trädgårdsrum. Det skall finnas en balans mellan att endast vara i trädgården, uppleva den och 

att arbeta i den. Dessutom bör besökarens mentala styrka och trädgårdens tillgänglighet för 

besökaren tas i beaktan. Det bör samtidigt skapas olika rum i trädgården då dessa besitter 

olika egenskaper. Forskningsresultatet av studien om grönområden och storstadsbor visar att 

det finns ett signifikant samband mellan tiden i urbana grönområden och upplevd stress. Ju 

mer tid en individ tillbringar i ett grönområde desto färre tillfällen drabbas denne av stress. 

Forskningen visade även att resultatet är oberoende av kön, ålder och socioekonomisk status. 

Stigsdotters slutgiltiga resultat kopplas till regeringens folkhälsoproposition där målet är 

bättre hälsa på lika villkor för alla. Stigsdotter menar att en investering i urbana grönområden 

bör äga rum som en tänkbar väg mot målet (Stigsdotter, 2005). 
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3. Material och metod 

3.1 Vetenskapsfilosofisk position  

Vi har valt att använda oss av ett fenomenologiskt förhållningssätt vid vår insamling av data. 

Detta förhållningssätt föll sig naturligt för oss då vårt mål är att sätta oss in i 

intervjupersonernas verklighet och beskriva denna. Fenomenologi innebär att forskaren vill 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas perspektiv och beskriva världen som denne upplever 

den (Kvale & Brinkmann, 2009).  

3.2 Forskningsansats 

Vårt syfte är att undersöka och beskriva upplevelserna av grön rehabilitering och vi har därför 

valt att använda en kvalitativ ansats. Vår tanke är att det är de aktiva i verksamheterna som 

besitter störst kunskap i ämnet, vilket ligger bakom vårt val av intervjupersoner.  När vi vill 

undersöka hur människor upplever sin värld är det bästa att fråga dem, då de är experter på 

sina egna liv (Kvale & Brinkmann, 2009). Deltagarnas upplevelser som finns representerade i 

arbetet är från de deltagare som gett sitt samtycke till telefonintervju. Vi valde att avsluta vår 

datainsamling efter kontakt med det tredje projektet då ingen ny avgörande information 

uppkom i de senare intervjuerna. De tidsramar vi haft att förhålla oss till har även de varit 

avgörande för den mängd data vi samlat in. 

3.3 Litteraturinsamling 

Vi har till stor del använt oss av MIMA och Libris där litteratursökning har gjorts med sökord; 

grön rehabilitering, trädgårdsterapi, miljöpsykologi, stress och utmattningssyndrom. Vi har 

även sökt på framstående forskares namn (Kaplan & Kaplan, Ulrich, Grahn, Stigsdotter och 

Sorte med flera) vilka vi tagit del av genom redan funnen litteratur. Vi har även fått 

information om forskare och relevant litteratur från Inger Olsson på Mittuniversitetet, som har 

kunskap inom ämnet. Vi har använt oss av Backmans bok, Rapporter och uppsatser (2008) 

för att hämta information om struktur, upplägg och referenser. 
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3.4 Datainsamlingsmetod - intervju 

För att hitta aktuella projekt inom grön rehabilitering har vi använt oss av sökmotorn Google 

och därefter tagit kontakt med de verksamheter som vi fann mest intressanta. Genom 

mejlkontakt har vi byggt upp en dialog med de anställda. Dialogen har mynnat ut i 

semistrukturerade telefonintervjuer. De anställda förmedlade kontaktuppgifter till deltagare 

som gett samtycke till telefonintervju. Semistrukturerad intervju innebär att en intervjuguide 

utformas med specifika teman som skall tas upp i intervjun men som även ger utrymme för 

följdfrågor som knyter an till intervjupersonens svar (Bryman, 2002). Vi har hållit våra 

intervjuer via telefon då vi inte haft möjlighet till annat på grund av tidsbristen och det 

geografiska avståndet. Intervjuerna spelades in efter samtycke med intervjupersonerna, 

därefter transkriberade vi dessa. 

3.5 Urval 

Vi har använt oss av ett strategiskt urval vid val av de anställda där de vi ansåg hade relevant 

information att delge finns representerade. Strategiskt urval är ett icke-sannolikhetsurval 

(Esaiasson m.fl., 2007). Vi har valt strategiskt urval på grund av de tidsramar vi har att 

förhålla oss till samt för att det passar in på vår analysmetod som är teoretisk tolkning. Enligt 

Esaiasson m.fl. (2007) går det inte att, genom ett strategiskt urval, generalisera på 

populationen i stort. Genom att analytiskt generalisera resultaten till en teori blir det dock 

möjligt att lyfta fram allmängiltiga aspekter som kan förväntas säga något om andra liknade 

fall i populationen. Vår avsikt är inte att generalisera på populationen i stort och därför passar 

ett strategiskt urval bra, dock önskar vi att redogöra för upplevelser kring grön rehabilitering i 

förhoppning om att dessa kan säga något om andra liknande fall. Deltagarna har valts ut 

genom ett snöbollsurval, där kontakten förmedlades av de anställda. Bryman (2002) förklarar 

snöbollsurval som ett icke-sannolikhetsurval där befintliga kontakter ger nya kontakter.  

3.6 Etiska överväganden 

På grund av att deltagarna befinner sig i en sårbar fas i livet har vi diskuterat vilken 

insamlingsmetod som är att föredra. Vi har inte haft möjlighet att träffa deltagarna och har 

därför valt att genomföra telefonintervjuer. Inför intervjuerna gjorde vi en övervägning av 

vilka frågor som var lämpliga att ställa i denna intervjuform. Inledningsvis informerade vi 

deltagarna om att intervjun var frivilligt och att de inte behövde svara på alla frågor samt 
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upplyste dem om konfidentialiteten.  Vi har valt att inte delge var verksamheterna bedrivs, då 

deltagarna inte skall vara möjliga att identifiera. Både anställda och deltagare har erbjudits att 

ta del av arbetet för en respondentvalidering innan slutversion lämnas in. Vi kommer att 

radera insamlat material efter avslutad opponering för att säkerställa konfidentialiteten.  

3.7 Analysmetod 

Resultatet har sammanställts i kortare textsekvenser där vi delvis har behållit 

intervjupersonernas uttalanden. Detta kallar Kvale och Brinkmann (2009) för 

meningskoncentrering. Vi har genomfört en teoretisk tolkning där vi utifrån känsla av 

sammanhang - KASAM och Empowerment har tolkat vårt resultat. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) belyser teorier olika aspekterna av resultatet. Inom teoretisk tolkning är det 

möjligt att teoretiskt reflektera över relevanta teman och skriva ner tolkningar utan att följa 

någon specifik metod.   

3.8 Källkritik och felkällor 

Vi har endast använt oss av svensk litteratur därför att de verksamheter vi har undersökt 

främst grundar sitt arbete på svensk forskning. Vi är medvetna om att stor del av litteraturen är 

kopplad till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Av den svenska publicerade 

litteraturen och forskningen har i princip alla anknytning till SLU, då den har vunnit mest 

publicitet och därmed satt grön rehabilitering på kartan i Sverige. Trots detta har vi valt att 

använda oss av den då de verksamheter vi undersökt grundar sitt arbete på Alnarps modeller 

och definitioner.  Vi är medvetna om att vald litteratur till stor del är partisk och förespråkar 

användandet av naturen i rehabiliterande syfte. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Empowerment 

Empowerment skall genomsyras av tron på att alla människor har insikter, färdigheter, och 

förmågor vilka skall bekräftas då alla människor duger som de är. Empowerment 

uppmärksammar att människor har rätt att själva definiera viktiga problem och lösningar på 

dessa (Payne, 2008).  

Makt kan inte ges till människor utan de måste få hjälp att själva ta makten över sina liv 

genom att utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla (Payne, 2008). Människan, som en 

aktiv individ tar själv kommandot över förändringen och sitt liv. Detta sker genom en 

förändrad syn på sig själv (Swärd & Starrin, 2006), där individens medvetenhet ökar kring 

vilka roller som är viktiga samt vilka intressen och resurser som finns tillgängliga. Detta 

bidrar till att fokus på problemet minskar (Husom Løken, 2007) och individen kan känna sig 

mer värdefull, kapabel att fullfölja handlingar samt uppleva en ökad tillit till sig själv och 

andra (Swärd & Starrin, 2006). Den förändrade synen på sig själv kan bidra till att personliga 

mål uppnås. När en individ får använda sig av sina olika färdigheter och känna delaktighet 

skapas goda möjligheter för att ta kontroll över sitt liv (Payne, 2008). 

Ordet empowerment innehåller ordet power som betyder styrka, makt och kraft. Människor 

vill känna sig starka och kraftfulla, ha makt och kontroll över sina liv samt känna att de har 

något att säga till om. Empowerment förekommer främst i gruppinriktat arbete där personer i 

maktlösa positioner får hjälp att mobilisera sin inre kraft och styrka för att komma på rätt väg. 

Empowerment förknippas med självtillit, socialt stöd samt samarbete och deltagande 

(Askheim & Starrin, 2007). När människor ingår i en grupp får de möjlighet att stärka sina 

sociala roller vilket kan leda till att en normaliseringsprocess sätts igång, denna bidrar till att 

individen uppfattar miljön som positiv och tack vare gemenskapen upplever de en känsla av 

delaktighet (Payne, 2008). 

Bemästrande är ett begrepp som används i rehabiliteringssammanhang och kan likställas med 

empowerment.  En viktig aspekt i rehabiliteringsarbetet är att hjälparen inte skall vara 

styrande, utan istället verka som en samtalspartner som ger stöd i ett samarbets – och 

lösningsinriktat samtal samt att möta individen där denne är. Fokus ska ligga på individens 
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resurser istället för på problem och brister. Detta ska bidra till att individen känner att den har 

inflytande över sitt eget liv (Askheim, 2007). 

4.2 Känsla av sammanhang - KASAM  

Aaron Antonovsky myntade 1978 begreppet salutogenes. Det salutogena perspektivet handlar 

om att förstå hälsans ursprung och vad som gynnar den. Detta kom som en motreaktion till 

det patogena synsättet där fokus ligger på vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Strävan är att 

identifiera och förklara vilka skyddande faktorer och processer som leder till rörelse i riktning 

mot hälsa. Det handlar om att identifiera resurser som kan begränsa problemutvecklingen, 

hjälpa till att hantera de problem och svårigheter som minskar skadeverkningar samt främjar 

hälsa. Inom perspektivet diskuteras vad som gör det möjligt för människan att överleva trots 

alla problem, svårigheter och motgångar. Antonovsky beskriver med hjälp av KASAM 

människans rörelse mot hälsa oberoende av hälsotillstånd (Gassne, 2008). 

Antonvosky definierar KASAM som; en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, 

och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer gå så bra som man rimligen kan 

förvänta sig (Antonovsky, 1991, s.13). 

Det finns tre komponenter i KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med 

begriplighet menar Antonovsky i vilken utsträckning en individ upplever inre och yttre stimuli 

som begripliga. Om stimuli upplevs som ordnat, sammanhängande, strukturerat och tydligt 

innehar personen en hög känsla av begriplighet. Individen har då inställningen att de 

situationer och händelser som inte kan förutses ändå kan hanteras. Hanterbarhet handlar om i 

vilken utsträckning individen upplever att resurser finns tillgängliga. Det handlar om resurser 

som personen själv kan kontrollera eller som kontrolleras av någon denne kan lita på, 

exempelvis vänner, partner, Gud eller kollegor.  Meningsfullhet handlar om att göra livets 

utmaningar värda att investera energi och engagemang i, i motsats till att se livets motgångar 

som bördor (Antonovsky, 1991). 

Alla människor möter olika stressorer i livet, men hur dessa hanteras är olika, beroende på om 

individen har en hög eller låg känsla av sammanhang. Stressorer kan exempelvis vara stora 

förändringar i livet såsom att föda/förlora ett barn, gifta/skilja sig eller arbeta/vara arbetslös. 

De personer med starkt KASAM upplever ofta stressorer som positiva vilket innebär att 
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förändringar ses som utmaningar. De har förmågan att göra situationen begriplig. En person 

med svagt KASAM upplever oftast stressorer negativt och kan inte hantera dessa. När en 

person med starkt KASAM möts av stressorer upplever denne ledsamhet, rädsla, smärta, 

ilska, skuld, sorg och oro, vilket är känslor som medför motivation för handlande. Personen 

har även lättare att låta känslor komma upp till ytan och låta dem komma till uttryck istället 

för att förtränga dem. Detta innebär att känslorna inte blir ett hot för personen. En person med 

svagt KASAM upplever istället känslor som ångest, raseri, skam, förtvivlan, samt känslor av 

övergivenhet och förvirring, vilka är paralyserande och obegripliga för personen i fråga. 

Generella motståndsresurser (GMR) är faktorer som ger kraft att hantera olika stressorer och 

göra dem begripliga. Det kan vara allt från socialt stöd, familj, pengar, en tro på sig själv till 

kulturell stabilitet. Arv och tidigare miljö är andra faktorer som påverkar kraften att hantera 

motstånd (Antonovsky, 1991). 

Dynamiska samband mellan komponenterna i KASAM   

                     Komponent                    

 Typ   Begriplighet   Hanterbarhet   Meningsfullhet  Prediktion  

1   Hög     Hög     Hög       Stabil  

2   Låg     Hög     Hög     Ovanlig  

3   Hög     Låg     Hög     Press uppåt  

4   Låg     Låg     Hög     Press uppåt  

5   Hög     Hög     Låg     Press nedåt  

6   Hög     Låg     Låg     Press nedåt  

7   Låg     Hög     Låg     Ovanlig  

8   Låg     Låg     Låg     Stabil  

                                                                                                                                                        

Källa: bearbetad från Antonovsky 1991:43. 

Tabellen visar dynamiska samband mellan komponenterna i KASAM. I Typ 1 och 8 har 

individen antingen en hög eller låg känsla av sammanhang i sitt liv och dennes mönster 

förväntas vara stabila. Typ 2 och 7 är en ovanlig kombination, då hög hanterbarhet är 

beroende av hög begriplighet. När människor möter olika krav behöver de kunna se en tydlig 
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bild av vilka dessa är för att de ska kunna känna att de har resurserna för att hantera dem. 

Individer av typ 3 och 6 innehar en instabilitet, då hög begriplighet tillsammans med låg 

hanterbarhet skapar ett starkt tryck mot förändring. Det är känslan av meningsfullhet som 

avgör vilken riktning förändringen kommer att ha. Individer av typ 3 har en förståelse för 

problemet och en motivation att söka efter resurser. Individer av typ 6 saknar motivation och 

personen blir därför oförmögen att söka efter resurser. Individer av typ 4 har ofta ett stort mod 

och ett djupt engagemang i sitt sökande efter förståelse och resurser. Dessa individer har en 

stor chans att nå resultat i sitt sökande. Individer av typ 5 tror sig ha de resurser som krävs, 

men har inte den kontroll eller förståelse som behövs för att kunna använda resurserna 

(Antonvosky, 1991).  

Antonovsky menar att den motivation som växer fram ur känslan av meningsfullhet är den 

viktigaste komponenten i KASAM, då hanterbarheten och begriplighet inte kan leva utan 

denna (Antonvosky, 1991). Antonovsky hävdar att det är de individer som har ett lågt 

KASAM som har störst möjlighet till förändring av sitt KASAM, både i positiv och i negativ 

bemärkelse (Gassne, 2008). 

Vi kommer att använda oss av KASAM och empowerment för att förstå det insamlade 

datamaterialet. Vi vill undersöka om det finns ett samband mellan intervjupersonernas 

erfarenheter av grön rehabilitering och de nämnda teorierna. Vi kommer främst att applicera 

KASAM på deltagarnas upplevelser där vi undersöker om deras känsla av begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet förstärks i samband med rehabiliteringen. Tanken är att 

undersöka om det finns komponenter i grön rehabilitering som kan identifieras som generella 

motståndsresurser. Vi vill undersöka om arbetsformen i grön rehabilitering har några liknelser 

med empowerment.  Detta skulle i sådana fall innebära att rehabiliteringen ger deltagarna 

möjlighet att ta kontroll över sitt liv. Utifrån de aktiviteter som förekommer i rehabiliteringen 

kommer vi att undersöka om och på vilket sätt de stärker deltagarna. 
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5. Resultat  

5.1 Presentation av verksamheterna 

Inom verksamhet 1 arbetar bland annat friskvårdsterapeuter, trädgårdsmästare, beteendevetare 

och läkare. Verksamheten riktar sig till långtidssjukskrivna. Personal A ser positivt på 

framtiden för grön rehabilitering men anser att anledningen till att det inte satsas mer på denna 

rehabiliteringsform är att det saknas forskning i ämnet och att det ses som ett osäkert kort. 

Verksamhet 2 innefattar rehabilitering på tre olika platser och de yrkeskategorier som 

återfinns inom verksamheten är socionomer, arbetsterapeuter, trädgårdsterapeuter, 

sjukgymnaster och coacher. Verksamheten riktar sig till människor med stressrelaterad ohälsa. 

Personal B uttrycker att grön rehabilitering är viktigt: (…) dels för att det (naturen) finns till hela 

tiden, men också ur ett samhällsekonomiskt och globalt perspektiv när vi pratar klimatförändringar, vi 

pratar miljö och pratar sådana saker. Ju fler som upplever att vi har nytta av naturen, desto större 

förutsättningar har vi att ta hand om den. 

I Verksamhet 3 har personalen utbildning inom friskvård, massage samt vård och omsorg. 

Verksamheten tar emot långtidssjukskrivna och ibland även de som är i riskzonen för 

sjukskrivning. Personal C uppger att det är viktigt för människor att kunna stanna upp och 

bara vara för att orka med vardagen, vilket beskrivs med följande citat: Det är ju en hjärnstress 

idag i och med, jag menar det är ju datorer och mobiltelefoner och alla är uppkopplade dygnet runt 

nästan.  Jag menar våra hjärnor är ju kvar på stenåldern än och vi är ju inte riktigt gjorda för all den 

hjärnstressen egentligen. 

5.2 Definition av grön rehabilitering 

För Personal A är grön rehabilitering: (…) att vara i naturen, följa årstiderna, liksom hitta en 

grund, en trygghet, en förankring i naturen och träna på det (…) helt enkelt att man använder sig av 

det levande, växande i naturen och har det som grund (…) att man har det som ett läkande element, 

det gröna (…). 

Personal B berättar att de använder definitionen av grön rehabilitering från Sveriges 

lantbruksuniversitet i Alnarp: (…) det gröna möter det vita, det är alltså kombinationen av 

medicinsk beteendevetenskaplig kompetens och de krafter som finns i att vistas i naturen och använda 

naturunderlaget som grund för det vita. 
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Definitionen av grön rehabilitering enligt personal C är: (…) en grundläggande trygghet, att bli 

sedd, en grundtrygghet och att få växa (…) vad det handlar om i botten är att alla vet att naturen i sig 

är läkande.  

5.3 Rehabiliteringens upplägg 

Rehabiliteringen i verksamhet 1 pågår i 16 veckor med tre träffar i veckan. Dagarna inleds 

med fika som följs av olika aktiviteter i skogen så som promenader och svampplockning. En 

eftermiddag i veckan har gruppen samtalsstöd med en beteendevetare som ger deltagarna 

redskap att hantera sina liv. Där diskuteras ämnen som stress, återhämtning, kommunikation, 

sömn och konsten att säga nej.  De lär sig även chi gong och mindfulness. En eftermiddag i 

veckan är en friskvårdare närvarande och lär deltagarna att skapa struktur på vardagen, om 

vikten av motion och kost samt var de kan få hjälp i samhället. De genomför mindmapping 

där syftet är att bryta ner sina mål i delmål.  

I verksamhet 2 pågår rehabiliteringen under 14 veckor med två till fyra träffar per vecka. 

Kärnan i arbetet är naturaktiviteter och samtal, både i grupp och individuellt. Fysiska 

aktiviteter ingår som exempelvis stavgång, chi gong, skogspromenader. Deltagarna lär sig 

även kroppsmedvetenhet - basal kroppskännedom, medveten närvaro och trädgårdsodling.  

I verksamhet 3 varierar rehabiliteringens längd med allt från sex veckor upp till ett år. Målet 

är att deltagarna träffas totalt tio timmar i veckan, fördelat på tre dagar. Varje morgon träffas 

deltagarna och handledare för fika och avstämning i gruppen vilken avgör dagsagendan. 

Aktiviteter som förekommer är promenader, hantverk, avslappningsövningar, yoga, 

mindfulness, odling och ibland även föreläsningar samt studiebesök. Samtal förekommer både 

i grupp och individuellt på deltagarnas egna initiativ. I grön rehabilitering finns inga krav eller 

scheman och personal C beskriver detta på följande vis: När de har kommit till mig på grön 

rehabilitering så får det inte finnas någonting som heter krav eller att vi ska göra någonting, jag vet 

vad som ska göras men jag lägger inte fram något schema och säger att idag ska vi göra det här utan 

börjar jag pyssla med någonting så vet jag att det smittar av sig. Oftast när man inte har något krav 

på sig att prestera så presterar man väldigt mycket. Sen hör det ju till saken att någon som har 

presterat så mycket skall också lära sig att sitta still och se att det är någon annan som arbetar men 

kunna sitta still och bara må bra i det (…) det handlar om att bryta ett mönster (…).  
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5.4 Rehabiliteringens effekter 

Genom att spegla sig i varandra och vara i en grupp som inte är dömande, lär sig deltagarna 

att samspela med andra. De tränar på att hantera konflikter, ta hänsyn, organisera sig i 

gruppen och våga ta plats. Deltagarna tar ett steg framåt i sin rehabiliteringsprocess genom att 

röra på sig, få rutiner och nå självkännedom. Naturen är i ständig förändring och inger en 

frihetskänsla, vilket ger en starkare upplevelse än om rehabiliteringen hade ägt rum inomhus. 

Personal A delar med sig av deltagarnas upplevelser: (…) man upplever skogen som väldigt 

positivt och stödet från gruppen och oftast upptäcker man att det här sociala fungerar, att man inte är 

så knäpp som man trodde för det här att spegla sig i andra är nästan det viktigaste, att komma ut 

någonstans och inte bli dömd (…). Personal A anser att fördelarna med grön rehabilitering är att 

deltagarna får möjlighet att möta andra i samma situation, de får vara utomhus där tillvaron 

ter sig mer naturlig och där allt får ta sin tid. Personal A uttrycker på följande sätt: Det är ett 

plus att vi är ute därför att det är lite onaturligt det här att egentligen sitta runt ett bord och prata ett 

visst klockslag i veckan. Jag menar, det är inte alls säkert att det där bra samtalet kommer just då, det 

kommer ju plötsligt ofta va, både insikter och samtal.  

Grön rehabilitering tillgodoser de basala behoven, såsom mat, vila, motion, socialt umgänge 

samt frisk luft och ljus varje dag får människan att växa. Människan är skapt för att leva i 

naturen och därför bör vi använda oss av naturen i den livsviktiga läkeprocessen anser 

personal A: Jag är fast övertygad om att vi blir knäppa av att inte ha natur omkring oss, jag tror det 

är livsviktigt och då ska man inte bortse ifrån utan istället använda det här livsviktiga i läkeprocessen 

(…) vi härstammar från det här, det är vårt rätta element (…). Verksamhetens grundtanke är att 

grönska och aktivitet i naturen är hälsofrämjande. Miljön, skogen och vackra lokaler är viktigt 

för verksamheten berättar personal A: (…) då känner man sig fin också om man får vara i fina 

omgivningar. 

Enligt personal B är deltagarnas respons på rehabiliteringen bra för dem som faller väl inom 

ramen för målgruppen. De finner ett lugn och upplever att de får en grund att gå vidare ifrån 

samt finner strategier att hantera framtiden. Den största fördelen med grön rehabilitering är de 

strategier som deltagarna lär sig för att hantera stress och kriser, då de är lättillgängliga även 

efter avslutad rehabilitering. Personal B resonerar kring detta: Det enda som krävs är naturen 

och kunskapen (…) det tycker jag verkligen är empowerment att stärka individen att själv hantera sin 

situation och ge verktyg. Då är man inte utelämnad.  
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Personal C uppger att det är deltagarna som är styrkan i gruppen då det finns en stor förståelse 

dem emellan eftersom de befinner sig i samma situation och personal C berättar: Har man då 

kommit ny så vet ju de som har varit där längre precis hur jobbigt det är att komma ny första dagarna, 

för det är ju ett jättekliv att ta. Bara den biten har ju gjort att det är tillåtande och man ser ju att 

många slappnar av och man behöver inte ha den här masken och visa upp att jag mår jättebra trots att 

det är kaos invändigt (…) så det är ju tillåtande och gruppen har ju gett varandra stöd och förståelse 

så det är ju styrkan i gruppen som är själva kärnan egentligen (…). Personal C ser hur kreativiteten 

smittar av sig mellan deltagarna när någon tar initiativ till hantverk och annan aktivitet.  De 

som från början har hållit sig passiva i bakgrunden blir här mer delaktiga.  

Tanken inom verksamheten är att hålla fokus på det som är positivt, vilket personal C ger 

exempel på: De kanske har tagit sig hit en dag och tar sig ur bilen och känner att nej, jag orkar inte. 

Då får man ju ta det positiva i det, de har ju tagit sig hit (…) tillåta sig de här små, små stegen som är 

och inte bara bestraffa sig för det är också någonting som är genomgående, att alla deltagare måste 

lära sig att tycka om sig själv. Det är viktigt att deltagarna blir vän med sig själva och lär sig att 

bestraffning hämmar den personliga utvecklingen. Responsen på rehabiliteringen har varit 

mycket positivt och ett antal deltagare har uttryckt att den har varit räddningen i deras liv. 

Personal C anger att det är naturens lugnande och läkande kraft tillsammans med gruppens 

stöd som bidrar till deltagarnas förbättrade hälsa. Personal C berättar att 

sjukförsäkringssystemet har satt käppar i hjulen för deltagarnas rehabiliteringsprocess, då ett 

flertal deltagare har tvingats att skriva under dokument som försatt dem i arbetslöshet direkt 

efter avslutad rehabilitering. Detta beskriver personal C på följande vis: (…) det känns som om 

de har några steg kvar till mållinjen och så rycker de undan strax innan (…). 

5.5 Deltagarnas bakgrundsmönster 

Personal A beskriver ett mönster i deltagarnas bakgrund, där flera av dem kommer från 

dysfunktionella familjer med bland annat missbruk, andra har upplevt problem på 

arbetsmarknaden med långvarig stress eller en känsla av att inte passa in. Personal A uppger 

att: (…) sjukskrivningen i sig skapar social fobi bland annat och den gör en ju inte friskare tyvärr, att 

gå hemma utan det förvärrar ju (…). 

Även personal B berättar att ett mönster i deltagarnas bakgrund kan utskiljas och identifierar 

två olika typer: Det ena mönstret är väldigt högpresterande personer som har jobbat sönder sig (…) 

engagerade och driftiga och som blir väldigt, väldigt vilsna när man inte längre klarar av att prestera 
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på den nivå man är van vid. Där är det vilsenheten som är central.  Den andra kategorin är personer 

som egentligen aldrig har fått fotfäste på arbetsmarknaden och med den stressen som det innebär, ofta 

blir ganska omfattande social problematik kopplad till det.  

I verksamhet 3 är de flesta av deltagarna högpresterande och produktiva individer. De har 

höga krav på sig själva och när de inte längre kan prestera som tidigare uppstår 

prestationsångest.  

Två av deltagarna uppger i intervjuerna att de har en bakgrund som engagerade och 

högpresterande individer med höga krav på sig själva. De har inte varit lyhörda för sina 

kroppars varningssignaler vilket i sin tur har orsakat allvarligare fysiska reaktioner som 

bidragit till sjukskrivning när kroppen sade stopp. Deltagare D ger ett tydligt exempel på 

detta: Min situation var att jag arbetade och höll på att arbeta ihjäl mig, rent ut sagt. Tyckte det var 

jätteroligt och var väldigt engagerad men man hinner liksom inte. När hjärnan slås ut så kompenserar 

man med att göra ännu mer (…). Det krävdes dock att personer utifrån fick hjälpa dem att förstå 

att de inte längre hade kapacitet att fortsätta arbeta. Deltagare E uppger att det finns ett flertal 

olika orsaker till sjukskrivningen: Jag har haft väldig ledvärk i många år och sen så konstaterades 

det att mina armar behövde opereras och i väntan på operationerna så gick jag in i väggen totalt efter 

tre stycken dödsfall i familjen inom ett halvår och efter att ha vårdat min egen mamma i ett år hemma, 

så tog jag slut (…). 

5.6 Naturens inverkan 

Deltagarna har genom handledare inom grön rehabilitering fått hjälp att se vad naturen kan ge 

dem och hur de kan använda naturens läkande kraft i deras rehabiliteringsprocess. Deltagare E 

resonerar kring naturens inverkan: (…) det är ju det som det handlade mycket om också, att se att 

man duger till att göra någonting, att man såg någonting växa, att man hade gjort något (…) att 

uppleva våren där. Det var ju jätteskönt, det är ju den ljusa tiden och allting.  Naturen ger 

deltagarna ett lugn och ett utrymme där stressen kan stanna av, vilket har varit betydelsefullt 

för dem. Deltagare F beskriver sin upplevelse av naturen: (…) stort behov av naturen och lugnet, 

det är en trygghet att det finns en växande kraft i naturen (…). Genom vistelse i naturen där de 

exempelvis odlat grönsaker, har deltagarna fått en förståelse för att allt får ta sin tid och att 

vissa processer inte går att skynda på. Detta beskriver deltagare D med att: Det naturen har 

gjort är väl att den har stannat av det  fruktansvärda tempot som jag hamnade i. Den är lugnande men 
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jag har väl egentligen inte upptäckt den. Man hinner inte upptäcka den när man är mitt uppe i den. 

Naturen finns ju där, det är ju alltså en läkekraft som finns men man behöver hjälp att se det.  

5.7 Verktyg  

Deltagarna upplever att rehabiliteringen har förändrat deras liv och gett dem nya verktyg för 

att hantera vardagen. Deltagare E berättar att det som rehabiliteringen har hjälpt denne mest 

med är: (…) att våga komma ut bland folk igen, att liksom våga ta mig ut igen (…)att man tillslut 

bestämmer sig, inom sig, att jag måste göra någonting, att man inser att såhär går det inte att 

fortsätta (…). Deltagarna uttrycker att det varit som en vändning mitt i livet och att de fått en 

tro på framtiden.  

Viktiga verktyg som Deltagare D har lärt sig är att vara i nuet och att använda sig av naturens 

kraft för att växa sig starka igen, vilket citatet illustrerar: Att reflektera samt att stanna upp och 

tvinga mig att ta det lugnt eftersom du inte kan skynda på växter, de gror i den takt de har, gräsmattan 

växer i den takt den är. Vi var mycket ute i skogen och liksom bara fanns. Det gjorde att jag kunde 

använda de resurser jag ändå hade (…) utan handledaren hade jag inte kunnat ta till mig de verktyg 

jag fick (...). Det var en enorm lycka faktiskt, att få vara där, väldigt skönt att få vara där och få vara 

duktig igen fast på rätt sätt (…) att man gör någonting som har betydelse för mig och för växterna 

men ändå inte den här prestationen som man lever i annars (…).  

Deltagare F berättar om de verktyg som denne förvärvat i rehabiliteringen: (…) jag har i grön 

rehabilitering lärt mig att jag kan vara här och nu, det här med mindfulness (…) likaså att vi har varit 

mycket ute i naturen, med naturen och att jag växer med naturen och känner att jag landar (…) och 

jag tar till vara på naturen ännu mer nu (…). 

5.8 Gruppdynamik och vägen vidare 

Något som upplevdes betydelsefullt av deltagarna var att träffa andra i samma situation. 

Genom gruppens stöd fick de i rehabilitering tillfälle att erkänna för sig själva hur de mådde 

utan att bli dömda, vilket deltagare F ger ett exempel på: Det var så skönt när jag kom hit, det var 

ingen stress i mottagandet. Jag kände mig sedd och det innebar att jag kunde sakta, för mig själv, 

erkänna hur jag mådde, att jag kunde göra det utan att bli dömd (…) jag vågade släppa taget när jag 

började här och inse, i och med att jag träffade andra här som har upplevt det samma.  

Deltagare D delar med sig av sin upplevelse av vara en del av en grupp: Man blev varandras 

stöd och varandras komplement, så att hela konceptet att just det här att arbeta i trädgård och röra 

sig ute i naturen. Samtidigt som du har en handledare som styr upp och du har andra människor som 
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är i samma situation, det gör att man vågar bli bra och man törs försöka att utmana sig själv eftersom 

man är trygg. 

För deltagarna har rehabiliteringen inneburit ett stort steg framåt i deras förändringsprocess. 

Deltagare E uttrycker att: (…) det fick mig liksom att börja känna att det var värt att leva. En 

bidragande faktor till att deltagarna har kunnat börja reflektera över sin livssituation är att de 

har fått möjlighet att spegla sig i andra med liknande problem. Deltagarna berättar att de 

uppskattar att de har fått lära sig arbeta på nya villkor, de beskriver att det har varit viktigt för 

deras tillfrisknande. Deltagare E beskriver sin upplevelse av rehabiliteringen: Jag tyckte det var 

så väldigt bra, alltså kombinationen av att handledaren fanns där, de människorna man träffade och 

naturen, växthuset och det gjorde att man mådde väldigt bra. I grön rehabilitering har deltagarna 

fått möjlighet att tänka över sina livssituationer och den känsla av delaktighet som gruppen 

medförde gjorde att de kände sig betydelsefulla. Deltagarna fick här tillfälle att återigen känna 

meningsfullhet i det arbete de utförde.  

Deltagare D berättar om sin upplevelse av grön rehabilitering: Det har räddat mig, eller det låter 

så väldigt dramatiskt men, helt klart så har det hjälpt mig otroligt mycket och jag kommer fortare 

tillbaka än vad jag hade gjort om jag inte hade fått den här hjälpen eftersom man är ute kontinuerligt, 

träffar andra människor (…) att man har någonstans att gå och att man känner sig delaktig och viktig 

trots att man är som man är (…) då kan man gå ut och gräva, det upptäckte jag var skönt eftersom jag 

har jobbat mycket med huvudet jämt. Just det här att få använda kroppen i ett syfte också för det är ju 

inte så att vi grävde en grop och sen nästa dag fyllde vi igen den utan det är någonting, det finns kvar. 

När jag går dit idag så ser jag buskarna som jag planterade. 
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6.Analys 

6.1 Empowerment i verksamheterna 

Meningen med grön rehabilitering är att deltagarna skall finna en grundtrygghet och 

förankring i naturen. I rehabiliteringen används naturens kraft för att nå förändring. 

Empowerment handlar om att bekräfta alla människors lika värde och att de duger som de är 

(Payne, 2008). Människor vill känna sig starka och kraftfulla samt ha kommandot över 

förändringarna i sitt eget liv (Askheim & Starrin, 2007). Vårt resultat visar att verksamheterna 

bedriver empowerment, då naturen är en plats som tillåter alla människor att vara som de är, 

utan krav på motprestation.  Tack vare detta tillåts deltagarna att endast fokusera på sig själva 

och sina förändringsprocesser, samtidigt som en grundtrygghet får tid att växa fram. Detta för 

att naturens varande är konstant oavsett vad som sker i deltagarnas liv. Den tillit som 

deltagarna har fått till naturen, tillsammans med naturens kraft, ger dem möjlighet att växa sig 

starka och återfå känslan av kontroll över sina liv. 

Inom de undersökta verksamheterna träffas deltagarna mellan två till fyra gånger per vecka. I 

rehabiliteringen ingår fysiska naturaktiviteter som till exempel skogspromenader, stavgång, 

svampplockning, chi gong och trädgårdsodling. I empowerment finns en tro på att då 

individen får använda sig av sina färdigheter och känna delaktighet ökar möjligheterna för 

denne att ta kontroll över sitt liv (Payne, 2008). Kontinuiteten i rehabiliteringen inger en 

trygghet som bidrar till att deltagarnas självförtroende och självkänsla får växa. I 

förlängningen medför detta en ökad tillit, både till sig själv och till varandra. Det innebär även 

att deltagarna känner en större delaktighet i gruppen och vågar därför använda sina 

färdigheter. De aktiviteter som erbjuds i rehabiliteringen är av sådan form att alla kan delta då 

det inte krävs någon förkunskap. Dessa typer av aktiviteter är empowerment då deltagarna 

förutsättningslöst får vara delaktiga och använda sig av sina färdigheter. Detta ökar deras 

möjligheter till att ta kontrollen över sina liv. 

Det stöd som ges till deltagarna i att bryta ner sina mål till delmål är hjälp till självhjälp. Inom 

empowerment läggs vikt vid att människan själv besitter rätten till att definiera sina problem 

och hur dessa skall hanteras (Payne, 2008). När en individ får hjälp med att inse sin förmåga 

medför det en förändrad syn på sig själv och kapacitet till att fullfölja sina handlingar. Den 

förändrade synen innebär ett ökat självförtroende och självkänsla vilket även ger en ökad tillit 
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till sig själv och andra (Meeuwisse m.fl., 2006). Deltagarna får endast stöd i att tydliggöra 

målen, men utmanas till att själva se vilka verktyg som behövs och hur dessa skall användas. 

Detta är empowerment, då deltagarna har rätt att själv definiera sina problem och lösningar. 

Arbetet med medveten närvaro, basal kroppskännedom och mindfulness verkar som ett stöd 

för deltagarna när de arbetar med att stärka sin självbild. Fördelen med denna arbetsform är 

att deltagaren i en trygg miljö får möjlighet att fokusera på sig själv och sin situation som den 

ser ut just då. Utifrån de förutsättningar som deltagaren har kan denne hitta lösningar på 

problemet. Genom att lära sig att lyssna på sin kropp lär sig deltagarna att sätta gränser och 

finna nya sätt att hantera sin vardag. Empowerment handlar bland annat om socialt stöd 

(Askheim & Starrin, 2007) och stärkandet av sociala roller (Payne, 2008). Frånvaron av krav, 

möjligheten att bara vara samt samspel med gruppen ger deltagarna ett sådant socialt stöd att 

de får möjlighet att stärka och förändra sina sociala roller. Deltagarna har uppgett att 

handledarens roll har varit viktig för att de skall kunna ta till sig de nya verktygen. Det visar 

att handledarens stöd har en viktig del i läkeprocessen. De nyförvärvade rollerna skall göra 

deltagarna mindre sårbara och mer motståndskraftiga.  

I de verksamheter vi har undersökt uppger de anställda att deltagarna upplever tryggheten i 

skogen och stödet från gruppen som positivt. Aktiviteterna sker tillsammans och deltagarna 

får därigenom möjlighet att stärka samt förändra sina sociala roller. Enligt Payne (2008) 

grundar sig empowerment på att alla duger som de är. Rehabiliteringen är empowerment 

eftersom deltagarna törs ta steget och vågar prova på aktiviteter tillsammans med andra. Det 

mod de uppvisar är ett tecken på att de uppskattar sig själva. Genom att ingå i en tillåtande 

grupp och spegla sig i varandra behöver deltagarna inte längre se sig själva som annorlunda 

eller vara rädda för att bli dömda. Payne (2008) beskriver att när en normaliseringsprocess 

sätts igång uppfattar individer den omgivande miljön som positiv. Normaliseringsprocessen 

förstärker känslan av delaktighet och tillhörighet hos deltagaren då denne inser att det finns 

fler likheter än skillnader mellan sig själv och de andra. Processen ger en starkare jag-känsla 

och deltagaren får därigenom kraft att ta kontroll över sitt liv. 

Viktiga komponenter i empowerment är rätten att ha kontroll och makt över sitt eget liv. Det 

handlar även om att öka sitt självförtroende, sin självkänsla samt att få känna sig stark och 

kraftfull (Askheim & Starrin, 2007). Den frihet som upplevs i naturen inger känslan av att det 

är deltagaren själv som bestämmer över sitt liv. En frihetskänsla innebär att det inte finns 
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någonting som begränsar, utan istället ger denne utrymme för att växa sig stark och ta kontroll 

över sitt liv. Grön rehabilitering är empowerment då det stärker deltagarna och ger dem 

verktyg att kunna hantera livet. De strategier och verktyg som de lär sig under rehabiliteringen 

kan lätt tillämpas i det fortsatta livet. Det är inte möjligt att skynda på naturen utan de 

förändringar som sker måste få ta sin tid. Denna stillsamma förändring ger deltagarna en 

viktig insikt om att det är okej att ta det lugnt. Lugnet som deltagarna förvärvar i naturen är en 

viktig komponent för att de skall kunna öka sin medvetenhet kring sin utvecklingsprocess. I 

empowerment står människans lika värde i fokus. Sambandet mellan empowerment och grön 

rehabilitering är att i naturen tillåts alla vara som de är.  

6.2 KASAM i deltagarnas upplevelser 

En person som har generella motståndsresurser (GMR) har möjlighet att hantera olika 

stressorer och göra dem begripliga. Exempel på generella motståndsresurser är socialt stöd, 

familj, tro på sig själv, arv och miljö (Antonovsky, 1991). De deltagare som är uppvuxna i 

dysfunktionella familjer, har en frånvaro av motståndsresurser då de inte haft tillräckligt med 

stöd för att kunna hantera förändringar i livet. Detta har bidragit till att de hamnat i den 

eftersatta situation de befinner sig i. Enligt personal A medför sjukskrivningen i sig en social 

problematik, vilket visar en brist på meningsfullhet. Med en bristande meningsfullhet menar 

Antonovsky (1991) att individer ser livets motgångar som bördor. Resultatet visar att 

sjukskrivningen upplevs som ett nederlag där deltagaren skuldbelägger sig själv och har svårt 

att acceptera sin situation.    

En person med en svag känsla av sammanhang upplever oftast stressorer negativt och har 

svårt att hantera dessa. De ter sig obegripliga och för med sig känslor av förvirring samt 

förtvivlan (Antonovsky, 1991). Deltagarna har i inledningsfasen av rehabiliteringen en låg 

känsla av sammanhang då de beskriver att de inte hade förmågan att förstå de 

varningssignaler som kroppen sände ut. Ett annat tecken på den bristande förmågan att göra 

stressorerna begripliga är att deltagarna behövde stöd utifrån för att inse sitt hälsotillstånd. 

Rehabiliteringen har gett deltagarna olika verktyg som gör det möjligt för dem att hantera sin 

livssituation. De har bland annat lärt sig att stanna upp och reflektera. Det Antonovsky (1991) 

menar med hanterbarhet är i vilken utsträckning en individ upplever att resurser finns 

tillgängliga. Vårt resultat visar på ett samband mellan de nyförvärvade verktygen och 
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hanterbarhet då deltagarna genom medveten närvaro och reflektion får möjlighet att 

identifiera sina resurser. När de ser vilka resurser de besitter kan de hantera sin situation.  

Deltagarna uppger att de tidigare har tagit naturens närvaro för given, men att de i 

rehabiliteringen har lärt sig att ta till vara på den. I naturen har de fått möjlighet att stanna upp 

och reflektera och kan nu aktivt använda sig av den i sin förändringsprocess. Naturen i sig har 

blivit en motståndsresurs för deltagarna då denna ger dem möjlighet att göra stressorer 

begripliga. Med begriplighet menar Antonovsky (1991) individens förmåga att uppleva 

stimuli som bland annat sammanhängande och strukturerade. Deltagarnas vistelse i naturen 

bidrar till att deras känsla av begriplighet stärks då naturen är sammanhängande och innehar 

en viss struktur i sig. När de vistas i naturen bidrar det till känslan av att vara en del av ett 

större sammanhang. Naturens struktur med dess lugna rytm smittar av sig på deltagarna vilket 

medför att de finner sinnesro. Inom det salutogena perspektivet finns en strävan att identifiera 

skyddande faktorer som leder till hälsa (Gassne, 2008). Naturen verkar som en skyddande 

faktor för deltagarna inom grön rehabilitering och gör det möjligt för dem att röra sig i 

riktning mot hälsa. Naturens lugn ger dem utrymme att identifiera sina problem och resurser 

som behövs för förändring. Resultatet visar på att handledarna i verksamheterna fungerar som 

en generell motståndsresurs, då de ger deltagarna kraft att hantera sina problem och hjälper 

dem att identifiera sina resurser. 

I rehabiliteringen utförde deltagarna trädgårdsarbete i sin egen takt. De uttryckte en glädje i 

att få göra något som har betydelse både för dem själva och för växterna. De uppskattade att 

arbetet de utförde hade ett syfte och att det var kravlöst. Vårt resultat tyder på ett samband 

mellan rehabiliteringens arbetsform och känslan av begriplighet samt meningsfullhet. 

Antonovskys begrepp begriplighet, innebär att en individ upplever både inre och yttre stimuli 

som ordnade, sammanhängande, strukturerade och tydliga. Meningsfullhet handlar om att 

göra livets utmaningar värda att investera energi och engagemang i. (Antonovsky, 1991). 

Deltagarna får i trädgårdsarbetet en möjlighet att förstärka sin känsla av begriplighet och 

meningsfullhet då handlingarna genom sitt syfte upplevs betydelsefulla. Vi identifierar 

deltagarna med hjälp av Antonovskys tabell (1991:43), som typ tre. De är i rörelse mot 

förändring och den höga känslan av meningsfullhet skapar en förståelse för deras situation 

samt en motivation för att söka resurser. Vid den inledande fasen av rehabiliteringen var 

deltagarnas känsla av begriplighet och meningsfullhet därmed lägre. Antonovsky (1991) 
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menar att de individer som har låg känsla av sammanhang har störst möjlighet till förändring 

av sitt KASAM. Deltagarna får genom trädgårdsarbetet möjlighet att stärka sitt KASAM och 

de lärdomar de fått i rehabiliteringsprocessen kan användas i deras fortsatta liv. 

Deltagarna beskriver gruppens stöd som en viktig del i rehabiliteringsprocessen. De har 

kunnat spegla sig i varandra i en icke-dömande miljö, vilket har fått dem att finna sig i sin 

situation samtidigt som de har kunnat inspireras av varandras drivkrafter. Vårt resultat visar 

att gruppdynamiken bidrar till att känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

förstärks genom att deltagarna får möjlighet att spegla sig i andra som befinner sig i liknande 

situationer. De får insikt i och en förståelse för sina egna processer. Spegling medför även 

kunskap om vilka resurser som finns tillgängliga och hur dessa ska hanteras. Den styrka som 

deltagarna förvärvar i rehabiliteringen och den inspiration de finner i varandras drivkrafter gör 

att de känner att livets utmaningar är värda att investera energi och engagemang i. Deras 

känsla av meningsfullhet har därigenom stärkts. När deltagarna ingår i en stödjande grupp får 

de hjälp av varandra att identifiera användbara resurser för deras livssituation och den trygga 

miljön gör att de vågar använda sig av dessa. Gruppen verkar därmed som en generell 

motståndsresurs. 
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7. Slutsatser 

Vi har applicerat teorin om empowerment på verksamheternas arbetsform och KASAM på 

deltagarnas upplevelser av grön rehabilitering. Vi kan utifrån vårt resultat fastställa följande 

slutsatser: 

Empowerment KASAM 

 Deltagarna kan med hjälp av naturen och den 

grundtrygghet de finner ta kontroll över sina liv. 

De får möjlighet att fokusera på sig själva i en 

miljö där allt får ta sin tid.  

 Deltagarna stärker sitt självförtroende och sin 

självkänsla. 

Känslan av begriplighet stärks genom att: 

 Naturens rytm och struktur förstärker 

deltagarnas känsla av begriplighet. 

 I naturen upplever deltagarna att de är en del av 

ett större sammanhang. 

 Naturens öppenhet främjar deltagarnas 

förändringsprocess.  

 Naturen är tillgänglig för alla vilket gör att 

verktygen lätt kan användas även efter avslutad 

rehabilitering.  

 Deltagare utmanas att själva se vilka verktyg de 

behöver och hur de skall använda dessa. 

Fördelen med att deltagarna själva finner sina 

lösningar är att de blir mer trovärdiga.  

Känslan av hanterbarhet stärks genom att: 

 Deltagarna får kunskap om hur de kan använda 

naturen i deras fortsatta läkeprocess. 

 Deltagarna förvärvar förmågan att stanna upp 

och reflektera. Dessa verktyg ger dem möjlighet 

att identifiera sina resurser. 

 

 I de kravlösa aktiviteterna vågar deltagarna 

använda sina färdigheter, vilket ökar 

möjligheten att ta kontroll över sina liv. 

Känslan av meningsfullhet stärks genom att: 

 Deltagarna utför aktiviteter i ett syfte. 

 Deltagarna inspireras av varandra. 

 När deltagarna är delaktiga i en tillåtande grupp 

påbörjas en normaliseringsprocess där känslan 

av tillhörighet stärker dem. 

 Deltagarna får en förändrad syn på sig själva och 

en insikt om att de duger som de är. Därmed kan 

personliga mål uppnås. 

 

Generella motståndsresurser (GMR): 

 Naturen som en skyddande faktor gör det 

möjligt för deltagarna att röra sig i riktning mot 

hälsa. 

 Naturen hjälper deltagarna med att göra 

stressorer begripliga. 

 Gruppens stöd förstärker deltagarnas känsla av 

sammanhang. 

 Handledaren ger deltagarna kraft och hjälp. 

Tabell 1: Empowerment och KASAM i verksamheterna. 
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Vi kan efter genomförd analys konstatera att teorierna är komplementära i den mening att de 

båda handlar om olika sätt att stärka individen. Det har varit fördelaktigt att använda 

empowerment för att förklara arbetsformen då teorin handlar om hjälp till självhjälp. 

Empowerment hade dock inte kunnat förklara deltagarnas upplevelser på ett tillfredställande 

sätt då teorin beskriver deras utveckling på ett mer generellt sätt. Deltagarnas upplevelser och 

förändringsprocess kan däremot förklaras mer ingående med hjälp av KASAM, då det finns 

fler förklarande komponenter som verkar parallellt. Konklusionen är att både KASAM och 

empowerment kan förklara vårt resultat på ett tillfredställande sätt.  
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8. Sammanfattning  

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka vilken eventuell betydelse grön rehabilitering 

har för deltagarna.  Vi har undersökt detta genom att intervjua anställda och deltagare i tre 

utvalda verksamheter kring verksamhetens upplägg och deras upplevelser av rehabiliteringen. 

Resultatet har vi analyserat med teorierna empowerment och KASAM.  

Resultatet visar att verksamheterna bedriver empowerment då de aktiviteter och samtalsstöd 

som erbjuds stärker deltagarna och ger dem möjligheten att ta kontrollen över sina liv. I 

rehabiliteringen stärker deltagarna sin känsla av sammanhang genom naturen, handledaren 

och gruppen, vilka samtliga verkar som generella motståndsresurser. 

De undersökta verksamheterna bedriver sin rehabilitering till största delen utomhus där 

naturen med sin lugna rytm ger deltagarna möjlighet att förvärva verktyg genom vilka de kan 

hantera sin vardag. Deltagarna får i naturen tillfälle att träna på att vara här och nu samt 

reflektera över sin situation. De aktiviteter som bedrivs kräver ingen förkunskap och varje 

deltagare arbetar kravlöst utifrån sin egen förmåga. 

De verksamma uppger att det är kombinationen av natur, gruppdynamik och de professionella 

som gör att deltagarna rör sig i riktning mot hälsa. Effekterna av rehabiliteringen är främst att 

deltagarna förvärvat verktyg som gör det möjligt för dem att hantera sina fortsatta liv. 

Verktygen är lättlillgängliga även efter avslutad rehabilitering då naturen och kunskapen är 

det enda som krävs. 
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9. Diskussion 

Vårt resultat kan kopplas till den tidigare forskningen som lyfts fram i vår uppsats då vårt 

resultat överensstämmer med deras. Naturen har en positiv inverkan på deltagarna och på 

deras rehabiliteringsprocess. De erfarenheter och upplevelser som deltagarna har delgett under 

intervjuerna kopplar vi till följande citat av Grahn: Att vårda och ge näring till det som växer 

skapar ofta en känsla av meningsfullhet inför att vårda och ge näring åt sig själv (Grahn & 

Ottosson, 2010 s. 78). Det finns även ett samband med Grahns behovspyramid och 

deltagarnas sätt att röra sig i naturen. I vårt resultat framgår det att de personer som mår sämst 

psykiskt har en tendens att dra sig undan och söka sig till en mer avskild plats i naturen.  

Vi anser att det är viktigt att framhäva deltagarnas erfarenheter av rehabiliteringen då de är de 

enda som kan veta vilken betydelse rehabiliteringen har. Studien har en viktig betydelse när 

det kommer till att stärka grön rehabiliterings genomslagskraft i samhället. Grön 

rehabilitering är ett viktigt komplement till den traditionella vården och vi anser att det är 

fördelaktigt att vårdandet sker med ett holistiskt perspektiv då kropp och själ är 

sammanlänkade. I vårt resultat framgår det att grön rehabilitering har fokus på både fysisk 

aktivitet och mental träning, vilket förstärker utvecklingsprocessen. Naturens närvaro bidrar 

med ett lugn, vilket gör att deltagarna får tid att fokusera på sig själva. Jernberg (2001) 

beskriver paret Kaplans begrepp spontan uppmärksamhet, vilket innebär att återhämtning av 

den mentala kraften sker i naturen då det inte finns några distraherande stimuli där.  

Utifrån den datainsamling som vi har genomfört har vi endast fått in positiva erfarenheter av 

rehabiliteringsformen. För att säkerställa att det inte är vi som har manipulerat resultatet har vi 

valt att, i intervjuerna, lyfta frågan om det finns nackdelar med rehabiliteringsformen, dock 

var det inget negativt som framkom. De uttalanden som innehöll kritik rörde inte 

rehabiliteringsformen i sig, utan handlade bland annat om remitterande instanser. Vi är 

medvetna om att det kan finnas negativa erfarenheter av grön rehabilitering, men de personer 

som gav sitt samtycke till intervju hade samtliga positiva erfarenheter. Detta kan ses som en 

svaghet i vår studie då vi ej kan redogöra för eventuella negativa upplevelser. På grund av de 

tidsramar vi har haft att förhålla oss till har vi inte kunnat besöka verksamheterna. Möjligtvis 

hade en observation kunnat ge en djupare och bredare bild av rehabiliteringen samt bidragit 

till mer ingående intervjuer. 
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Valet av teorier föll sig naturligt, dels då personalen i intervjuerna uttryckte att de använde sig 

av empowerment i sitt arbete och dels för att grön rehabilitering stärker varje deltagare. 

Rehabiliteringsformen är utformad på ett sådant sätt att varje enskild individs resurser tas 

tillvara i en kravlös miljö. KASAM grundas på i vilken utsträckning en individ har en stark 

eller svag känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt möjlighet att 

identifiera sina motståndsresurser. Vi upplever att båda teorierna har varit tillämpbara på vårt 

resultat, vi är dock medvetna om att det även finns andra teorier som kan användas för att 

förklara resultatet. Vår studie kan även kopplas till miljöpsykologi, då grön rehabilitering 

delvis har vuxit fram ur denna teoribildning. Vi valde dock att inte använda oss av denna då 

den inte lyfter alla de aspekter vi önskade undersöka. Efter genomförd studie ser vi även att 

gruppsykologi hade varit tillämpbart då gruppen hade en mer avgörande roll för 

rehabiliteringsprocessen än vad vi först hade föreställt oss. De tre starkaste komponenterna i 

rehabiliteringen är naturen, gruppen och personalen. Vår förförståelse var att den avgörande 

faktorn för rehabiliteringen var att den bedrevs utomhus. I efterhand kan vi dock se att 

gruppens närvaro har en avgörande roll för deltagarna och deras tillfriskande. Det faktum att 

intervjuerna visade på detta hade kunnat problematiserats i uppsatsen, då samtliga 

verksamheter vi undersökt jobbar med deltagarna i grupp. Vi har i vår studie valt att inte 

endast fokusera på naturen som faktor för läkeprocess utan även lyft in andra komponenter 

som visat sig vara viktiga i rehabiliteringen.  

I intervjuerna framkom att finansieringen av verksamheterna är ett problem då merparten 

finansieras av projektpengar och blir därmed tidsbegränsade. För att verksamheterna skall 

kunna fortleva krävs det en mer stabil och långsiktig finansiering. Remitterande instanser har 

till personalen uttryckt att det vore en förlust om verksamheten upphörde, dock verkar de inte 

villiga eller ha möjlighet att betala för de tjänster som verksamheten erbjuder. Motståndet 

anser vi kan ha sin grund i den norm som finns i samhället idag där skolmedicinen anses vara 

den mest tillförlitliga vårdformen. Vårt resultat visar att grön rehabilitering har positiva 

effekter för deltagarna och vi ser därmed ett behov av att det satsas mer på alternativa 

vårdformer för att grön rehabilitering skall kunna få en given plats i samhället.  

Det framgår i vårt resultat att det har varit problematiskt för en av verksamheterna att få 

arbetsgivare, som remitterar deltagare, att inse att grön rehabilitering av deras anställda är en 

investering snarare än en utgift. Denna problematik har vi inte diskuterat djupare, då syftet har 
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varit att lyfta fram vilken betydelse grön rehabilitering har för deltagarna. Vår förhoppning är 

att uppsatsen skall öppna upp för vidare forskning och diskussion. 

Vi anser att det är märkligt att naturen inte används mer i vården idag, då de allra flesta 

människor vänder sig till naturen när de behöver hämta kraft. Naturen tas ofta för given, vilket 

kan medföra att dess läkande kraft glöms bort.  Det är viktigt att vi människor får upp ögonen 

för hur vi kan använda oss av naturen för att må bra, där både fysiska och psykiska åkommor 

kan lindras. Naturen finns tillgänglig för alla och kräver ingenting tillbaka. 
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10. Förslag på vidare forskning  

För att grön rehabilitering skall kunna få större genomslagskraft anser vi att det behövs mer 

evidensbaserad forskning inom ämnet, då samhället har en större tilltro till kvantitativa 

mätningar. Den kvalitativa forskningen är dock lika viktig då den kan användas för att förstå 

och beskriva de kvantitativa resultaten samt att det ger en mer utförlig bild av upplevelser 

kring rehabiliteringen. 

Det är självklart viktigast att grön rehabilitering används som en behandlingsform för de som 

drabbats av sjukdom, men det vore också intressant att se vad naturen kan bidra med i 

förebyggande syfte. Det vore intressant att lyfta grön rehabilitering som en form av 

förebyggande arbete inom företagshälsovården där naturen skulle vara ett naturligt inslag i 

arbetsrutinerna, exempelvis att ett antal dagar per år används för utomhusaktivitet. Ett förslag 

vore att undersöka om det finns ett samband mellan antal sjukdagar och vistelse i naturen. 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur hälsan ser ut hos yrkesgrupper 

som arbetar i naturen.  Forskning visar att deltagarna i grön rehabilitering uppnår goda resultat 

genom vistelse i naturen och vi ställer oss frågan om yrkesverksammas hälsa påverkas i 

samma utsträckning. 

Under 2010 har regeringen fattat ett beslut att satsa på grön rehabilitering och frågan vi ställer 

oss är om detta kan innebära en förändrad attityd gentemot rehabiliteringsformen hos både 

myndigheter och befolkningen i stort. Det vore intressant att undersöka om och hur 

attityderna förändras hos de remitterande myndigheterna. När projekt bekostas av regerings- 

medel utförs grundliga utvärderingar och kanske kan dessa bidra till en attitydförändring? 

I vårt resultat framkommer det att sjukskrivning och det utanförskap som det medför, bidrar 

till en social problematik. En tanke som slog oss under arbetets gång var att människor i 

Sverige idag identifierar sig med sin sysselsättning. Idag är normen att, du måste göra något 

för att vara någon. Vi anser det viktigt att undersöka vad denna inställning grundar sig i och 

om denna identifiering bidrar till ohälsa?  

Genom vår datainsamling har vi uppmärksammat att merparten av deltagarna i 

rehabiliteringen är kvinnor och vi frågar oss vad detta kan bero på och om det kan ha ett 

samband med de rådande könsrollerna i samhället. Vi föreslår detta som en vidare 

forskningsfråga. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide för personal 

Presentation av intervjuperson: 

1. Skulle du kunna presentera dig själv kort, med namn, yrkeserfarenhet, utbildning. 

2. Var skulle du säga att er verksamhet bedrivs, stad, landsbygd? 

3. Hur och när kommer du i kontakt med grön rehabilitering? 

Definition: 

1. Hur skulle du definiera Grön Rehabilitering? 

Projektet: 

1. Hur kommer det sig att ni startade upp er verksamhet? 

2. Hur länge har ni bedrivit verksamheten? 

3. Hur många deltagare har ni i varje grupp? Hur många har genom åren deltagit? 

4. Vilken målgrupp är projektet riktat till? Vad beror det på? 

5. Vilka är deltagarna; kön? Ålder? Yrke?  

6. Kan ni se något mönster i deltagarnas bakgrund, som kan ha orsakat sjukskrivningen? 

7. Vilka är ni som jobbar i verksamheten; vilka yrkesgrupper kan identifieras? 

8. Hur lägger ni upp ert arbete? Hur ofta träffas ni? Under hur lång tidsperiod? Vad gör 

ni? 

9. Hur ofta träffas ni i arbetslaget och hur ser ert samarbete ut? 

Upplevelser: 

1. Hur har ansvariga upplevt deltagarnas upplevelse av rehabiliteringen? Vilken respons 

har ni fått? 
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2. Hur ser deltagarnas utveckling / förändring ut under rehabiliterings perioden? 

3. Har ni någon form av uppföljning och hur ser den i sådana fall ut? 

4. Upplever du någon skillnad var i trädgården/naturen deltagarna söker sig beroende på 

deras mående? 

Samarbete: 

1. Hur hittar deltagarna till er? Vem har remitterat deltagarna? 

2. Hur bekostas projektet?  

3. Hur ser era framtidsutsikter ut? 

Grön rehabilitering: 

1. Vilka fördelar respektive nackdelar med grön rehabilitering har du upplevt? 

2. Vad kan grön rehabilitering bidra till som inte andra rehabiliteringsformer kan göra, 

anser du? 

3. Hur kommer det sig att grön rehabilitering behövs? 

4. Arbetar ni medvetet utifrån några specifika teoretiska utgångspunkter, metoder eller 

modeller? 

5. Har du upplevt någon form av motstånd gentemot grön rehabilitering? 

6. Forskare som har kritiserat grön rehabilitering? 

7. Hur tror du att framtiden ser ut för grön rehabilitering? 

8. Hur tror du i sådana fall att utvecklingen kommer se ut? 

9. Vad tror du det beror på att grön rehabilitering inte har fått så stor genomslagskraft? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för deltagare 

1. Finns det någon/några specifika händelser som har påverkat ditt liv och som har 

bidragit till din sjukskrivning? Om ja, beskriv vilka och hur de har påverkat dig. 

 

2. Hur påverkar naturen dig och vad har den gjort för ditt mående? 

 

3. Hur har ditt liv förändrats i och med den gröna rehabiliteringen? 

 

4. Upplever du någon skillnad i hur du hanterar motgångar idag jämfört med innan du 

påbörjade den gröna rehabiliteringen? Om ja, hur? 

 

5. Vilka verktyg har grön rehabilitering gett dig? På vilket sätt har du lärt dig dessa? 

 

6. Vad upplever du har varit bra, respektive dåligt med grön rehabilitering? Finns det 

något du har saknat? 

 

 

 

 


