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Abstrakt 

Detta arbete behandlar ämnet Grön rehabilitering med Grön helhet som studieobjekt.  Syftet 

med arbetet är att ta reda på hur människorna som varit på Grön helhet upplevde sin vistelse 

där, samt hur det har gått för dem efter deras vistelse där. Metod, kvantitativ tvärsnittsstudie 

med enkätundersökning som endast vände sig till personer som har en arbetsgivare, det vill 

säga sådana som har en anställning. Resultatet, urvalsgrupp (12 individer) som vi undersökte 

visade på att dessa personer var mycket nöjda med Grön helhet efter avslutat åtta veckors 

kurs. Verktygen som de fick lära sig under kursens gång har hjälpt dem mycket bra, och 

många av dessa personer använder sig av verktygen även efter avslutad kurs för att hantera sin 

stress. De flesta har återgått i arbetet, medan en har börjat studerat. Slutsats, eftersom vår 

urvalsgrupp var så liten går det inte att dra någon generell slutsats, men de personer som var 

med, var samtliga positiva till Grön helhet.  

 

 

 

Nyckelord.  

Arbete, Grön rehabilitering, Hälsa, Natur, Sjukskrivna, Trädgårdsterapi 

Garden therapy, Green therapy, Health, Nature,  Sick, Work 



5 
 

 

Innehållsförteckning 
Abstrakt ................................................................................................................................................... 4 

Nyckelord................................................................................................................................................. 4 

1 Introduktion/bakgrund .................................................................................................................... 7 

1.1 Historisk bakgrund ................................................................................................................... 7 
1.2 Hälsa ........................................................................................................................................ 7 
1.3 Kroppen reagerar .................................................................................................................... 7 
1.4 En lugn plats ............................................................................................................................ 9 
1.5 Förändring ............................................................................................................................. 10 
1.6 Grön rehabilitering ................................................................................................................ 10 
1.7 Organisationen Grön helhet .................................................................................................. 11 
1.8 Grön helhets verktyg ............................................................................................................. 12 

2 Problemformulering ...................................................................................................................... 13 

3 Syfte .............................................................................................................................................. 13 

4 Metod ............................................................................................................................................ 14 

4.1 Undersökningsgrupp. ............................................................................................................ 14 
4.2 Urval ...................................................................................................................................... 14 
4.3 Datainsamling ........................................................................................................................ 15 
4.4 Databehandling och analys ................................................................................................... 15 
4.5 Bortfall ................................................................................................................................... 16 
4.6 Enkäter ............................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
4.7 Etiska övervägande ............................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

5 Resultat .......................................................................................................................................... 17 

5.1 Tabeller ............................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
5.2 figurer ................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

6 Resultatdiskussion ......................................................................................................................... 24 

6.1 Verktyg/Hemuppgift .............................................................................................................. 24 
6.2 Trädgård ................................................................................................................................ 24 
6.3 Hälsa ...................................................................................................................................... 25 
6.4 Könsskillnader........................................................................................................................ 25 
6.5 Delaktighet ............................................................................................................................ 26 
6.6 Återgått till arbete. ................................................................................................................ 26 
6.7 Grön helhet............................................................................................................................ 26 

7 Metoddiskussion ........................................................................................................................... 28 

7.1 Undersökningens konsekvenser ............................................................................................ 28 
7.2 Slutord. .................................................................................................................................. 28 

8 Referenser ...................................................................................................................................... 30 

9 Bilaga 1 .......................................................................................................................................... 32 

 

 



6 
 

 



7 
 

 

1 Introduktion/bakgrund 

Som rehabiliteringsvetare är det bra att veta vad det finns för alternativ till just rehabilitering 

av depressiva, utbrända och så vidare. Detta för att man i sitt framtida yrkesval skall kunna 

hänvisa sjuka människor till rätt typ av rehabilitering. 

1.1 Historisk bakgrund 

Människan har i urminnes tider vetat att vi mår bra av att vara i naturen. Detta kan också 

tyckas vara en märklig sak, naturen bjuder inte bara oss på skönhet, utan naturen är också rätt 

ogästvänlig för oss. I naturen kan det bli olidligt varmt, kallt och blött. På en del platser finns 

även mycket farliga djur och dödliga växter. (Robild & Christensen, 2010) Människan är en 

gammal varelse som med tiden har lärt sig att tygla moder natur genom att vi eldar, jagar 

bytesdjur för mat och odlar ätliga grödor. I dagens samhälle är det många av oss människor 

som aldrig behöver befatta sig med den vilda natur som finns, tyvärr också allt för många som 

inte heller kommer att få njuta av den vackra orörda skogen vi har. Detta till trotts är vår 

kropp och vår hjärna till stor del ännu idag efter 100 000 års träning ändå anpassad att leva på 

savannen (Ottosson & Grahn, 2008).  

1.2 Kroppen reagerar 

Människans stressystem utvecklades tidigt, hade det inte gjort det så hade ingen människa 

funnits idag. Kroppens försvar på fara och utmaningar är stress. När vi står inför farliga djur, 

det brinner i hemmet eller vårt barn skadade sig svårt då slår kroppens stressfaktorer på 

automatiskt. Detta är naturligt för kroppen, samma sak händer kroppen då vi ska klättra i träd, 

lära oss cykla eller hoppa över ett stup. Det är våra stresshormoner i huvudsak adrenalin och 

kortisol som skärper alla våra sinnen (Nilsson, 2009; Robild & Christensen, 2010). Adrenalin 

och kortisol gör att vi hör bättre, ser bättre och känner mer lukt. Kroppen skickar nu ut socker 

och fett till musklerna som gör sig redo att fly eller stanna och slåss om det nu behövs. Av 

socker och fettsyrorna som skjuts ut i blodet blir vi pigga och alerta, koncentrationsförmågan, 

smärttröskeln och pulsen höjs. Till och med minnet blir påverkat av adrenalin och kortisol, 

detta visar sig i att den som varit med om exempelvis en olycka minns ofta själva olyckan i 

detalj. Om vi väljer att fly eller slåss så förbrukas dessa stresshormoner fort, när vi bedömer 

faran över går kroppen snabbt över i viloläge och slappnar av (Theorell, 2003; Robild & 

Christensen, 2010).  
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Det uråldriga stressystem som vi har är en livsviktig funktion för människan, men vi lever inte 

på sådant vis längre vilket ställer till stora problem för människan. Stresshormonerna från förr 

kvarstår och inga nya finns mot stora högar av arbete. Sådant kan vara mycket stressande, de 

uråldriga stresshormonerna går igång. Detta är ett problem eftersom människan inte har behov 

i dagens samhälle att fly eller slåss, vilket medför något negativt då stresshormonerna stannar 

kvar länge i kroppen och de kanske inte hunnit lämna kroppen förrän nästa stressmoment är 

över oss (Robild & Christensen, 2010) 

Stress under lång tid gör människan sjuk, smärta i axlar, nacke, muskler och i huvudet är 

vanligt såsom också sömnproblem och yrsel. Även magen kan börja krångla, suget på fet, söt 

eller salt mat med snabb energi ökar, vilket kan leda till det metabola syndromet. Människan 

kan också drabbas av kognitiva störningar, glömska, irritation får svårt att koncentrera sig, 

vilket i sin tur kan leda till hjärt och kärlsjukdomar (Theorell, 2003). Många människor tror 

kanske att vara stressad bara kommer från att vi har mycket att göra, men faktum är att det 

lika gärna kan vara sorg, sjukdom eller smärta som sätter igång våra stresshormoner. Stress 

kan även vara något positivt, att gifta sig, få barn eller få byta arbete som man drömt om ger 

en positiv stress. Motståndskraften som människor har, har troligtvis stor betydelse för om 

man ligger i riskzon att utveckla psykisk ohälsa om personen då utsätts för stressorer under 

längre tid utan återhämtning (Allgulander, 2008). Moder natur gav människan 

överlevnadsverktyget stress, som i dagens samhälle gör människor sjuka! Men naturen gav 

även människan en möjlighet att söka lugn och vila i naturen (Robild & Christensen, 2010). 

Det är inte bara vacker natur och sömn en människokropp behöver, den behöver även 

beröring, smek och allmän fysisk beröring ger välbefinnande, även djurkontakt är bra för 

hälsan (Ibid).  

Sömnen är en viktig del i livet, vid stress eller smärta förändras sömnen ganska snart, många 

vaknar vid vargtimman som infaller runt 03:00-05:00 och har svårt att somna om, visa sover 

ytligt och tappar den viktiga REM-sömnen. Detta gör att kroppen och hjärnan förlorar den 

viktiga djupsömnen som är kroppens och hjärnans viktigaste återhämtningsfas. Kroppen 

skickar då ut signaler och hormoner som gör att kroppens temperatur reglering förändras, 

infertilitet kan förekomma, insulinkänsligheten försämras. Tröttheten hänger över kroppen 

ständigt, kroppen skriker efter snabb energi och suget på fet och sött stiger kraftigt (ibid).  

Sjukdomar såsom utmattnings symtom som är stressbaserade och har förekommit ett tag gör 

att människan får problem med minnet, vilket kan liknas med demens. Den deprimerande 

personen har svårt att ta itu med sin situation eftersom förmågan till att se positivt ”blockeras” 
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av stressen. Människans hjärna är en fascinerande dator som är förändringsbenägen. Därför 

gäller det att förändra ett beteende, slå sig fri från negativa tankar och börja se positivt på 

saker (ibid). 

1.3 En lugn plats 

 Hippokrates byggde sitt sjukhus på en ö, i en vacker glänta i skogen med tillgång till trädgård 

och natur. Nilsson (2009) beskriver vidare Hippokrates som en vis man som insåg vikten av 

att vara i utemiljö där kroppen kan läka och att vara sjuk berodde enligt Hippokrates på att 

kroppen var i obalans. Ett flertal studier visar på att naturen gör oss lugn, blodtryck och 

kortisolnivån sjunker och pulsen slår långsammare. Ulrich (1984) gjorde en studie där han 

märkte att patienter som gjort en rutinoperation åt mindre smärtstillande efter ingreppet om de 

hade utsikt över ett grönområde, detta medförde kortare konvalescens och de kunde snabbare 

gå hem, medan de vars fönster vätte mot en vägg inte uppvisade samma positiva mönster.  

Annerstedt (2011) är distriktsläkare och forskare vid statens lantbruksuniversitet (SLU) i 

Alnarp, hon har i sina studier sett att människor som vistas i lövskog bli mindre stressade, mer 

tid i lövskog ger mindre stress. Ingen vet till 100 % om kärleken till naturen är medfödd eller 

har med bland annat uppfostran att göra, men de flesta forskare är i alla fall överens om att 

kärleken till naturen är nedärvd (Robild & Christensen, 2010). Detta skulle kunna ses som att 

vi alla trivs bäst i den miljö där vi skapades, på savannen. Människan har visat att hon mest 

gillar öppna landskap, några träd, bäckar eller vattendrag som porlar glatt, grönska som ger en 

härlig doft, det är de som får oss människor att må bra. Oavsett om enstaka individer gillar 

natur eller inte, så är dessa känslor i vår hjärna permanenta, vi gillar detta om inte medvetet så 

omedvetet. Det är därför promenader i naturen eller en vacker park gör oss lugna och glada 

(Robild & Christensen, 2010). 

De flesta har under sin uppväxt fått höra ”ut i friska luften, det gör dig frisk”, detta är en 

påtvingad sanning som hela samhällen står bakom. Även om det är påtvingat så ligger det en 

hel del sanning i det, frisk luft gör något positivt av oss. Om människan förväntar sig att bli 

frisk av att vara ute så blir hon det också. Många deprimerade eller nedstämda lider oftast av 

D-vitamin brist, D-vitamin får man naturligt på sommaren via solljuset (Baturaite et al, 2012). 

Dagsljuset styr också människans sömn. Att vara ute dagtid gör det lättare att somna på 

kvällen, detta är en bra dygnsrytm, då kroppen läker under sömnen och kroppen laddar upp ny 

energi (Robild & Christensen, 2010). 
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1.4 Förändring  

 Det som människan upplever som negativt kan alltid vändas till något positivt. Genom att 

använda sig utav trädgårdsterapi kan sjuka individer få hjälp ur en negativ cirkel. Det går att 

lura sin egen hjärna genom att vara konsekvent, genom att införa rutiner för hur, när och var 

sjuka människor ska exempelvis sova, äta osv. Hemligheten med att kunna lura hjärnan är 

upprepning, det tar 6-8 gånger innan man märker någon effekt. På detta plan så vinner man 

mest på att vara uthållig (Robild & Christensen, 2010). Att promenera stärker kroppen och 

minskar stressnivåerna och smärta. Promenader ger motion och förhoppningsvis även 

dagsljus. Att ströva planfritt i naturen har en mer läkande effekt än att gå runt i ett 

shoppingcenter. Förmodligen har det att göra med vår urgamla konstruktion att göra. Kroppen 

är som tidigare nämnt konstruerad för ett liv på savannen. Det naturliga ljuden, dofterna och 

rörelserna skänker lugn och aktiverar sinnena och musklerna. Grenar som vajar i vinden, 

blommor som doftar gott och lyssna till fåglarnas sång, sådant skänker ett lugn till själen som 

är svårt att tröttna på, dessa källor till välbefinnande stärker människan i sin karaktär (Adevi 

& Lieberg, 2012). Däremot, trafiken på gatan, telefoner som ringer, datorer som är i gång, ljus 

som blinka, detta uppfattar hjärnan som aggressiv information och blir snabbt trött då den hela 

tiden måste ta ställning till om det är farligt eller inte. Naturen har förmågan att återskapa 

funktioner som gått förlorade under sjukdom (ibid). 

Studier vid SLU:s trädgårdsterapi i Alnarp visar att det som är mest uppskattat är där vilda 

växter, ogräs, bärbuskar, grönsaker och fruktträd växer tillsammans, varför vet man inte, men 

kanske beror det på att varje planta bli en individ som man kan identifiera sig med (ibid). Är 

du frisk, så visst har du ändå nytta av trädgården, även en frisk kropp och hjärna har behov av 

att hämta ny energi och slappna av. Trädgårdsterapi är lika gammal som den medicinska 

vården. Det var således flera tusen år sedan man startade. Nilsson (2009) påpekar att metoden 

ger en hälsoeffekt genom att individen använder alla sinnesintryck i naturen. Att vistas 

utomhus ger oss motion, frisk luft och dagsljus, vilket ger människan god aptit för att kunna 

äta bra och fylla på med ny energi. När vi fyller vår kropp med intryck så mår den som bäst 

och den viktiga återhämtningen som kroppen får vid sömn blir bättre.   

1.5 Grön rehabilitering  

 Forskning, både internationell och svensk visar tydligt att naturen och trädgård har en 

rogivande effekt för att lindra stress och oro (Millet, 2008) Modellen Grön Rehabilitering 
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kombineras, det är både grön rehabilitering och den vita sjukhusvården i form av 

medicinskbehandling som brukas. I trädgården så är det trädgårdsmästaren som har ansvar 

och den vita kompetensen står arbetsterapeuten, psykolog och sjukgymnast för. Det som är 

unikt med detta arbete är att sjuka människor slipper sitta instängda på ett sjukhus som man 

ofta förknippar med lidande, i Grön Rehabilitering så sker pratstunder i trädgården, 

avspänningar tränas vid promenader i det gröna (Adevi & Lieberg, 2012). Det finns ingen 

som kan tvinga någon att rehabiliteras med Grön Rehabilitering, det är upp till var och en att 

den personen vill komma till en trädgård för rehabilitering. Med hjälp av trädgårdsterapi vill 

man hjälpa personer som har hälsoproblem att förbättra sin hälsa och kunna fungera så 

normalt som möjligt (Söderback et al, 2004). 

1.6 Organisationen Grön helhet 

Grön helhet har inriktat sig på grön rehabilitering, vilket innebär att de har naturen och 

trädgården som bas för sin rehabilitering. Grön helhet förenar många olika människor från 

olika kulturer, att samlas i en trädgård ger lust och ny energi till kroppen. Personer som kan 

rehabiliteras vid Grön helhet har oftast stressrelaterade sjukdomar som, utbrändhet, 

depression och trötthetssyndrom (Bendt, 2011). Grön helhet är ett relativt nytt projekt, 2009 

öppnade portarna för att berika sjuka människors liv med en plats av grönska (ibid). När Grön 

helhet öppnade i Härnösand var de själv i denna region, och för att hitta något liknande var 

man tvungen att åka ända ner till Göteborg eller Skåne. Grön Helhet beskrivs som ”en plats 

där en sargad själ kan läka”. Ledorden för Grön Helhet är att alla individer respekteras och ses 

för den de är (ibid). Grön Helhet använder sig av olika verktyg för att rehabilitera människor 

som andning, avspänning, qigong, yoga och stresshantering. Verktygen kombineras med 

samtal, stöd, bearbetning och föreläsningar (ibid).  

1.7 Deltagarna vid Grön helhet 

M. Hansson (Personlig kommunikation, 17 augusti, 2013) berättar om att individerna som 

kommer till Grön helhet får alltid en individuell handlingsplan upprättad första veckan. 

Individuella samtal förekommer antingen spontant under kursens gång eller på önskemål av 

deltagaren. Deltagarna uppmanas från början att tala om när de önskar samtala, detta ordnas 

då så fort som möjligt. I slutet på kursen ordnas möte där chef, FK-handläggare och ibland 

personalkonsult deltar. 

Vid första individuella mötet och första dagen gruppen träffades så 

informeras de om att inte prata sjukdomshistoria i gruppen, då det skulle belasta deltagarna 

med de andras bekymmer. Vid behov får deltagarna tala med gruppledare. De informeras 
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också om att de vid "samlingarna" inte skall berätta eller prata mer än vad som känns bra för 

dem. De kan istället säga "pass" eller "idag lyssnar jag".  

1.8 Grön helhets verktyg 

S. Reher (personlig komunikation, 23 maj, 2013)  påpekar verktygen och hemuppgiftens 

betydelse för att kunna hantera sin stressade situation. Vidare menar Reher att om individerna 

tar till sig verktygen och jobbar med dem så finns det möjlighet att en person som använder 

sig utav verktygen kan hjälpa en annan medmänniska med stressrelaterade besvär. 

Reher beskriver verktygen så här; Stresshantering- Två föreläsningar om stresshantering där 

Grön helhet tar upp positiv och negativ stress, kamp och flyktreaktioner, tidiga signaler, hur vi 

kan påverka våra tankar och därmed sänka stressreaktionen.  

Deltagarna får pröva andningsövningar av olika slag som syftar till att få en djupare och 

lugnare andningstakt och därmed aktivera det parasympatiska nervstressystemet och minska 

stresspåslaget. Dessa kan användas i de flesta sammanhang korta eller längre stunder.  

Avspänningsövningar tas upp på stressföreläsningarna. Minst en gång i veckan görs 

avspänningen liggande i ett för ändamålet avsett rum. Sittande avspänning görs i 

grupprummet så gott som dagligen. Olika metoder av avspänning görs såsom progressiv 

avspänning, Autogen Träning och fyrpunktsavspänning. Deltagarna får även som hemuppgift 

att träna vidare på detta.  

Qigong som är en slags rörelsemeditation med rötter i österlandet görs en gång per vecka 

under kursens gång. Här ingår också andningsövningar. Yoga har endast prövats vid någon av 

kurserna.(S. Reher, personlig kommunikation, 19 april, 2013). Personerna som driver Grön 

Helhet är alla överens om att detta är en plats som läker kroppen. (Bendt, 2011). Med hjälp av 

denna studie vill vi nu se hur människor upplever denna rehabilitering, är naturen en god hjälp 

på vägen till ett friskt liv.  



13 
 

 

1.9 Problemformulering 

 Fenomenet vi vill undersöka är ”naturens betydelse för arbetslivsinriktad rehabilitering”. Det 

finns många sjukskrivna människor med stressrelaterade sjukdomar i Sverige. Av alla 

sjukskrivna 2009 var det 27 % som var hemma med sjukpenning på grund av psykiska 

sjukdomar orsakade av stress (Dolling et al, 2011) Med detta som grund ställer vi frågan om 

grön rehabilitering kan vara en metod för att återbörda människor med utmattningssymtom till 

arbetet? Det som är intressant att se är om ”grön rehabilitering” som det beskrivs av Grön 

Helhet och (Adevi&Lieberg, 2012; Nilsson, 2009) är effektivt. Kan det påskynda läkandet av 

kroppen att vistas i en rofylld och naturlig miljö som trädgård är? Stämmer det som 

vetenskapen säger, att naturen är en läkande plats och fylld med ro?  

2 Syfte 

Denna undersökning syftar till att ta reda på hur människor som gått åtta veckors kurs vid 

Grön helhet upplevt sin tid där. 

Frågeställning: 

*för stress hantering, vilka metoder används?  

* har människor som rehabiliterats vid Grön helhet återgått till arbete, studier, annat arbete 

eller är de fortfarande sjukskrivna? 



14 
 

3 Metod 

Vi valde att göra en kvantitativ undersökning för att få en uppfattning om individens 

upplevelse under vistelsen vid Grön Helhet (Bryman, 2009). Vi använda en tvärsnittsdesign 

som innebär att man studerar fler än ett fall samtidigt och forskaren är intresserad av variation 

(Bryman, 2009). En fördel med det är att forskarna inte kan manipulera någon av dem. Detta 

gör dock att vederbörande forskare börjar fundera på huruvida kausalt samband förekommer, 

om den som forskar upptäcker att det finns samband mellan två variabler kan man inte säga 

med säkerhet att det råder ett kausalt samband (Bryman, 2009).  

3.1 Undersökningsgrupp. 

 Kravet var att urvalet måste vara representativ för att kunna spegla population (Bryman, 

2009) för de som har rehabiliterats på Grön helhet. De skulle också ha en arbetsgivare och ha 

varit med på heltid i den åtta veckors kurs som behandlingen erbjuder. Vilket innebär att 

dessa personer antingen har återgått till arbete, bytt arbete, studerar eller fortfarande är 

sjukskriven efter rehabilitering. Vi kunde bara få fram 16 individer som uppfyller våra krav 

eftersom de flesta som rehabiliteras vid Grön Helhet är arbetslösa. Bortfallet var 25 %, det vill 

säga, 4 av totalt 16 individer.  

3.2 Urval 

Grön helhet gjorde ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval betyder sådana personer som 

för tillfället råkar finnas tillgängliga för en studie (Bryman, 2009). De 16 deltagarna i studien 

fjorton kvinnor och två män plockades strategiskt ut av Reher från deltagarlistor mellan åren 

2009 - 2010. År 2009 var det tjugo deltagare och året 2010 var de tjugosex deltagare. Man 

valde dessa år då det gått några år efter avslutad kurs och förhoppningsvis hade deltagarna 

kommit igång med någon form av arbete eller annan sysselsättning. Deltagarna hade varit 

sjukskriven länge och var anställda inom landstiget eller kommun. Grön helhet var noga med 

att inte lägga några värderingar i de val av deltagare som gjordes. 

 På grund av sekretessbelagda uppgifter var det svårt att få fram personuppgifter på vissa 

personer som deltagit i kurser vid Grön helhet. Detta för att det fanns personer som inte ville 

figurera med sina namn och för att få fram flera deltagare skulle Grön helhet ha behövt 

kontakta de olika arbetsgivarna som anlitar Grön helhet. Denna process skulle inte fungerat 

med tanke på vår tidsplan varför vi var tvungna att använda oss av ovanstående urvalsprincip 
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och detta medförde även att det blev få personer i studien samt att det fanns personer som var 

svåra att få tag i och en del ville inte medverka. 

3.3 Datainsamling 

 Vi valde att använda enkäter vilken innehöll frågor med svarsalternativ (Ejlertsson, 2005). Vi 

skickade enkäterna med post till alla respondenterna. Vi gjorde en kort presentation av oss 

själva och enkätens syfte så att respondenterna skulle kunna besvara frågorna. Enkäterna 

besvarades konfidentiellt då det inte fanns namn eller andra uppgifter om personerna förutom 

deras genustillhörighet. Fördelen med enkätmetoden är att man kan genomföra 

undersökningen trots att respondenterna är geografiskt utspridda. Ejlertsson (2005) skriver att 

respondenterna kan lugnt begrunda frågorna och överväga svarsalternativen, det blir också ett 

snabbare sätt att administrera. Istället för att vi intervjuar respondenterna kan dessa 

respondera själva och skicka tillbaka. Vi skickade också en påminnelse vilket resulterade i 

ytterligare två svar.



16 
 

 

3.4 Bearbetning och analys 

Svarskuverten skickades direkt till oss. Enkäten bestod av 13 frågor. En fråga är en öppen 

fråga och presenteras genom en kort sammanfattning. Vid analys av denna text framgick det 

även att det finns viss skillnad i hur upplevelsen av Grön helhet var. Vi kommer att lägga in 

respondenternas svar i en kodad SPSS databas det vill säga respondenternas svar kommer att 

omkodas till siffror för att presenteras i text och tabell- och diagramform. 

  

3.5 Bortfall 

Bortfallet varierar mycket mellan olika undersökningar. Ejlertsson (2005) menar att 

enkätundersökningar regelmässigt ger ett visst och ibland ett betydande bortfall. Det kan leda 

till en osäkerhet vid tolkning av resultatet och naturligtvis risken för felaktig generalisering av 

en population. I vår undersökning var det fyra av sexton som inte responderade vilket i vår 

undersökning inte har någon betydelse då den var så liten att den inte går att generalisera.  
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4 Resultat 

Vi presenterar vårt resultat med tabeller, figurer och text. Vi fick 12 svar av 16 möjliga, varav 

2 stycken är män.  

Tabell 1: Deltagarnas upplevelse av trädgården. Flera svarsalternativ kunde anges (n=12) 

 Antal 

Avslappnade 12 

Vacker 7 

Tankar glider i väg på annat 1 

 

Av tabell 1 framgår det att flest respondenter tyckte att trädgården hade en avslappnande 

inverkan. Fler än hälften upplevde även trädgården som vacker. 

 

Tabell 2. Deltagarnas nuvarande status, det vill säga vad de gör nu. Flera svarsalternativ 

kunde anges. (n=12) 

 Antal 

Studera 1 

Sjukskriven 4 

I arbete 10 

Annat (ex, pension) 2 

 

Av tabell 2 framgår det att majoriteten av respondenterna har återgått i arbete. Av 12 möjliga 

så är 10 stycken åter i arbete. Några både arbetar och är sjukskrivna. 
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Medelvärdet för vad deltagarna har för status nu är 17/12=1,4. Typvärdet det vill säga det 

flest har svarat är 10. Typvärdet är det vanligaste förekommande svaret hos respondenterna 

och typvärdet är det som vi har flest observationer på.  

 

 

 

 

Figur 1: Visar andelen personer som bytt arbete efter Grön helhet. (n=12) 

 

Av figur 1 framgår att 41,7%  svarat att de har bytt arbete från det som respondenterna hade 

före sin vistelse på Grön helhet, medan majoriteten (58,3 %) inte har bytt arbete. 
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Figur 2; visar hur deltagarnas hälsa är just nu.  

 

Av figur 2 framgår det att hälften upplever sin hälsa som bra just nu.  

 

 
Figur 3: visar i vilken omfattning respondenterna arbetar eller studerar. 

 

Av figur 3 framgår det tydligt att majoriteten av respondenterna har återgått i sysselsättning 

efter rehabilitering.  
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4.1 verktyg 

 

Tabell 3: Vilka eller vilket verktyg från Grön helhet använder du dig av. Flera svarsalternativ 

för varje person var möjligt, (n=12) 

 Antal 

Qigong 3 

Avspänning 9 

Stresshantering 9 

Andning 8 

 

Av tabell 3 framgår det att verktyget Qigong/yoga var det verktyg som användes minst. 

Medan de andra ligger rätt nära varandra i användandet. Medelvärdet för hur många verktyg 

som användes blir, 29/12=2,4. Typvärdet, det vill säga de verktyg som var mest använda var 

avspänning och stresshantering där varje verktyg av dessa två hade nio stycken användare var.  
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Figur 4: Visar hur respondenterna svarade om hur de tyckte att verktyget avspänning var. 

 

Av figur 4 framgår att flest respondenter tycker att verktyget avspänning var mycket bra. 

 

 

Figur 4: visar hur respondenterna svarade om hur de upplevde verktyget stresshantering.  

 

Av figur 4 så framgår det att respondenterna tyckte verktyget stresshantering var mycket bra 

och bra..  

 

 

 

4.2 Grön helhet 

 

 



22 
 

Figur 5: av figur 5 kan man göra ett antagande att Grön helhet har bidragit till återgång i 

arbete.  

 

Av figur 5 framgår det att en klar majoritet har svarat att de tycker att Grön helhet bidragit till 

att de kommit tillbaka i arbete.  

 

 

Figur 6: visar hur deltagarna upplevde de hemuppgifter de fick.  

 

Av figur 6 framgår det att många tyckte att hemuppgifterna var bra eller mycket bra. 

 

 

Resultatet på frågan om deltagarnas delaktighet under kursens gång visar att 11 stycken av 12 

respondenter kände sig delaktig. Bara en kände sig sällan delaktig under kursens gång.   

Resultatet av hur respondenterna såg på hur Grön helhet har påverkat deras hälsa blev att 6 

stycken tyckte” mycket bra” och 6 stycken tyckte ”bra”.  

 

Resultatet på frågan om deltagarnas förväntningar (flera alternativ kunde anges) om Grön 

helhet visade att de flesta 9 stycken ville få verktyg för att må bättre. Det visade sig också att 

3 stycken ville lära sig om trädgård. Vidare ville 8 stycken ha verktyg för att kunna återgå till 

arbete.  

 

På den sista frågan som var en öppen fråga fick deltagarna fritt uttrycka sig. Deltagarna hade 

generellt lika upplevelse om rehabiliteringen på Grön helhet. Från deras svar kunde vi 
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sammanfatta att många tyckte att det bästa var ett bra bemötande och att det var en skön och 

lugn miljö på Grön helhet. Det skapade möjlighet att reflektera över deras hälsa. De fick bra 

verktyg som hjälpte dem att hantera stress då och sen när de återgår till arbete eller 

sysselsättning. I kursen ingick många gruppsamtal som upplevdes både positivt men också 

jobbiga att dels behöva öppna sig för andra men också att lyssna till andras problem. Även om 

det är en del som tyckte att de skulle behöva en individanpassad plan, var det ändå många 

som tyckte att grupparbete var bra. Speciellt ett svar var avvikande, denna person kände sig 

hjälplös då denna kom till Grön helhet, Citat:” Försäkringskassan suger! Jag jobbar nu 80 %, 

vilket är för mycket. Men jag får som sagt ingen hjälp med ersättning, så jag måste försöka 

jobba så mycket som möjligt. Jag jobbar i Sundsvall som så många andra i Härnösand. Jag 

vill helst jobba där också naturligtvis, men jobben växer inte på träd där. Så kan jag heller 

inte jobba med vad som helst. T.ex. ej ett vårdande jobb med människor. Jag har nog med att 

orka med min familj… så deras svar på min önskan om sjukskrivning resterande % är att jag 

ska säga upp mig och söka jobb i Härnösand. Jag är fruktansvärt besviken på FK” Slutcitat. 
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5 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att rehabilitering med trädgård har gett deltagarna den effekt man önskade 

och majoriteten av respondenterna har återgått i arbete eller studerar. Westerhäll et al (2006) 

menar att det finns flera faktorer som spelar in i individens motivation till återhämtning i en 

rehabiliteringsprocess. Processen underlättar också mycket om personen är målinriktad och 

vill bli frisk. Genom denna studie har vi dragit slutsatsen att respondenterna haft en bra vilja 

att bli friska. Dock så var denna undersökningsgrupp väldigt liten så det är inte möjligt att 

generalisera för hela gruppen som deltagit i Grön helhets program, men dock kan sägas att för 

gruppen som har en anställning och genomgår programmet finns klara tendenser till att 

rehabiliteringen leder till återgång i arbete.  

5.1 Verktyg 

Respondenterna har för att få bukt med sin stress använt sig utav verktygen de fått lära sig 

under sin vistelse hos Grön helhet. Generellt finns det skillnader mellan hur respondenterna 

använder verktygen. Resultaten visar att verktygen avspänning och stresshantering är mest 

använda och qigong är minst använd.  Generellt är verktygen mycket användbara och används 

även efter avslutad kurs.  

5.2 Trädgård 

Resultatet visade att de flesta upplevde trädgården som något positivt. Adevi & Lieberg 

(2012) menar att upplevelse av natur och dess effekter är personligt. Man kan ha positiva 

känslor genom att det är lugnt och tyst och tryggt och känslan av en ombonad plats. Vi håller 

med författarna Adevi & Lieberg att upplevelser av naturen är personligt då det visar i resultat 

att det finns en liten skillnad när gäller trädgårdsupplevelse. Det vi ser från vår studie är att 

rehabilitering med naturen och trädgård är en lugn plats som skänker välbehag till kroppen 

(Millet, 2011). Deltagarna hade positiva förväntningar om Grön helhet då de kom, detta kan 

bero på att många av dessa kanske bor så att de har trädgård, besökt andras trädgårdar eller 

rent av kanske en ståtlig park. Det var kanske så att dessa personer ville kunna kombinera 

trädgård/natur med rehabilitering. Det kan naturligtvis finnas andra orsaker, tillexempel att 

den ”vita rehabiliteringen” kanske inte fungerade för deltagare (Adevi & Lieberg, 2012)). 

Genom litteraturen inom området och enkätsvaren drar vi slutsatsen genom att vistas ute i 
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skogen och bland blommor och bin får vi ett friskare och rikare liv (Robild & Christenssen, 

2010). 

5.3 Hälsa 

Hälsa är en viktig faktor i arbetsinriktad rehabilitering. Citat: ”Enligt WHO är hälsa som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (Medina & Alexanderson, 

2000,s. 65). Respondenterna tyckte att Grön helhet har påverkat deras hälsa positivt och 

majoriteten har återvänt till arbete eller studier. Respondenternas hälsa blev bättre, det kan 

även vara könsskillnader i hälsa, hälsan styrs bland annat av yrkesval, delaktighet i samhället 

och deras val under rehabiliteringen (Millet, 2002). Som vi ser det så har människan alltid ett 

val, valet består som i detta fall av att deltaga aktiv eller välja att vara passiv i 

rehabiliteringen. Hälsa för oss människor kan vara olika beroende på vem man talar med, för 

vissa är det att få ha en frisk familj, medan för våra respondenter som svarade att få vara 

friska själva så de kan återgå i arbete och orka med sin familj. 

5.4 Könsskillnader 

 Könsskillnaden i vår studie är kanske svår att dra slutsatser av med tanke på att det bara var 

två stycken män med i studien, men dessa två män svarade ändå väldigt enigt med kvinnorna. 

Kan det också vara så att den stora skillnaden kan bero på medicinskkunskap då kvinnor mer 

ofta drabbas av olika sjukdomar och inte får en diagnos överhuvudtaget, eller får 

symtomdiagnoser. Möjligt kan också vara att kvinnor och män får olika bemötanden i sin 

kontakt med tillexempel försäkringskassan. Försäkringskassan kan tydligen också vara 

nedvärderande mot sina klienter. Är försäkringskassan korrekt i sitt språk om de säger till en 

klient att denna person skall sluta sin anställning och söka jobb på annan ort bara för att 

personen inte arbetar 100 % men behöver det ekonomiskt. Personen är dock för sjuk för att 

klara av det, är det då korrekt av denna instans att behandla sjuka människor på detta vis? 

(Alexanderson et al, 2011). Skulle även en man få detta svar av försäkringskassan kan vi bara 

spekulera i. Finns det en könsskillnad som är accepterad i samhället genom att män och 

kvinnor erbjuds olika rehabiliteringsåtgärder där män oftare får utbildning och kvinnor oftare 

arbetsträning. Man får också inte glömma att kvinnor genomsnittligt gör mer obetalt arbete än 

männen. Här menar Östlin et al (1996) att många kvinnor har det största ansvaret för hemmet 

och barnen och att många kvinnor arbetar inom sjukvård.  
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5.5 Delaktighet 

Delaktighet är en av de viktigaste faktorerna inom rehabiliteringsprocessen. Hanson (2004) 

beskriver delaktig som honnörsord att alla ska vara med och ha rättvisa möjligheter. Han 

påpekar att det är viktigt för deltagaren att få vara med när beslut skall fattas. Om deltagaren 

är delaktig i rehabiliteringsprocessen kan de påverka rehabiliteringsresultatet eftersom hon då 

kan acceptera att vara delaktig eller inte. Millet (2002) menar att delaktigheten hos deltagare 

ger dem makt att ta kontroll över sin situation som kan ge ett bra resultat för att återgå i 

arbetet. Det här har Grön helhet lyckats bra med då majoriteten av respondenterna kände sig 

delaktiga. Om personen känner sig delaktig som de i Grön helhet gjorde får personer en annan 

inställning till sitt liv och viljan att förändra blir positiv. Oberoende av vad det handlar om så 

är det oftast viljan som styr, vill man bli frisk så kämpar man för det. Känner sig personen 

dessutom delaktig så blir den positiva upplevelsen bättre vilket ger ett bättre resultat i slut 

ändan.   

5.6 Återgått till arbete. 

Resultaten visar att de flesta av respondenterna har återgått i arbetet eller studier. Grön helhet 

är inriktad på arbetslivsinriktadrehabilitering vars huvudsyfte är att återbörda rehabiliterade 

individer till arbete (Bendt, 2011). Vår undersökta grupp var så liten så vi kan inte 

generalisera och säga att detta är en hållbar metod av rehabilitering för andra, men för den 

grupp som genomgick Grön helhet (och hade anställning) var detta en metod som klart ledde 

till återgång i arbetet. Vår tanke är att Grön rehabilitering kan vara en andra möjlighet till ett 

aktivt liv när andra rehabiliterings former inte klara av att göra dessa personer friska. 

Resultatet visade att fem stycken har bytt arbete efter Grön helhets rehabilitering. Detta kan 

bero på att de personer som bytt arbete fick insikt i sin hälsas betydelse för framtiden, eller så 

kanske intresset för andra saker/arbete gjorde att de bytte.  Det hade varit mycket intressant att 

veta varför de bytt arbete, var det insikten i framtidshälsan? Eller var det så att de blev 

uppsagda av sin arbetsgivare?  

5.7 Grön helhet 

 I vår sista fråga som var en öppen fråga framgick det att Grön Helhet inte bara har ett 

individuellt mål utan även arbetar i grupp, några av respondenterna önskade mer individuell 

tid, en del av dem fann det jobbigt att lyssna på andra, speciellt då det också fanns personer 

som upptog mycket tid, och några fann det jobbigt att behöva öppna sig för en hel grupp. 

Frågan man funderar på då är varför den individuella tiden är så liten, endast bara första 
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dagen, kan det vara för att personer i denna ställning inte ska känna sig ensamma eller är det 

ingen av Grön helhets klienter som har sagt att de inte vill vara i en grupp. Samarbetet borde 

rimligtvis utökas för bästa rehabiliterings åtgärder till klienterna vid behov. . 

Uppföljningsträffar var inte inplanerade i projektplanen men har ändå gjorts i de flesta av 

grupperna 3-6 månader efter avslutad kurs. Syftet var att hålla uppe motivationen på 

klienterna och få de att fortsätta sitt hälsoarbete även efter kursens slut. Grupperna har ibland 

själva fortsatt att träffas efter avslutad kurs. 
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6 Metoddiskussion 

Så här i efterhand så hade det varit mycket intressantare att göra intervjuer med 

respondenterna, då det valda ämnet är mycket intressant. Vår tanke med enkäter var att det 

skulle vara lättare än intervjuer. Det skulle ha varit bättre om vi hade haft tillgång till 

respondenterna själva efter att Grön helhet hade gjort urvalet, i stället för som nu då Grön 

helhet stod för all kontakt med respondenterna. Detta med tanke på att vi kanske kunde ändrat 

på våra frågor och/eller ställt fler frågor beroende på hur respondenterna svarat i enkäten. 

Några av svaren var väldigt uttömmande och på de respondenter som svarat mycket på den 

öppna frågan hade man kanske velat ställt någon följd fråga. Tidsbristen var ett faktum, det 

var kort tid för respondenterna att svara på vår enkät. Tidsbristen berodde också mycket på att 

Grön helhet själva kontaktade Mittuniversitet och ville ha samarbete, dock så kände inte Grön 

helhet egentligen att de hade behov av någon utvärdering av sin verksamhet, men de var 

mycket tillmötesgående och ställde upp ändå. Eftersom det var lite ”stökigt” i början så drog  

detta ut på tiden extra och vi kunde själva inte kontakta några respondenter på grund av, bland 

annat Sekretess och de olika sammarbetspartners som Grön helhet har. I början när vi valde 

ämne så var diskussionen om hur den vita rehabiliteringen stod sig mot den Gröna, detta hade 

också var mycket intressant att haft med i studien, och nu så ångrar vi oss att vi inte hade med 

en fråga till respondenterna om deras erfarenhet inom den traditionella medicinen före Grön 

helhet. Det som var positivt var att bortfallet var ganska litet, men det negativa var trots att 

respondenterna som accepterat att medverka efter kontakt av Grön helhet underlät sig 4 

stycken att svara på enkäten.  

6.1 Undersökningens konsekvenser 

Förhoppningen av denna studie är att någon vill och våga göra en större studie av detta ämne, 

och förhoppningsvis också ställa den gröna rehabiliteringen mot den vanliga vita medicinska 

som bedrivs på sjukhus. Resultatet av den studien skulle vara mycket, mycket intressant att 

läsa då vi tror på detta med Grönt helande av människan.  

6.2 Slutord.  

Grön helhet erbjuder chefskursen ”balans i livet”, detta är en mycket bra sak och gör även att 

chefen ser vad Grön helhet handlar om, vilket i sin tur medför att kanske chefen även skickar 

sina anställda med stressymptom till Grön helhet. Vi tänker att det borde vara en 
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förebyggande åtgärd att skydda sin personal mot stress. Det borde rimligtvis ligga på 

arbetsgivaren att ha en frisk och alert personal. Grön Helhet själv önskar att det vore så, 

kanske vore det en idé att avsätta pengar i budgeten för att kunna göra detta möjligt. Därför 

kan det vara mycket intressant att föra frågan vidare, att utveckla detta till något större samt så 

hade det varit mycket intressant att ställa grön rehabilitering mot den traditionella medicinen, 

för att se vilken av dessa två rehabiliterings metoder som är mest effektiv! 
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8 Bilaga 1 

Hejsan.  

 

Vi är två tjejer som läser programmet hälsa och rehabilitering på Mitt universitet, vi skriver 

just nu vår c-uppsats om Grön helhet i Härnösand. Vår tanke med denna undersökning är att 

ta reda på hur du upplevt din tid på Grön helhet och hur din tid efter Grön helhet ter sig. Vi 

har nu gjort en enkät som vi hoppas att ni vill medverka i. Inga personliga uppgifter kommer 

att publiceras. Denna undersökning är endast i studie syfte. Enkäten är frivillig att svara på 

och är absolut inget tvång. Du kan när som helst avbryta din medverkan. Ditt samtycke får vi 

genom att du deltar i enkätundersökningen, enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt. Vi 

som ansvarar för enkäterna är Hilda Kimongozi och Iréne Ålander. Det är endast vi som 

kommer att ha tillgång till enkäterna och efter uppsatsens godkännande kommer det att 

förstöras. Resultatet i enkäten kommer inte att peka ut någon person så att personer kan 

identifieras. 

 

Du svarar på frågorna genom att markera ditt/dina svarsalternativ.  

 

 

ditt svar vill vi ha senast 10 maj.  

 

Stort tack på förhand från Hilda Kimongozi och Iréne Ålander  om du av någon anledning 

önska kontakt med oss kan vi nås på 

  Irene nås på lillaneptun@gmail.com eller 0706293721 

Hilda nås på kimhilda1@gmail.com eller 0735706759 

Handledare Björn Jakobsson, mobil nr 070 2118400 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20Irene%20nås%20på%20lillaneptun@gmail.com
mailto:kimhilda1@gmail.com
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man (  )  eller  (   )Kvinna 

1. Vilka var dina förväntningar på grön helhet när du kom dit? (Flera 

alternativ kan anges!) 

(  ) Må bra för att kunna återgå i arbete 

(  ) Att få verktyg för att må bättre 

(  ) Nyfiken på ett nytt sätt att bedriva rehabilitering 

(  ) Lära sig om trädgård  

(  ) För att orka med familjen 

 (  ) Inga speciella 

2. Vad är din nuvarande status? (Flera alternativ kan anges!) 

(  ) Studera 

(  ) Sjukskriven 

(  )  i arbete 

(  )Annat (ex. pension, mammaledig osv) 

3. Om du arbetar eller studerar, I vilken omfattning arbetar eller studerar 

du? 

(  ) Mindre än 25 % 

(  ) 25-49 % 

(  )50-75 

(  )Mer än 75% 

4. Har du bytt arbete från det som du hade före Grön Helhet? 

(  ) Ja 

(  ) Nej 

5. Har rehabiliteringen på Grön Helhet bidragit till att du kommit tillbaka 

till arbetet? 

(  )Ja 
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(  )Nej 

(  )Vet ej 

6. vilka eller vilket av verktygen från Grön Helhet använder du dig av? 

(flera alternativ kan anges) 

(  )  Qigong 

(  ) Avspänning 

(  ) Andningen 

(  ) Stresshantering 

7. Hur har de verktygen du fick lära dig under kursens gång hjälpt dig? 

a) Yoga eller Qigong 

(  )Mycket bra 

(  )Bra 

(  )Varken bra eller dåligt 

(  )mindre bra 

(  )inte alls  

b) Avspänning 

(  )Mycket bra 

(  )Bra 

(  )Varken bra eller dåligt 

(  )mindre bra 

(  )inte alls  

c) Andningen 

(  )Mycket bra 

(  )Bra 

(  )Varken bra eller dåligt 

(  )mindre bra 

(  )inte alls bra 
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d) Stresshantering 

(  )Mycket bra 

(  )Bra 

(  )Varken bra eller dåligt 

(  )mindre bra 

(  )inte alls bra 

8. Hur upplevde du de hemuppgifter du fick? 

(  ) mycket bra 

(  ) bra 

(  ) Varken bra eller dåligt 

(  ) mindre bra 

(  ) inte alls bra 

9. Hur upplevde du trädgården? 

(  ) Avslappnande 

(  ) Vackert 

(  ) Stressigt ( pga. alla flugor, allergi osv). 

(  ) glider in i sina egna tankar 

10. Hur har vårstas typ av rehabilitering påverkat din hälsa? 

(  ) Mycket bra 

(  )Bra 

(  )Varken bra eller dåligt 

(  ) mindre bra 

(  ) inte alls bra 

11. Kände du dig delaktig under kursen gång? 

(  ) oftast 

(  ) Ibland 

(  ) sällan 
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12. Hur skulle du beskriva din hälsa just nu?  

(  ) Bra 

(  ) Varken bra eller dåligt 

(  ) Dåligt 

13. Vad tycker du om den rehabilitering som du fick genom grön helhet? 

(svara med egna ord).  

 


