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1. Bakgrund 
I mitten av september samlades närmare 90 personer på Gullbrannagården. Ulrika Stigsdotter, 
från SLU i Alnarp, presenterade under förmiddagen forskningsresultat om naturens och 
trädgårdens betydelse för hälsan. Malene Dypvik från reklambyrån Cicero, Bodö i 
Nordnorge gav under eftermiddagen ett konkret exempel på hur man kan använda naturen 
som en resurs för friskare medarbetare. 
   
2. Metod 
En enklare enkät (se bilaga) tidigare framtagen av Högskolan i Halmstad användes (se 
utvärderingsrapport 2 och 3). Enkäten låg i deltagarnas välkomstmapp. De uppmanades fylla i 
den i slutet av dagen och lämna den i en låda vid registreringen. Av de ca 90 deltagarna, 
fyllde 76 i den. Resultatet nedan baseras därmed på ca 84 % av alla deltagare.  
 
3. Resultat och kommentarer 
(se detaljerat resultat i bilaga) 
 
3.1 Vilka deltog? Kvinnor, tjänstemän och offentlig sektor dominerade 
 
Geografisk spridning: 
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Kungsbacka 3 % 
Varberg 25 % 
Falkenberg 10 % 
Halmstad 32 % 
Hylte 10 % 
Laholm 20 % 
1

nna gång kom även Laholm med på aktiviteten. Tydligen spelar den geografiska platsen en 
r roll för varifrån deltagarna kommer. Närhet ger naturligtvis fler deltagare, men säkert 
lar även temat in.  
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nu en gång var könsfördelningen 80 % kvinnor och 20 % män. Mönstret består. Hälsa 
kar vara ett kvinnodominerat område. Oavsett tema. 

http://www.lpal.slu.se/personal/ulrikas.html
http://www.cicero.nl.no/


 Representerar 

offentlig sektor
större företag
projekt

mindre företag
annan

 
Och ännu en gång dominerade offentlig sektor (60 %). Detta kan möjligen vara bra om 
sjukskrivningsproblemen är stora där. En brist ur samverkanssynpunkt och lärande är dock att 
stora företag är så svagt representerade (4 %).  
 
 
 Roll

projektgrupp
chef/ledare
tjänsteman

annan

 
Till Lust H:s aktiviteter kommer klart flest tjänstemän (42 %). Det kan möjligen ses som ett 
uttryck för att de blir utskickade av sina organisationer. Cheferna, de som är ansvariga och tar 
besluten, är inte med i samma grad. Gruppen chefer/ledare samlar 17 % och då är flera av 
dem projektledare i tillfälliga organisationer, inte chefer i den ordinarie verksamheten. Detta 
kan vara ett problem om resultaten av Lust H aktiviteterna inte riktigt når fram till chefsnivån. 
Risken finns att inga beslut tas och att det inte blir några konkreta effekter i verksamheten. 
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3.2 Vilken var anledningen till att de kom? Få information svarar de flesta. 
Drygt hälften anger att få information. Allmänt intresse uppger knappt hälften. Möta andra 
svarar knappt en tredjedel. I kommentarerna nämns särskilt att få tips, idéer och inspiration.  
 
3.3 Vad har de fått ut av aktiviteten? Idéer och kunskaper dominerar. 
Tre fjärdedelar uppger idéer och drygt hälften kunskaper som viktiga resultat av dagen. Denna 
gång är samverkan ett underordnat resultat, bara en fjärdedel uppger kontakter.  
 
3.4 Hur vill de använda detta? För att utveckla arbetet. 
Återigen uppger en klar majoritet att man vill använda resultatet i arbetet, vilket är positivt då 
det är där som sjuktalen kan angripas och ohälsan minskas i första hand. Allmänt sprida 
uppger knappt hälften och odla kontakter svarar knappt en fjärdedel. Svaren stärker bilden 
från 3.3 att denna gång kan samverkanseffekterna troligen bli mindre än idé- och 
kunskapseffekterna. Resultatet bör istället stärka möjligheten att bidra till projektmålet om 
ökad helhetsförståelse.  
 
3.4 Vad tycker de om helheten? 
Återigen ett väl godkänt helhetsbetyg – 8.0. Deltagarna är mycket nöjda med dagen. 
 
3.5 Kommentarer 
Kommentarerna stärker det höga helhetsbetyget: Mycket intressant och givande. Fått massor 
av idéer. Inspirerande. Överlag får förmiddagen toppbetyg medan eftermiddagen ges lägre 
omdömen. Norge exemplet kunde ha varit kortare. Flera efterfrågar mer tid för diskussioner. 
Inga direkta förslag till Lust H projektet ges. 
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Resultat utvärdering av mötesplatsen ”Naturen som  
Resurs” Gullbrannagården 2004-09-15          n = 76 
 
1.  Kommun 2 Kungsbacka 17 Varberg 7 Falkenberg 
  22 Halmstad 7 Hylte  14 Laholm 
 
2. Kön 61 Kvinna 15 Man 
 
3. Representerar 46 Offentlig sektor 3 Större företag 9 Projekt
  9 Mindre företag 9 Annat, vad?  

Studieförbund (3). Fackförbund (2). Knäreds framtid. TCO-rådet. SNF. Mig själv.  
 
4. Roll 9 Projektgrupp 13 Chef /företagsledare     
  32 Tjänsteman 19 Annan, vad?……………… 

Hälsoinspiratör (2). Friskvårdskonsulent. Facklig förtroendeman (2). Elev/student (6). 
Styrelseordförande. Förtroendevald. Utförare. Privatperson. Företagsstartare. Politiker.  

 
5. Vad var den viktigaste orsaken till att du kom hit? 

34 allmänt intresse  43 få information 20 möta andra 
 
Mitt rehab projekt. Intresserad av att se vad naturen kan påverka rehab, tänka i nya banor, försöka 
se ännu mera helheter. Vad kan överföras till mitt eget arbete som behandlare. Arbetar med att 
hjälpa personer som står utanför arbetsmarknaden att hitta vägar tillbaka eller andra alternativ. Att 
utveckla min affärsidé. Följa Lust Hs process. Hälsoarbete är viktigt och intressant. Inspiration. Vi 
läser en kurs om trädgården i vården och då passade detta bra. PG – forskningsresultat. Tips och 
idéer för egna aktiviteter för långtidssjuka och förebyggande. Tidigare kontakter. Inspiration, idéer.  
 

6. Vad har du mest fått ut av förmiddagen? 

43 kunskap   57 idéer   19 kontakter 
 

Nya infallsvinklar. Intressanta diskussioner både i grupp och enskilda (2+2). Mycket intressant och 
inspirerande förmiddag, eftermiddagen väckte tankar. Stimulans. Inspiration.  

 
 7. Hur vill du ta vara på och använda detta?  

 30 allmänt sprida  49 utveckla arbetet 18 odla kontakter 
 

Vår skola har ett stort område med skog, våtmark, trädgårdsland mm, det ska vi utveckla vidare 
mha Ulrikas kunskap. Fortsätta utveckla företagsidé. Att i framtiden efter utbildningen kunna 
använda mig av kunskapen i ett framtida arbete. Samarbeta med projekt N&H samt odla ytterligare 
kontakter. Utbilda mig mer. Starta eget företag.  

 
8.  Vad tycker du som helhet om dagen? 
    1          8,0   10 

Meningslös              Givande 
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9. Andra kommentarer på dagen samt reaktioner eller förslag på Lust H projektet 

 
Mycket givande förmiddag (9 st) Norskan svår att förstå (10 st), för mycket tid (9 st), 

Eftermiddagen seg (2 st) Hade väntat mig praktiska övningar i naturen (4 st). 
Mycket givande, en helt ny syn på att kunna rehabilitera. Lagom takt, mycket intressant. 
Förmiddagen var kanon, jättebra info och föreläsning, Eftermiddagen var tråkig, Marlenes info 
kunde förkortats betydligt, det blev tråkigt att bara lyssna, bilder eller dylikt hade varit önskvärt. 
Vidgade vyer, massor med idéer. Mycket bra föreläsare. Gör er mer kända, visste inte om er förut. 
Cicero modellen var intressant att skapa morötter till personalen vilket ökar hälsan, kreativiteten, 
orken och lusten att arbeta. Trodde vi skulle ha en uteaktivitet, men ok vi fick en fin lunchpromenad. 
Det hade varit bra med OH-bilder på Eftermiddagen, satt längst ner och varken såg eller hörde 
henne, annars en givande dag. Förmiddagen mest givande men det kan bero på att Eftermiddagen 
hade språksvårigheter samt avsaknad av något att vila ögonen på samt mycket prat om ett relativt 
litet ämne. Den positiva stämningen och attityden. Del 1 med Ulrika var fantastiskt mycket givande. 
Förmiddagen 10p, Eftermiddagen 6p, fick vissa idéer av Malene, god mat och fin miljö. Mycket 
intressant dag som väckte ett vidare intresse. Idéer och tankar från andra vinklar. Förmiddagen 
mycket bra och givande, Eftermiddagen hade räckt med en halvtimme info och 15 min diskussion, 
sedan annat program, slutdiskussion mycket bra. Det norska projektet känns som en verklig och 
värdig utmaning, ska jobba på idéen. Mycket bra, behovet är stort i samhället. Förmiddagen 10p, 
eftermiddagen 6p. substans i förmiddagen, lite svårt att hitta ’whats in it’ i Norge. Ger inspiration. 
Sambanden mellan människans inre miljö och hallands vackra natur har förstärkts av denna dag. 
Eftermiddagen inspirerar till mer egen träning. Mer tid för mingel hade varit bra. Eftermiddagen 
intressant men svårt att förstå, förmiddagen mycket bra, lite tid till gruppdiskussioner. 
Välorganiserad dag, återkommer gärna med förslag när jag smält dagen och läst Lust H 
broschyren. Dagen hade tjänat på att innehållet under eftermiddagen varit något annorlunda. Bra 
men allt kände jag till tidigare. Svårt att diskutera inom gruppen pga ljudnivån.  
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