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               Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenhet av 

trädgårdsrehabilitering. En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes 

för att besvara syftet. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer, 

med intervjuguide som stöd. Insamlad data analyserades utifrån kvalitativ 

innehållsanalys, vilken resulterade i tre kategorier. Resultatet visade att 

trädgårdens olika värden är inflytelserika faktorer för människors egen 

läkepotential, via deltagande i meningsfulla aktiviteter på olika nivåer i 

trädgården. Arbetsterapeuten utgör ett stöd och en förmedlande länk 

mellan deltagaren och trädgården, skapar tillgänglighet och motiverar till 

aktivitet. Implikationer från studien visade på behov att skapa en bättre 

förståelse för vad olika nivåer av aktivitet innebär och hur aktivitet ska 

definieras, då trädgårdsrehabilitering handlar om aktiviteter på olika 

nivåer av uppmärksamhet och funktion. För att möta framtidens ohälsa 

vore fördel om människor upptäckt gröna miljöers värden för reflektion 

och återhämtning, arbetsterapeuten skulle utgöra en lämplig profession 

som förmedlare av uppgiften. Studien visade även att det finns behov av 

ytterligare studier inom området som visar på fördelar med 

arbetsterapeutens interventioner.  
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Abstract 

 

 

The purpose of this study was to investigate occupational therapists' 

experience of gardening rehabilitation. A qualitative approach with the 

inductive approach was chosen to answer the purpose. Data were 

collected through semi-structured interviews, the interview guide as a 

support. Collected data were analyzed by qualitative content analysis, 

which resulted in three categories. The results showed that the 

garden's values are influential factors in people's own healing potential 

through participation in meaningful activities at different levels in the 

garden. The occupational therapist provides support and an interface 

between the participant and the garden, creating accessibility and 

motivates activity. Implications of the study indicated a need to create 

a better understanding of what different levels of activity mean and 

how activity will be defined when the garden is about rehabilitation 

activities at different levels of alertness and functioning. In order to 

meet future health problems would benefit if people discovered green 

environments values for reflection and recovery, occupational 

therapist would be a suitable profession as a mediator of the task. The 

study also showed that there is a need for further studies in the field 

that displays the benefits working with the therapist's interventions. 
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Inledning 

Rehabilitering i trädgårdsmiljö är ett relativt nytt ämnesområde, även fast kunskaper och 

intresset av trädgården som en hälsobringande miljö har sina rötter långt tillbaka i läkekonstens 

barndom. Att vistas i trädgårdsmiljö upplevs av många som en lustfylld och meningsfull 

aktivitet, oavsett om syftet är aktivitet eller vila. Trädgårdsrehabilitering i dag handlar om ett 

team av terapeuter som arbetar målinriktat för att bota och lindra sjukdom samt att rehabilitera 

och främja hälsa (Relf, 1998). Trädgårdens aktiviteter utgör ett viktigt verktyg och fungerar som 

både mål och medel i arbetet att återupptäcka deltagarnas egen livsglädje igen. Den rogivande 

trädgårdsmiljön i samklang med deltagarens bakomliggande sinnesminnen, har påvisat en 

förmåga att locka fram personens egen läkepotential. Forskare inom miljöpsykologi och 

landskapsarkitektur har, enligt Grahn (2010) inspirerade av traditionerna samt med stöd av 

nutida forskning formulerat teorier och ger förklaring till varför vi mår så bra av att vistas i 

trädgårdsmiljöer. De har även undersökt vilka komponenter i den naturunderstödda hälsovården 

och trädgårdsrehabiliteringen, som visat sig ge så goda resultat. 

Trädgårdsterapi är, enligt Simson och Straus (1998) särskilt förekommande vid sjukdomar som 

behöver återhämtning och läkning av strukturer i hjärnan och kroppens nervsystem, samt då det 

gäller att återfå förlorad rörelseförmåga och aktivitetsengagemang. Personer som genomgår 

någon form av kris och stress i livet, oavsett sjukdom eller diagnos drabbas i olika form av en 

aktivitetsnedsättning vilket påverkar dennes förmåga att klara av sina vardagliga aktiviteter. 

Arbetsterapeuten har, enligt Relf, (2005) en viktig roll inom trädgårdsterapi, då professionens 

centrala synsätt utgår från antagandet att människan har behov av deltagande i eget valda och för 

henne, meningsfulla aktiviteter för att uppnå hälsa. Vid trädgårdsterapi har arbetsterapeuten en 

viktig uppgift då det gäller att finna deltagarens inre drivkraft, samt att motivera och främja för 

aktivitet i en tillgänglig miljö. 

 

Som blivande arbetsterapeut har jag stort intresse att fördjupa mina kunskaper, samt ta del av 

vilka arbetsterapeutiska interventioner i samspel med miljön och människan som bidrar till att 

trädgårdsrehabilitering är effektivt. Endast ett fåtal studier beskriver arbetsterapeuters 

erfarenheter och den verksamma kärnan inom trädgårdsrehabilitering. Jag hoppas att min studie 

kan ge ökad kunskap inom området.  
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Bakgrund 

 

Människans behov av naturen 

Det råder en självklar vardagserfarenhet att naturen kan förändra ens sinnesstämning, pigga upp 

och skingra tankarna från problem och skapa nya idéer. Naturens positiva inverkan för vårt 

välbefinnande förklaras ofta som en oartikulerad subjektiv erfarenhet av vad som händer i kropp 

och själ vid vistelse i gröna miljöer och trädgård. Människor som regelbundet använder 

trädgårdens och gröna miljöers lugnande och läkande påverkan har ofta grundlagt sin vana i 

barndomen, enligt Ottosson och Ottosson (2006), men det behöver inte alltid vara på det viset. 

Människor som befinner sig i en livskris, kan känna en oemotståndlig dragning till gröna miljöer 

och trädgårdar, trots att de aldrig tidigare uppskattat dess närvaro. Författarna antar dock 

rimligheten i att det borde vara lättare att använda dessa som en friskvådsresurs då det sedan 

tidigare finns en skapad relation till trädgården eller gröna miljöer. Det blir en återvändo till 

något som upplevs bekant och tryggt. Enligt Grahn & Stigsdotter (2010) förklaras trädgårdens 

och gröna miljöers fördelar för människan vid rehabilitering främst bestå av följande tre faktorer, 

aktivitetens betydelse, sinnenas betydelse och betydelsen av reflektion. 

 

Aktivitetens betydelse; Trädgårdens hälsoeffekter beror på att människan är en aktiv varelse i 

grunden, (Grahn och Stigsdotter 2010: Relf, 2005). Då människan får använda sin kropp och 

hjärna till aktiviteter som upplevs meningsfulla och lustfyllda så känner hon att aktiviteten är 

meningsfull, den blir belönande. Trädgårdens aktiviteter är särskilt meningsfulla, anser 

författarna. Teorierna om trädgården som en rehabiliterande arena- Horticultural therapy 

skapades i början på 1900-talet, då arbetsterapin bildat en egen disciplin. Hemvändande soldater 

återvände efter andra världskriget, dessa led av krigsneuroser, vilka framgångsrikt kunde 

behandlas med trädgårdsaktiviteter enligt Grahn, (2005). Utvecklingsarbetet, teorin och 

forskning inom Horticultural therapy ligger nära arbetsterapi och är en vidareutveckling från 

Gary Kielhofners (2007) teori MoHO. Teorierna bakom Horticultural therapy är utvecklade av 

Paula Diane Relf (2005), arbetsterapeut och professor i trädgårdsterapi. Relf menar att 

trädgården har fyra viktiga värden för människan. Naturens storhet, Vårt beroende av växter, 

Vårt behov av att vårda, Vårt behov av social kontakt. Enligt Grahn (2010) har trädgårdsterapi 

vuxit de senaste åren genom samverkan mellan forskare inom miljöpsykologi och 

landskapsarkitektur. Därför har trädgårdsrehabilitering gått från att handla om aktiviteten som 

sker vid skötsel av växterna i trädgården till att även omfatta naturen och det som händer i mötet 

mellan människa och naturen samt dess betydelse för vår hälsa. 
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Sinnenas betydelse; Vid trädgårdsterapi används många sinnen, enligt (Grahn 2010). I 

trädgården och vid mötet med växterna blir den symboliska aspekten påtaglig. Att sätta frön och 

följa tidens gång i takt med plantornas uppväxt blir parallellt på ett metaforiskt plan ett budskap 

att ta hand om sig själv och sin kropp (Welen-Andersson och Bengtsson 2010). Själva vistelsen i 

natur eller trädgårdsmiljö har enligt många studier ett egenterapeutiskt värde, dessutom verkar 

även insatser från andra terapeutiska insatser förstärkas, enligt Nilsson, Sangster och 

Koninenjdijk (2011). Jung (1981) intresserade sig över symbolernas betydelse för människan. 

Han påstod att vi alla har förmågan att använda oss av symboler där vi kan återskapa 

verkligheten i en förminskad form. Han såg symbolen som en länk till de omedvetna delarna av 

psyket. Symbolens mening utmanar vårt medvetande att försöka förstå vår egen situation. Det 

kan ske genom uttryck i form av konstnärligt skapande. Jungs teori överensstämmer med Wilma 

Buccis forskning om multipla informationssystem (Bucci, 2000). Författaren anser att människan 

lagrar information på ett sub-symboliskt sätt (sinnligt, kroppsligt, motoriskt och symboliskt) 

samt som begrepp. Hos en helt frisk person skickas information mellan dessa system utan att vi 

är medveten om det. Däremot hos en person som befinner sig i kris, kan systemet låsas, så att 

viss information inte är tillgänglig. Det är symbolisk information som är förmedlare mellan sub-

symbolisk och begreppslig information. För att skapa en allsidig rehabilitering måste alla delar 

bearbetas, anser författaren. I dag talas det om att människan har tolv sinnen (Ayres 1983). 

Förutom de fem redan tidigare kända, så finns det sinnen som förnimmer temperatur, 

muskelposition, balans, mjuk beröring respektive tryck mot huden, dessa borde också definieras 

som sinnen, enligt författaren. De symboliska aktiviteterna har i dag fått allt större utrymme 

inom trädgårdsterapin. Vid skapandet av trädgårdsrummet tas det hänsyn till symboliska värden 

(Welen-Andersson 2010).  

 

Betydelsen av reflektion; Positiva hälsoeffekter beror enligt Grahn & Stigsdotter (2010) även på 

att trädgårdar och gröna miljöer mer än andra miljöer mjukt kan svara mot olika sorters känslor. 

Författaren anser att gröna miljöer ställer måttfulla och tydliga krav som människan kan ta 

ställning till och klara av samtidigt som hon kan föra en känslomässig dialog med miljön, på ett 

undermedvetet och symboliskt plan. Därmed ges möjlighet att bearbeta intryck och minnen, samt 

att kunna reflektera över dem och ens egen situation. Det ger en möjlighet att gå stärkt ut ur en 

livskris som blir övermäktig. Grahn (2010) har skapat en egen teori om betydelserummet. Han 

fann att människors olika behov gjorde att de sökte sig till natur av olika karaktär. Vilken typ av 

natur som föredrogs att vistas i berodde till stor del på vilken sinnesstämning som rådde för 
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tillfället. Grahn drog slutsatsen att varje enskild person i ett grönområde har behov att finna 

menig som hjälper dem i deras situation, samt att det sker i samspel mellan människa och natur. 

Han tolkade ur sina studier åtta olika dimensioner av natur som personerna sökte sig till för att få 

vissa kvaliteter. Avståndet och tillgång till trädgårdar och grönområden är enligt Grahn och 

Stigsdotter (2003), en begränsande faktor för flera grupper i samhället att ta del av naturen som 

en kraftkälla. Tillgänglighet är dels ett fysiskt begrepp, men även ett mentalt. Otrygghet samt 

ovana hindrar många personer som befinner sig i en livskris från att ta del av trädgårdar och 

gröna miljöer. 

 

Människan i livskris 

Den nya tidens sjukdomar präglas av deras relation till människans sociala och kulturella 

situation (Währborg 2009). Utmattningssyndrom är i sin svåraste form en förslitning i hjärnans 

och kroppens stressregleringssystem (Währborg 2010; Lazarus och Folkman 1984), det medför 

bland annat en allvarligt rubbad balans i det autonoma nervsystemet. Oavsett om människan 

drabbats av fysisk eller psykisk sjukdom, livskris, kroppsskada eller trauma, så fungerar 

kroppens system på samma sätt då människan utsätts för stress. (Perski, 2006: Socialstyrelsen 

2009) beskriver att framförallt personens upplevelse att inte längre hantera sin livssituation är 

utmärkande vid stressrelaterad ohälsa. Stressrelaterad ohälsa ger aktivitetsnedsättningar och 

symptom av både fysisk och psykisk karaktär enligt Ekstam, Löfqvist, Olsson-Nordgren, 

Stenqvist och Sturesson, (2001). De fysiska symptom som uppkommer till följd av stress kan 

innebära hjärtklappning, mag/tarmbesvär och överkänslighet för ljud. Psykiska symptom av 

samma anledning kan innebära koncentrationssvårigheter, labilitet, nedstämdhet och nedsatt 

förmåga att hantera krav. Sömnstörningar är enligt Ekstedt, Söderström och Akerstedt (2009) ett 

av de vanligaste psykiska symptomen vid stressrelaterad ohälsa, dålig sömn leder till ökade 

stresshormoner, varvid en ond cirkel uppstår. Människan i en krissituation orsakad av sjukdom, 

stress eller livskris liknar, enligt Grahn & Stigsdotter (2010) en soldat ute i krig. Kroppen känner 

inte av smärta, det är svårt att klara av sina vardagliga personliga behov såsom att äta, klä på sig, 

roa sig eller känna empati. Enligt Währborg (2009), samt Theorell (2003) är personens förmåga 

till coping- att bemästra en uppkommande situation, i form av att upprätthålla sin självbild och 

emotionella balans, av stor betydelse då det gäller att hantera en krissituation. Murray och Lopez 

(1996), har kartlagt att framtidens ohälsa i ökande utsträckning kommer att orsakas av vår livsstil 

och främst av stressrelaterad psykisk ohälsa förknippad med sociala och kulturella förhållanden. 

 

Balans i vardagen 
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Att uppleva balans i vardagens aktiviteter verkar vara av stor betydelse för vår hälsa och 

välbefinnande, enligt flera studier (Christiansen 1996; Wilcock 1998; Ekstedt & Fagerberg 2005) 

vilka samtliga anser att livskris, sjukdom eller stressrelaterad ohälsa påverkar personers 

aktivitetsbalans på ett negativt sätt. Aktivitetsbalans uppstår då en person engagerar sig i 

aktiviteter som för denne upplevs som meningsfulla och möter dennes behov, samtidigt som det 

finns tid och utrymme i vardagen att utföra dessa, enligt Sonnentag och Zijlstra, (2006). 

Författarna förklarar vidare att personer under livskris och på grund av ohälsa, vanligtvis ger upp 

sin tidigare fritid och sociala aktiviteter som upplevs meningsfulla och lustfyllda, för att skapa 

mer tid till arbete och kravfyllda aktiviteter. Wilcock, Chelin, Hall, Hamley, Morrison, Scriever., 

(1997) menar i en studie med målet att finna en koppling mellan hälsa och aktivitetsbalans, att 

bäst balans i vardagen förelåg då det rådde lika stort engagemang mellan återhämtning samt 

fysisk, mentala och sociala aktiviteter. Detta påstående överensstämmer också med Håkansson, 

Dahlin-Ivanoff och Sonn (2006) vilka menar att kvinnors hälsa resulterar i hur deras totala 

aktivitetsmönster ser ut, ohälsa beror inte enbart på deras förvärvsarbete eller det vardagliga 

sysslorna av hushållsarbete. Författarna fann således att hälsa är ett resultat av aktivitetsbalans, 

ohälsa blir då resultatet av obalans mellan vardagens aktiviteter. Påståendet har funnit vidare 

stöd i en senare studie av Håkansson, Lissner, Björkelund och Sonn, (2009) då resultatet 

påvisade att kvinnor upplevde bäst hälsa då de kunde ta del i aktiviteter som de upplevde 

meningsfulla för dem personligen. Att aktiviteten var hanterbar, att de klarade av att utföra 

denna med belåtenhet, samt att de upplevde balans i förhållande till övriga aktiviteter som ingår 

i vardagen. En kombination av dessa tre värden under engagemang i dagliga aktiviteter visade 

sig vara sammanknippad med upplevd hälsa, enligt författarna 

 

Arbetsterapeuten i trädgården 

Arbetsterapins grundtanke är att människan genom aktivitet kan behålla eller förbättra sin hälsa. 

Gary Kielhofners teori [MoHO] (2007), grundar sig på aktivitet som ett medfött behov, att 

människan via deltagande i meningsfulla aktiviteter kan påverka sitt liv, sin utveckling, förändra 

tillvaron samt få möjlighet att uppleva livskvalitet. Arbetsterapeuten använder samspelet mellan 

miljön och deltagaren för att uppnå de bestämda behandlingsmålen och miljön blir med detta 

synsätt av central betydelse för att förstå människans aktivitet. Kielhoners teori ger en förklaring 

till varför och hur människor väljer att delta i olika aktiviteter.  Vardagliga aktiviteter utförs av 

varje människa på ett unikt sätt, beroende på hennes övertygelser och intressen, hennes 

erfarenheter, den yttre miljön samt med det speciella mönster som hon med tiden har utvecklat. 
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Reilly (1962) fångade kärnan i aktivitetens betydelse via frasen ”förmågan att vara aktiv skapar 

ett behov av aktivitet”. En annan teoretisk modell är Canadian Model of Occupational 

Performance [CMOP] (1997), modellen grundar sig på relationen mellan människan, aktiviteten 

och miljön. På samma sätt som MoHO tar denna modell fram vikten av utförandet av 

meningsfulla aktiviteter som en väg till hälsa. Teorin bakom CMOP menar att det inom varje 

människa finns en livskraft, ”spirutiality”. Denna livskraft är människans innersta kärna och den 

kommer till uttryck i allt hon gör. Arbetsterapeutens utmaning ligger bland annat i att söka 

kunskap om klientens ”spirit” för att kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter, samt att stödja 

individen i att försöka finna bättre strategier för att hantera sitt dagliga liv.  

 

Arbetsterapeutens interventioner vid trädgårdsrehabilitering har sin utgångspunkt ur både MoHO 

s teori samt CMOP s teoribildning om människans behov av aktivitet, samt inre livskraft, enligt 

Simson och Straus (1998). Författarna menar att trädgårdsterapi används som en process av 

professionellt utförda interventioner för behandling och rehabilitering. Det sker i samverkan 

genom, det gröna som växer, trädgårdsaktiviteterna och i samklang med vår medfödda känsla av 

nära samhörighet med natur och trädgård. Amerikas förbund för trädgårdsterapi (The American 

Horticulture Therapy Associasion, 2011) [AHTA], använder följande definition för att beskriva 

vad trädgårdsterapi handlar om, ”Trädgårdsterapi är en kompletterande terapiform där 

trädgårdsarbete och övriga trädgårdsaktiviteter används för att förbättra mental och fysisk hälsa, 

social anpassning, yrkesskicklighet, rekreation och fritid”. 

 

Trädgårdens rötter 

I över nio tusen år har trädgården utgjort en uppskattad del av människans kultur och innehåller 

mängder av symboliska tolkningar, enligt Norfolk (2003). Vidare beskriver Gunnarsson (1992) 

hur Bibelns paradis stått som idealet för trädgården. Trädgården kom enligt Grahn (2010) i ett 

tidigt skede att förknippas med hälsa och välstånd. Edens lustgård låg enligt de urgamla 

berättelserna där fyra floder rinner ut, därför fick vatten en viktig symbolisk funktion och vatten 

ansågs vara en helig och hälsobringande kraft i stora delar av den antika världen. Enligt 

Stigsdotter (2005) går det i den allra äldsta originalskrift vi känner till, Gilgamesheposet (cirka 

2000 f Kr) läsa hur kung Gilgamesh uppsöker trädgården Dilmun för att hämta kraft, styrka och 

uppnå evigt liv. I Antikens Grekland sökte Hippokrates (460-370 f Kr) grunda en läkevetenskap 

som var fri från religion och vidskepelse. Han ansåg att naturen hade läkande egenskaper och att 

det berodde på att luften var ren samt att kroppsrörelserna hamnade i fas med naturens rytm, 

vilket blandade kroppsvätskorna på ett gott sätt (Stigsdotter, 2005). Hippokrates använde 
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trädgården som redskap i rehabilitering av sina patienter på samma sätt som nutidens 

trädgårdsterapeuter, enligt Grahn (2010). Den mest kända läkaren och förespråkare av 

trädgårdens och naturens helande inverkan, var under slutet av 1800-talet och början av 1900-

talet Ernst Westerlund, han är även kallad arbetsterapins fader enligt Grahn (2005). Patrik Grahn 

(2010, s 54) beskriver honom med följande citat: ”Westerlund fäste stor vikt vid naturens 

förmåga att fungera symboliskt för människan”  

 

Trädgården – en källa för ny kraft 

Forskningen om naturens betydelse för vår hälsa startade på allvar för ungefär 40 år sedan 

(Sahlin, 2010). Roger Ulrich (1984), formulerade en viktig teori (Grahn, 2010, Sahlin, 2010). 

Ulrich teori grundade sig, enligt Grahn, på tanken att människans reaktioner och handlingar är 

medfödda reflexer. Frågeställningen i hans banbrytande studie var huruvida naturmiljöer kan 

gynna återställandet från stress, om utsikten från ett sjukhusfönster påverkar patientens 

känslomässiga tillstånd samt tillfrisknande? Studien visade att patienterna som hade utsikt mot 

naturen hade en kortare sjukhusvistelse, samt mindre behov av smärtstillande läkemedel efter 

operationen än de patienter som hade sin utsikt mot tegelväggen. Ulrich studie har bekräftats av 

forskarparet Kaplan och Kaplan (1989).  

 

Kaplan och Kaplan (1989) studerade vad som hände med mentalt utmattade personer som vistats 

en tid i ett avlägset grönområde. En stor förbättring skedde efter en kort tid på två till tre veckor.  

Kaplans fann stöd i en äldre teori av William James från 1884, upphovsman till James-Lange 

teorin. James (1884) menade att vi har två olika sätt att ta in omvärlden på, dels ett viljestyrt 

system, dels ett icke viljestyrt system. Kaplans började utveckla James teori, vars utgångspunkt 

handlar om att det finns två typer av uppmärksamhet, dels riktad uppmärksamhet och dels 

spontan uppmärksamhet. Det viljestyrda systemet kallar de den riktade uppmärksamheten. Det 

används för att sortera information, prioritera, planera och slutligen genomföra det som beslutats 

för. Den riktade uppmärksamheten håller dessutom tillbaka information som vi inte vill ska störa 

oss. Hela denna bearbetningsprocess är psykiskt krävande och en överbelastning leder till 

utmattning. Författaren menar vidare att, det andra systemet för uppmärksamhet, det icke 

viljestyrda, vilket även kallat fascination, handlar om att uppmärksamheten spontant fångas av 

det som omger oss. Denna typ av information fångar uppmärksamheten, utan att kräva beslut 

eller handling. Den icke viljestyrda uppmärksamheten tillåter oss, menar Grahn, att slappna av 

och ger tillåtelse att dras in i nyfikenhet och kreativitet i vissa miljöer. Naturen och 
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trädgårdsmiljöer fungerar återhämtande och är full av mjuka sensoriska intryck som attraherar 

vår icke viljestyrda uppmärksamhet (Grahn 2010; Källersjö & Nilsson 2010).  

 

Den ovan beskrivna litteraturgenomgången visar att trädgård och gröna miljöer har ett värde då 

det handlar om rehabilitering av strukturer i hjärnan och kroppens nervsystem, vid förlorad 

rörelseförmåga och aktivitetsengagemang. Men däremot finns det i dag få studier gjorda inom 

arbetsterapi som visar på hur arbetsterapeuter använder trädgården och gröna miljöer, vilka 

erfarenheter de har från sitt arbete, samt vilka aktiviteter som sker vid rehabilitering i dessa 

miljöer. Jag har en förhoppning att studien kan tydliggöra arbetsterapeutens erfarenheter av hur 

trädgårdsrehabilitering och interventioner i gröna miljöer går tillväga och vad som händer vid 

mötet mellan mottagare av trädgårdsterapeutisk rehabilitering, arbetsterapeut och trädgården. 

Dessutom kan studien syfta till att ge svar på vilka kunskapsluckor som har behov att fyllas inom 

området som studeras. 

 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av trädgårdsrehabilitering. 

Metod 

Design 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats, vilket enligt Kvale, (1997) är en lämplig metod 

för att beskriva enskilda personers erfarenheter. Insamlandet av material har skett genom 

intervjuer med intervjuguide och följdfrågor. Holloway och Wheeler (2002) framhåller att 

semistrukturerade intervjuer är en lämplig metod då syftet är att få ökad förståelse för det område 

som studeras, samtidigt som fokus på det ämne som studeras kvarstår. Intervjuerna analyserades 

sedan utifrån en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). 

 

Undersökningsgrupp 

Den utvalda undersökningsgruppen består av arbetsterapeuter som kontinuerligt använder 

trädgårdsrehabilitering i sitt arbete med klienter ur olika diagnosgrupper. Ett inklusionskriterium 

för deltagande i studien var att arbetsterapeuterna skulle ha erfarenhet från 

trädgårdsrehabilitering i minst sex månader. En ändamålsenlig undersökningsgrupp valdes ut 

efter det urval som avsågs att bäst svara emot studiens syfte, vilket framhålls enligt Kvale, 

(1997). Undersökningsgruppen bestod slutligen av sex arbetsterapeuter som samtliga arbetade 
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med trädgårdsrehabilitering för deltagare ur olika diagnosgrupper. En tanke var innan att antalet 

informanter inte skulle understiga fem, med tanke på att trädgårdsrehabiliterings omfattning i 

Sverige inte är vanligt förekommande så utgjorde antalet arbetsterapeuter som intervjuades 

nästan alla verksamma inom området. Representerade diagnosgrupper var främst stressrelaterad 

ohälsa samt förvärvade hjärnskador. De var alla verksamma inom trädgårdsrehabilitering i 

Götaland och Svealand. I enlighet med Holloway och Wheeler (2002) kan det slutliga antalet 

informanter bestämmas då författaren anser att ingen ny information framkommer. 

 

Datainsamling 

För insamlandet av data användes kvalitativ intervjumetodik. En intervjuguide utformades 

utifrån litteraturgenomgången som hade relevans för att besvara studiens syfte. Kvale (1997) 

anser att det är fördelaktigt att utforma en intervjuguide då författaren vill nå en beskrivning av 

handling och fokusering på ett bestämt tema. Intervjuguidens frågeområden innefattade teman 

utifrån studiens syfte. Författaren ville framförallt undersöka arbetsterapeutens erfarenheter av 

trädgårdsrehabilitering och vilka interventioner som ingår, samt hur trädgården utformas för att 

användas vid rehabilitering. För att berika materialet samt att säkerställa att relevant information 

svarade mot syftet ställdes följdfrågor vid intervjuerna förutom den tidigare gjorda 

intervjuguiden.  

 

Procedur 

För att finna deltagande arbetsterapeuter inom området trädgårdsrehabilitering inom 

stressrelaterad ohälsa användes internet och sökfunktionen Google. Sökord som användes var 

arbetsterapi, trädgård, rehabilitering och stress. En genomgång av det funna materialet från 

Internet visade att SLU och Alnarps rehabiliteringsträdgård var framstående inom området i 

Sverige, många andra utövare hänvisade sin kunskap till Alnarps rehabiliteringsträdgård. 

Kontakt via e-post togs med verksamhetschef vid Alnarps rehabiliteringsträdgård, med en kort 

berättelse om författarens planerade studie, samt förfrågan om samarbete. Svaret blev positivt 

och ingav kontaktinformation till sju arbetsterapeuter. Endast tre av dem önskade delta i studien 

varefter en ytterligare sökning gjordes via internet och sökfunktionen Google, den här gången 

togs sökordet stress bort. Ytterligare en arbetsterapeut återfanns som arbetade vid 

trädgårdsterapeutisk verksamhet. Därefter tillkom två arbetsterapeuter efter kontaktinformation 

från en anställd vid Luleås tekniska universitets Hälsovetenskapliga institution som hörde talas 

om studien. Samtliga potentiella arbetsterapeuter kontaktades via mail, med förfrågan om 

deltagande i studien, samt information om studien, se bilaga 1. Några dagar senare kontaktades 
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samma arbetsterapeuter igen via mail eller telefon med förfrågan om de önskade delta i studien. I 

något fall behövde kontakt tas flera gånger innan svar erhölls, i något fall kom inget svar trots 

påminnelser, vilket i ett fall berodde på att verksamheten upphört och i ett annat fall svarade 

undersökningspersonen inte emot urvalet. De tillfrågade arbetsterapeuterna önskade ta del av 

intervjuguiden, vilken skickades via e-post några dagar efter förfrågan om deltagande i studien.  

Efter arbetsterapeuterna accepterat deltagande i studien bokades tid för intervju. Intervjun skedde 

via telefon med högtalare för att kunna spela in samtalet med Mp3 bandspelare. Enligt Kvale 

(1997) är bandspelare ett bra redskap i en intervju och en förutsättning att intervjuaren i 

efterhand skall kunna skriva ut intervjun ordagrant i sin helhet. Innan intervjun skickades 

intervjuguide via e-post ut till de arbetsterapeuter som skulle ingå i studien, för kännedom av de 

frågor som skulle beröras, enligt bilaga 2. Författaren samtalade med informanterna i 

intervjusituationen som varade 45-75 minuter. Flera av informanterna önskade fortsätta längre 

utöver i förväg utsatt tid, vilket uppskattades av författaren då mängden och djupet av 

information som framkommer via intervjuerna stärker studiens trovärdighet, enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant.  

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys används för att skapa en struktur i analysprocessen, samt urskilja 

likheter och skillnader i det insamlade materialet, (Graneheim & Lundman, 2004: Granskär & 

Höglund- Nielsen, 2009). Det latenta innehållet av intervjuerna analyserades efteråt och tolkades 

av författaren på en djupare nivå. Graneheim och Lundman (2004) menar vidare att det alltid blir 

någon form av tolkning men den kan vara mer eller mindre djup.  Syftet med metoden var att 

koda och kategorisera teman eller mönster som förekom i data. Författaren läste noggrant 

igenom texten flera gånger för att skapa en helhet i transkriptionerna. Därefter tog författaren ut 

meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte. Detta kondenserades sedan till 

meningsbärande enheter och abstraherades till koder.  Analysen fortsatte sedan med att sortera 

koderna till olika kategorier som belyste syftet, enligt den metod som Granskär och Höglund- 

Nielsen (2009) beskriver. Koder med liknande innebörd mynnade ut i åtta subkategorier som 

efter ytterligare analys sammanfördes i tre kategorier som utgör studiens resultat. Exempel på 

hur meningsbärande enheter kondenserats till kategorier beskrivs av tabell 1. 

 

Tabell 1.  Tabell som visar hur råmaterialet har kondenserats och abstraherats till de olika 

kategorierna. 
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Råmaterial Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori 

En av mina 

huvuduppgifter, det är 

att förmedla kontakten 

med naturen och 

trädgården, att vara en 

slags mellanhand. 

Arbetsterapeuten 

förmedlar kontakten 

med naturen och 

trädgården för 

deltagarna 

Arbetsterapeuten 

skapar kontakt 

mellan 

trädgården och 

deltagarna 

Förmedla 

kontakt 
Arbetsterapeutens 

stöd för 

deltagaren 

Deltagarna tycker att 

det är väldigt skönt att 

i stället för att träna på 

exempelvis balans på 

gymnastiken, i stället 

få gå ner i trädgården 

där de får stå upp och 

träna samtidigt som 

dom krattar eller nåt.. 

Aktiviteterna i 

trädgården känns 

meningsfulla och 

går att relatera till 

vardagliga göromål 

Naturliga 

aktiviteter känns 

meningsfulla 

Meningsfulla 

aktiviteter 
Interventioner i 

trädgårdsmiljö 

Vi pratar om signaler 

hela tiden och de 

märks inte, det 

intressanta är att även 

om den är för personer 

med olika handikapp, 

funktionsnedsättningar 

eller hur man nu 

uttrycker sig, så är det 

inte en trädgård som 

ser ut som att den är 

för det, den signalerar 

inte det. Det är inte 

symboler för sjukdom 

utan symboler för liv 

och framtid 

Trädgården 

signalerar symboler 

för liv och framtid, 

oavsett vilken 

sjukdom eller 

funktionsnedsättning 

deltagaren har 

Trädgården ger 

osynliga signaler 

om liv och 

framtid  

Symboler i 

trädgården 
Trädgårdens 

terapeutiska 

värden 

 

 

 

Etiska reflektioner 

Missivbrevet (bilaga 1) innehöll information om studien, samt att arbetsterapeuternas deltagande 

var frivilligt och att de utan vidare förklaring kunde avbryta när som helst. Information om 

studiens syfte, procedur, samt att samtliga informanter och personer som åsyftas vid intervjun 

kommer att avidentifieras, återfanns i brevet. Informanterna upplystes om att intervjun skulle 

göras med högtalartelefon och spelas in. Författaren hade informanternas muntliga tillstånd att 

spela in intervjun, de informerades i god tid i förväg att deras deltagande skulle spelas in på band 

samt att högtalartelefon skulle användas. Enligt Holloway och Wheeler, (2002) samt Kvale 

(1997), kräver inspelning att den som intervjuas har lämnat samtycke.  Författaren ansåg att de 

risker som studien medförde var av sådan art att de fördelar studien hade att genomföra var 
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övervägande. Vinsten av studien är att bidra till ny kunskap, om arbetsterapeutens erfarenheter 

av trädgårdsrehabilitering.  

Resultat 

Resultatet av analysen visar att naturen och trädgårdsmiljön har en positiv inverkan vid 

tillfrisknande och återhämtning för de personer som rehabiliteras med trädgårdsterapeutiska 

insatser. Vid trädgårdsterapeutisk verksamhet förekommer även aktiviteter vid intilliggande 

gröna miljöer, varför trädgård och trädgårdsmiljö genomgående i studien även syftar till gröna 

miljöer. Analysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier, Trädgårdens terapeutiska värden, 

Arbetsterapeutens stöd för deltagaren, samt Interventioner i trädgård och grön miljö. Citat från 

intervjutexten förekommer vilket illustrerar arbetsterapeuternas beskrivningar. Återkommande i 

studien kallas personer som är mottagare av arbetsterapeutens interventioner i trädgård för 

deltagare.  

 

Trädgårdens terapeutiska värden 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av naturen och trädgården som en 

terapeutisk miljö. Trädgårdsmiljön ska till att börja med skapa trygghet för deltagarna. En 

arbetsterapeut beskriver hur deltagarna får välja ut sin egen favoritplats i trädgården i början av 

sin terapiperiod, det syns tydligt hur deltagarna väljer ut platser i trädgården som motsvarar hur 

de känner sig inombords. De kan välja om de vill berätta inför gruppen varför valet föll på just 

den platsen, det utgör även ett exempel av hur gruppen används som stöd i trädgårdsterapi. 

Arbetsterapeuterna betonar att de märker hur trädgården förmår deltagarna att börja slappna av 

och börja tillåta sig att bara vara i den gröna lugna miljön. Särskilt betonas betydelsen av 

trygghet som en förutsättning för deltagarna att kunna börja öppna sina sinnen och ta in de 

stimuli som trädgården ger. Trädgården beskrivs innehålla många kvaliteter i sig själv som 

hjälper människor som fått aktivitetsnedsättningar på grund av sjukdom, stress eller krissituation 

i livet, att återfå kontakten med sina sinnen och sin motivation igen. Trädgårdens betydelse för 

människan beskrivs av en arbetsterapeut på följande sätt: 

 

”… det är ju så att förutsättningen för att människan ska må bra är att det finns en god miljö i 

grunden, miljön är stödet och den betyder väldigt mycket, den gör något med människor, vi 

använder oss av naturen och trädgården för att kicka igång systemen, bara miljön i sig är ju 

lugnande…” 
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Arbetsterapeuterna beskriver vidare hur naturliga symboler i trädgårdsmiljön fångar deltagarnas 

uppmärksamhet. Därigenom kan deltagaren föras in i en egen personlig reflektion över sin egen 

livssituation och på så vis komma i kontakt med sina egna känslor. Trädgårdens symboler 

fungerar som en liknelse för något annat som är kopplat till deltagarens känslor och 

sinnesminnen ur sitt liv, trädgården och gröna miljöer är särskilt rik på symbolik som 

kommunicerar med deltagaren på olika sätt, företeelser i trädgården kan liknas vid deltagarnas 

egen livssituation. Ett exempel är trädgårdsgrinden, som ska symbolisera en ny början eller ge ett 

välkomnande. En arbetsterapeut menar att det är viktigt att kunna överblicka vad som finns 

innanför grinden, dess höjd ska vara så att deltagaren ska kunna se vad som finns innanför för att 

kunna välja om hon vill gå in. Vid trädgårdsterapeutiska interventioner används naturliga 

symboler ofta som ett sätt att kommunicera. Exempel på det är ofta dolt i betraktarens egen 

upplevelse, men det kan utgöras av ogräset som påminner om händelser ur det förflutna, eller 

ljudet av ett vattendrag. Det är viktigt att ta vara på de små detaljerna som öppnar deltagarens 

sinnen. Vid design och utformning av trädgårdsmiljöer för terapeutisk verksamhet tas hänsyn till 

symboliska värden. Trädgårdens tydligaste symbol utgörs av komposten, den är trädgårdens 

hjärta och alltings början och slut. Komposten står som symbol för livets gång, naturens ständiga 

förnyelse, för död och födelse. En arbetsterapeut beskriver symbolernas betydelse på följande 

sätt: 

 

”… vi pratar signaler hela tiden och de märks inte, det intressanta är att även om trädgården 

anpassats för personer med funktionsnedsättningar så ser den inte ut att vara anpassad alls, den 

ger inga sådana signaler, det är inte symboler för sjukdom utan symboler för liv och framtid…” 

 

Arbetsterapeuterna berättar att trädgårdsrehabiliteringen följer årstidernas rytm. Deltagarna har 

ofta förlorat kontrollen över sin vardag och trädgården innehåller värden som hjälper till att 

återfinna balansen igen. En arbetsterapeut berättar hur trädgårdens och den gröna miljöns 

aktiviteter med sin internaliserade rytm, till exempel att växterna behöver näring och vatten och 

rätt ljus för att kunna växa, syftar till att deltagarna kan se paralleller i sin egen 

rehabiliteringsprocess och även få en tydligare struktur och balans i sin egen vardag. Det skapas 

en samtidig parallell process mellan deltagaren och trädgården, där deltagarens sinnen öppnas 

inför det som sker i trädgården och kan återkoppla det till sitt eget liv. Här beskriver en 

arbetsterapeut hur trädgårdens värden skapar trygghet och struktur för personer som vistas där.   

  

”… det är ingen visningsträdgård, här odlar vi människor. Vi låter naturen ha sin gång och det 

gäller livet i stort också, det finns årstider i naturen också likafullt som behöver vila när det är 
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vinter, man tar det lite lugnare och hittar livsrytmen och så, man behöver vila och kan inte alltid 

vara på topp hela tiden, det gäller att lyssna inåt…” 

 

Trädgården för rehabiliterande syfte innehåller en rik variation av utmaningar i form av väder, 

underlag och olika biotoper. Funktionell träning och naturliga aktiviteter sker i gröna miljöer där 

fokus ligger på att röra sig naturligt i miljön med de hinder och ojämnheter och olika underlag 

som finns. Växlande biotoper och mängder av olika växter, byggnader eller olika trädgårdsrum 

utgör tillsammans trädgårdens terapeutiska värden som alla stimulerar och utmanar deltagaren 

både psykiskt och motoriskt. Hur arbetsterapeuten använder sig av trädgårdens olika värden för 

att stödja deltagarens kognitiva och motoriska förmåga illustreras med följande citat:  

 

”… ljudet från vattnet hjälper till att väcka sinnen till liv. Omgiven av alla vackra blommor så 

använder jag även blad från lammöron som är mjuka eller squashblad som är stickiga, detta 

skapar sinnesförnimmelser, sen har vi ju dofter också som skapar stimulans. Om vi tar 

exempelvis en person som går på en grusad gång i trädgården, så är det ju så att vi har minnen 

som sker per automatik i rörelsen, mer kanske sådant som vi lärde när vi började gå på grus som 

barn, hur mycket vi behövde röra på foten och benet och hur mycket du behöver trycka ifrån och 

allt vad du nu gör för att det här ska fungera, så gör du det nu.. och plötsligt är du tillbaka på 

grusgången i mormors trädgård på landet och så kommer minnena.. bara genom att anlägga ett 

annat underlag…” 

 

Sinnesminnen kan, enligt arbetsterapeuten stimuleras via en förnimmelse av något som tidigare 

varit känt. Deltagaren måste själv uppleva och finna sitt eget sinnesminne, arbetsterapeuten kan 

bara finnas där som ett stöd. Arbetsterapeuterna beskriver hur trädgårdens mångfald av 

terapeutiska värden, skönheten och färger, dofter från det som växer, känslan i de daggvåta 

bladen och smaken från den nyskördade tomaten, skapar stimuli som kan leda till att deltagaren 

återkopplar till ett gammalt sinnesminne, deltagaren återfår på så vis kontakt med sina känslor 

och får större förståelse om sin livssituation. Olika material från natur och trädgården kan hjälpa 

deltagaren att formulera känslor och upplevelser.  

 

Arbetsterapeuterna beskriver vidare hur de medvetet skapar olika trädgårdsrum med olika 

växtligheter och biotoper. Deltagare vid trädgårdsrehabilitering kan uppsöka det 

trädgårdsrummet som motsvarar dennes inre sinnestillstånd, det som deltagaren har mest behov 

av och kan identifiera sig med. Följande citat kommer från en arbetsterapeut som uttrycker att 

deltagaren omedvetet sökte sig till en plats i trädgården som var mindre gästvänlig, då den 

platsen återspeglade deltagarens känsla av sig själv.  
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”… en av våra deltagare som var jättedålig ville inte alls vara med här inne… hon klarade sig 

fint där utanför och ville ha en ful plats med tistlar och brännässlor och högt gräs och gjorde sig 

en egen plats under ett träd och satte sig först bara på gruset den första tiden, denne tyckte det 

var alldeles för fint, det stämde inte överens den känslan som fanns om sig själv inombords…” 

 

 

 

Arbetsterapeutens stöd för deltagaren 

 Denna kategori avspeglar arbetsterapeutens förhållningssätt gentemot deltagarna samt 

innebörden i rollen som arbetsterapeut vid trädgårdsrehabilitering. Arbetsterapeuterna berättar att 

de ger stöd till deltagare att finna nya strategier för att klara av sin vardag på bästa sätt, 

arbetsterapeuterna tar hjälp av trädgården och gröna miljöer som terapeutisk arena. 

Rehabilitering sker i ett samspel mellan trädgårdens värden, deltagaren som en mottagare och 

arbetsterapeuten som vägvisare och förmedlare mellan dessa båda komponenter. 

Trädgårdsterapeutiska grupper har vanligen löpande intag, vilket gör att deltagarna har kommit 

olika långt i sin rehabilitering, gruppdeltagarna används som ett terapeutiskt stöd för varandra, då 

det vid trädgårdsterapi handlar mycket om aktiviteter med gruppen. Deltagarna får många tips 

och idéer av varandra och nya deltagare har ett stort värde i att hitta förebilder i form av 

deltagare som varit med längre och tillfrisknat, de utgör ett ”vikarierande hopp” för nyanlända 

deltagare, som en arbetsterapeut uttrycker det. Arbetsterapeuterna menar att gruppens stöd 

skapar förutsättningar för deltagaren att finna sin aktivitetsidentitet och roll, genom den 

interaktion som naturligt uppstår ur den sociala gruppen vid trädgårdsrehabiliteringen. 

 

Arbetsterapeuten skapar trädgården som en miljö utan krav eller behov av uppmärksamhet. 

Trädgården ska utgöra en fristad för deltagarna, en arbetsterapeut berättar om hur hon långsamt 

närmar dig deltagaren. Arbetsterapeuten etablerar en samarbetsrelation med varje deltagare som 

ligger till grund för den fortsatta rehabiliteringsperioden. Sedan startar processen med att genom 

trädgårdens kvaliteter, samt meningsfulla aktiviteter successivt locka deltagaren in i trädgården, 

genom att visa och förklara. Arbetsterapeuterna beskriver genomgående att deras huvuduppgift 

handlar om att vara förmedlare mellan deltagaren och trädgården. Genom lyhördhet och väl 

valda aktiviteter skräddarsys aktiviteter för varje enskild deltagares dagsbehov. Först handlar det 

mest om att bara få vara i trädgården, utan att känna krav på att utföra någon aktivitet. 

Arbetsterapeuterna beskriver att allt vartefter kommer deltagarens sinnen att väckas till liv 

genom mötet med trädgården, vilket illustreras på följande sätt: 
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”... Vi utgör ett stöd för deltagaren, vi skapar förutsättningarna, vi hjälper till som stödjande och 

när vi har fått deras förtroende så börjar det hända saker, men det är alltid individen sen som 

utför, man kan locka fram någonting och tänka att, det kan vara en lämplig aktivitet och sen kan 

det bli helt oväntade grejer som man inte alls hade tänkt ut…”                                   

 

Här beskrivs arbetsterapeutens terapeutiska teknik, vilket förmår deltagarens sinnen och minnen 

från trädgården eller andra vägar för association att väckas. Det kan leda till att deltagaren 

återupptar gamla intressen eller hittar nya vägar för aktivitet och hälsa. Det kan handla om 

sinnesstimulerande inre aktiviteter, såsom att bara befinna sig och uppleva ljus, ljud, känsel, mm, 

till yttre aktiviteter av mer fysisk karaktär, såsom skapande eller att ta del i trädgårdsaktivitet. 

Arbetsterapeuterna menar att de använder ledtrådar och lockar deltagarna att själva ta initiativ till 

aktivitet. Arbetsterapeuterna beskriver att det är vanligt att deltagarna valt bort aktiviteter som 

ger livstillfredställelse, detta för att skapa mer tid för kravfyllda aktiviteter, exempelvis arbete. 

Livstillfredställelsen uteblir och det som kvarstår är ”krav och måsten”, detta skapar utrymme för 

olust och sorg hos deltagaren och utgör således en del av ohälsan.  Arbetsterapeuterna beskriver 

”flow” känslan som ibland infinner sig hos deltagarna under aktivitet. ”Flow” kännetecknas 

främst av att koncentrationen intensifieras, medvetenheten ökar och att känslan av passerande tid 

upphör. Följande beskrivning kommer från en arbetsterapeut som berättar hur processen kan se 

ut då aktiviteten i trädgården hjälper till att locka deltagaren till delaktighet: 

 

”… jag försöker locka deltagarna nära och uppleva naturen och trädgården, men det är 

ingenting man kan skriva på näsan, man kan bara liksom visa och förklara och det kan ju vara 

en deltagare som inte alls är så särskilt intresserad i början.. men sen så ser man att det börjar 

hända spännande saker, även om de inte var så intresserade i början, så blir dom det, särskilt 

sen när det börjar växa och de har fått odla, då börjar dom bära hem påsar med plantor som 

dom vårdat ömt, det är otroligt spännande!...”  

 

Arbetsterapeuten använder trädgårdens naturligt förekommande aktiviteter som innehåller olika 

svårighetsgrad och är lätta att anpassa för deltagarnas olika förutsättningar. Exempel på 

trädgårdsaktiviteter är att plantera om växter eller hugga ved som bärs in för att göra en 

värmande brasa i kaminen, eller odla sådant som deltagarna sedan själva får äta. På så vis skapar 

aktiviteten ett värde för deltagaren i form av en belöning, vilket enligt arbetsterapeuterna fångar 

deltagarens uppmärksamhet, skapar intresse och motivation. En arbetsterapeut beskriver här hur 

hon märker att ”deltagarnas livsandar väcks till liv igen genom självbelönande aktiviteter i 

trädgården”. Arbetsterapeuten beskriver hur de skapar motivation för naturliga aktiviteter. För att 

nå dit behöver arbetsterapeuten ta reda på vad deltagaren drivs av, vad som är dennes önskan och 

mål med rehabiliteringen och med livet i stort, deltagarens inre ”spirit”. Med en inre önskan 
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kommer de flesta nya lösningar att öppna sig då deltagaren orkar och kan låta sinnena vakna till 

liv igen, vilket beskrivs av en arbetsterapeut på följande sätt: 

 

”… de deltagare som själva har en trädgård, eller tycker om att vara utomhus har stor 

behållning från trädgården, det betyder så mycket för dem att i stället för att plocka med pinnar 

eller vad det nu kan vara för aktivitet de gör, så kan de vara ute och plocka bär eller ta i något 

levande och känna att det de gör är positivt, det hjälper mig att komma tillbaka, det blir något 

att kämpa emot, det är dit jag vill, jag vill vara frisk och fungera hemma igen…” 

 

Interventioner i trädgårdsmiljö  

Studien visar att deltagarna vanligen har aktivitetsproblem på grund av brister avseende struktur 

och balans i sin vardag, vilket exempelvis handlar om att ha lämplig fördelning mellan aktivitet 

och återhämtning. Arbetsterapeuterna beskriver att deltagarna ofta vill mycket och har svårt att 

sätta upp gränser för vad som är rimligt att klara av. Många är vana att ständigt vara andra till 

lags så det är svårt för dem att börja lyssna inåt för att ta reda på vad de själva vill. Många av 

deltagarna har behov att lära sig ett nytt förhållningssätt till aktiviteter, arbete och livet i stort.  

En arbetsterapeut beskriver det såhär: 

 

”… Det som går igen här hela tiden handlar om att avgränsa sig, att göra lite i taget, att ta 

pauser i arbetet, de har så svårt för det, det är väldigt bra för dem att öva på och försöka hitta 

vad de själva vill och inte vad omgivningen behöver hjälp med. Det handlar mycket om att sätta 

ner foten och sätta gränser, våga säga nej och försöka lyssna på sig själv för en gångs skull…” 

 

En arbetsterapeut beskriver hur en verklig utmaning i trädgårdsterapins tidiga skede kan vara att 

avbryta en aktivitet innan den är klar. Deltagarna har ofta till uppgift att träna sig på att lämna en 

aktivitet innan den är avslutad, genom pauser och att lära sig lyssna på kroppens signaler.  Syftet 

med interventionen, enligt arbetsterapeuten, är att deltagaren ska hitta struktur och balans i livet, 

samt att få uppleva behållningen av att lyssna på kroppens signaler och vila, då deltagarna så ofta 

ignorerat och stängt av kroppens sinnen och känslor under lång tid.  

 

En arbetsterapeut beskriver en av sina utmaningar vilket handlar om att skapa tillgänglighet i 

miljön som lockar och leder deltagarna framåt, så att de vågar och kan gå in i trädgården. 

Arbetsterapeuter designar miljön att fungera terapeutiskt för de deltagare som ska rehabiliteras 

där. Trädgården ska inbjuda till trygghet, återhämtning, väcka nyfikenhet, ge sinnesstimulans 

och vara tilltillgänglig samt innehålla möjlighet till olika aktiviteter med varierande 

svårighetsgrad.  
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”… entrén kommer att tala om ifall du är välkommen eller inte, är det ett lås är du inte 

välkommen, vi pratar om signaler som talar om för oss något hela tiden i trädgården, det här är 

arbetsterapeutens stora uppgift vid trädgårdsrehabilitering, att skapa miljön så den lockar och 

leder deltagaren vidare in i trädgården och får uppleva de olika värden som miljön ger, det är 

saker som stimulerar sinnena, sen måste vi också skapa tillgänglighet för de som ska 

rehabiliteras, det måste gå att ta sig fram och vara tillåtet att gå där, miljön kan antingen 

uppmuntra eller hindra personer från att delta och vara aktiv, eller ge en känsla av valfrihet och 

det bygger på att jag känner mig hemma i det här rummet, att jag vågar och tillåts helt enkelt… 

man behöver ledtrådar som automatiskt tar en framåt och samtidigt behöver man tillgänglighet 

…” 

 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att de även skapar tillgänglighet med olika svårighetsgrad för att 

åstadkomma utmaningar för deltagarna. Det kan vara olika underlag eller olika biotoper att röra 

sig på som stimulerar hur deltagaren förflyttar sig, då olika underlag skapar rörelseminnen, vilket 

också kan stimulera till aktivitet, eller olika nivåskillnader som förutsätter att deltagaren måste 

böja sig eller sträcka på sig. Vidare skapar arbetsterapeuterna tillgänglighet för deltagarna att 

kunna utföra både motoriska aktiviteter samt aktiviteter som kräver kognitiva färdigheter i 

trädgården. Arbetsterapeuterna anser att det är lämpligt att trädgårdens aktiviteter kan användas 

som intervention för funktionsträning och utgör ett naturligt observationstillfälle. 

 

Enligt arbetsterapeuterna syftar lugna, kravlösa och sinnligt stimulerande gröna miljöer till att 

utgöra en fristad där deltagarna kan få möjlighet till reflektion, då kraven släpper och deltagaren 

långsamt kan börja känna efter så kommer verkligheten i kapp tillslut.  Arbetsterapeuten 

beskriver här den verksamma kärnan i trädgårdsrehabilitering, hur trädgården medverkar till att 

skapa kontakt med sinnena genom reflektion: 

 

”… Det jag tror är verksamt när det gäller trädgårdsterapi det är just att det handlar om 

sinnena, de här människorna som kommer hit är ofta avstängda i sina sinnen, de har förlorat 

intryck från sina sinnen och sina känslor. Trädgården hjälper verkligen till att kicka igång 

systemet, att de kan börja känna sig levande igen…” 

 

Arbetsterapeuterna anser att det är viktigt att definiera vad aktivitet är, en arbetsterapeut 

beskriver att ”aktivitet är ju allt som vi gör, det handlar om inre och yttre aktiviteter och de är 

lika värdefulla”.  Aktivitet kan innebära något som ger ett synligt slutresultat, det avser en yttre 

aktivitet. Aktivitet kan även innebära sådant som bara deltagaren själv kan uppleva, en inre 

aktivitet, Målet med interventionen är att varje deltagare ska känna delaktighet utefter sina egna 

förutsättningar, under alla stadier genom rehabiliteringen, samt få en känsla av att finnas till på 

djupet. När den känslan har rotat sig hos deltagaren kan handlingskraft och kreativitet växa och 
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det visar sig då, enligt arbetsterapeuterna, att deltagarnas känsla av meningsfullhet ökar, de 

börjar ta del av aktiviteter och uppnår framsteg med rehabiliteringen, det hela beskrivs på 

följande sätt: 

 

”… om man har en funktionsnedsättning som gör att man inte har förmågan att delta i en 

aktivitet på det sättet som avses, så kan man ändå vara aktiv, det kan bli en meningsfull aktivitet 

ändå, man känner dofter, man tar in omgivningen genom huden, värme, kyla, fukt, man 

reagerar, man tänker, man kopplar ihop tidigare minnen, det sker massor där inne som är minst 

lika värdefullt som resultatet var avsett med aktiviteten, så man kan åstadkomma lite olika med 

de interventioner man har och då kan ju en intervention vara att den här personen ska bli 

stimulerad och känna sig delaktig, få gemenskap för att få livskvalitet och inte tappa 

livslusten…” 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att det är viktigt att skapa lust och kreativitet vid trädgårdsterapin, 

de symboliska aktiviteterna är därför viktiga. Arbetsterapeuterna använder bildterapi och 

symboliska aktiviteter i trädgården med syftet att uppmärksamma deltagaren på dennes 

hindrande tankemönster, aktiviteten syftar till att stärka identitet och självkänsla. Symbolen 

överskrider språkets formuleringsförmåga och på detta symboliska sätt fungerar vårt 

undermedvetna, vilket beskrivs med följande citat från en av arbetsterapeuterna: 

” … de kreativa aktiviteterna, de ingår ju hela tiden, exempelvis att tillverka korgar i pil, eller 

att arrangera i en rabatt på våren, trädgårdens alla uppgifter är kreativa i stort sett ... de går 

liksom rakt in, det behövs inga ord utan deltagaren sätter igång efter lite beskrivningar och så är 

processen igång, det finns en väg in i själen genom skapandet i trädgården…” 

 

Mötet med trädgårdens symbolspråk kan föra deltagaren vidare i sin egen läkningsprocess och 

utgöra en hjälp för denne att komma i kontakt med sin inre kärna och finna sitt eget 

symbolspråk. Genom bildterapi i trädgårdsrehabiliteringen, berättar en arbetsterapeut att 

deltagarna målar träd utifrån en historia, därigenom kan deltagarnas inre bilder utvecklas till 

berättelser då bilder är lättare att tolka än ord kan symbolerna skapa ett sätt att nå deltagarnas 

livshistoria. Det kräver också mod av deltagaren för att skapa, denne måste våga ge sig ut i det 

okända.  

Rehabilitering i trädgården gör deltagaren delaktig i sin egen process att återfå hälsa, i stället för 

att vara en passiv mottagare av sjukvårdens insatser, enligt arbetsterapeuterna. Deltagaren får på 

så vis kontroll över sitt liv. Vid rehabiliteringens slut finns tid för reflektion och utvärdering av 

det mål som sattes upp från början. Reflektion kan, enligt arbetsterapeuterna, gärna ske med 
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hjälp av trädgårdens symboler som kan vara en hjälp då deltagaren behöver formulera känslor 

och upplevelser. 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva de erfarenheter som arbetsterapeuter har av 

trädgårdsrehabilitering och interventioner i gröna miljöer. Resultatet kan ge en medvetenhet om 

trädgårdens och gröna miljöers betydelse för hälsa, samt vilka arbetsterapeutiska interventioner 

som sker vid rehabilitering. Studiens resultat visar att trädgården och den gröna miljön i sig har 

en rehabiliterande funktion, vilket även bekräftats i flera studier (Cooper-Marcus & Barnes 1999; 

Grahn 2005; Ulrich 1984, Kaplan & Kaplan 1989). Det framkom i resultatet att arbetsterapeuten 

utgör ett stöd för deltagaren vid trädgårdsrehabilitering, arbetsterapeuten fungerar som en länk 

mellan trädgården och deltagaren. Vidare visade resultatet hur arbetsterapeuten skapar 

interventioner utifrån varje enskild deltagares skiftande behov. Dessa resultat diskuteras mer 

ingående i de kommande avsnitten.  

 

Ur resultatet framgår att det är viktigt att fånga deltagarens intresse och önskan med livet i stort. 

Interventionerna skapas utifrån trädgårdens och den gröna miljöns utbud. Csikszentimihalyi 

(1997) menar att en aktivitet som skapar värde för deltagaren har den egenskapen att det ska 

kännas lustfyllt att ägna sig åt aktiviteten, samt att det finns balans mellan utmaning och 

förmåga. Christiansen och Baum (1997) menar att människan behöver ha balans mellan olika 

aktivitetsområden för att ha hälsa, samtidigt varierar balans genom livet och mellan olika 

individer. Persson, Erlandsson, Eklund och Iwarsson (2001) menar att en aktivitet under 

optimala omständigheter innehåller värden från tre olika värdedimensioner, oavsett vilken typ av 

aktivitet det handlar om. Vid trädgårdsrehabilitering återfinns de alla, dessa värdedimensioner är 

konkreta värden, självbelönande värden och symboliska värden. Resultatet beskriver hur 

arbetsterapeuterna sätter upp olika interventioner genom rehabiliteringens olika faser. Ett första 

steg emot återhämtning startar med deltagarnas inre aktiviteter, aktivitet kan vara att bara finnas 

och ta in det som sker runtomkring. Allteftersom deltagaren får kontakt med sina sinnen, samt 

strukturer i hjärnan fått möjlighet att återhämta sig, så kan deltagaren så småningom hitta lust 

och nyfikenhet för yttre aktiviteter. Med yttre aktiviteter menas exempelvis trädgårdsskötsel, 

eller andra aktiviteter som deltagaren upplever intressanta och meningsfulla och dessa aktiviteter 

sker utanför deltagarens inre. Tidigare forskning av Kaplan och Kaplan (1998) stöder 

arbetsterapeuternas reflektion av att aktivitet kan ske på olika nivåer. Då hjärnan fått tid för att 
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återhämtas, eller kanske börjat finna nya sätt att kompensera för förmågor som gått förlorade, 

kan yttre aktivitet ta form. En reflektion från författaren handlar om hur vi värderar olika 

aktiviteter, det råder i dag brist i hur den inre aktiviteten värdesätts, då den typen av aktivitet kan 

tolkas som inaktivitet av omgivningen.  

 

Enligt Grahn (2010) har människor som befinner sig i livskris en dragning till platser av olika 

karaktärer i trädgården som återspeglar det sinnestillstånd den befinner sig i för tillfället, 

dessutom har människan behov av gröna miljöer, vilket varierar beroende på deras psykiska 

temporära tillstånd. Grahn, menar vidare att människan i gröna miljöer kan tillgodose sitt behov 

av mening och betydelser som stödjer dem i deras nuvarande situation och att det uppstår ett 

samspel mellan människa och miljö. Detta bekräftas genom resultatet av studien, vilken belyste 

deltagarnas behov av trygghet och uppskattning av miljö som är fri från krav för att kunna 

återhämta sig. Forskning visar att människan upplever mest trygghet i en miljö som påminner om 

dennes ursprung, nämligen savannliknande landskap med god överblick, (Ulrich, 1983; Grahn, 

2010). Detta anser Ulrich beror på att människan i sitt ursprung under lång tid levt i symbios 

med naturen. Detta påstående stämmer väl med Biophiliahypotesen (Wilson, 1984) vilken 

förklarar den positiva effekten av vistelse i naturen med att människan genom evolutionen och i 

samspel med naturen har nedärvda känslomässiga band till naturen och alla organismer. 

Resultatet av studien visade att grön miljö med sin internaliserade rytm och dess naturliga 

växlingar mellan dygnet och årstiderna hade ett terapeutiskt värde. Deltagarna med 

aktivitetsnedsättningar i form av obalans i vardagens struktur fick en naturlig känsla för balans 

under vistelse och vid deltagande av de naturligt förekommande aktiviteter som sker i gröna 

miljöer. En möjlig slutsats är att trädgården som följer naturens och dygnets internaliserade rytm 

formar gränser och struktur för deltagaren. Reflektionen stöds av senare forskning om 

trädgårdens fördelar för människan vid rehabilitering (Grahn & Stigsdotter, 2010; Grahn & 

Ottosson, 2010). Författarna menar att människan reagerar adekvat i samspel med naturen, 

beroende av dess tydliga struktur, aktiviteternas betydelse för att upprätta kontakt med sinnen 

som satts åt sidan, samt betydelsen av reflektion, vilken tydliggörs i samspel med trädgården. 

 

Resultatet visade att arbetsterapeuten tar hjälp av symboler som naturligt återfinns i trädgården, 

det kan vara ett sätt att skapa tillgänglighet. Exempelvis genom att designa miljön med ledtrådar 

som lockar och leder deltagaren, såsom en gång in i trädgården att följa eller en fontän med en 

bänk intill som lockar deltagaren att sitta ner och lyssna på vattnet. En symbol kan också vara ett 

föremål som har en speciell personlig betydelse, exempelvis påminnelse för paus. Symboler 



25 | S i d a  

 

utgör en väg för ordlös kommunikation. Arbetsterapeuterna använder också skapande aktiviteter, 

exempelvis bildterapi i rehabiliteringen för att skapa lust och kreativitet genom symboler. 

Resultatet visade hur symboler hjälper deltagaren att komma i kontakt med sitt eget symbolspråk 

och företeelser som sker i trädgården vilket kan återspegla deltagarens egen livssituation. När 

deltagaren får ihop sin livsberättelse får hon också en starkare upplevelse av sin egen identitet 

och självkänslan ökar, detta tydliggörs av följande påstående ”Naturen är rik på metaforer och 

symboler och naturens mångfald erbjuder människan en möjlighet att komma i kontakt med sitt 

eget unika symbolspråk. Man kan helt enkelt likna olika företeelser i trädgården vid sig själv och 

sitt eget liv” (Welen-Andersson, 2010, s 79). En slutsats kan vara att bild och symboliska 

aktiviteter kan syfta till att stärka deltagarnas identitet och självkänsla, samt medvetandegör ett 

hindrande tankemönster (Bucci, 2000: Jung, 1981). Jung (1981), menar att symbolerna är 

naturens försök att försona och återförena motsatser inom psyket.  

 

Arbetsterapeuterna menade att deltagarna genom sin egen process i trädgårdsrehabiliteringen, får 

sina sinnen att långsamt vakna. En slutsats är att sinnesminnen från tidigare har betydelse för 

deltagaren då de kan utgöra en väg till att få kontakt med sig själv igen och sin egen bakgrund 

för att börja bearbeta sin situation, en väg emot att finna struktur och mening i sitt eget liv. Enligt 

Ayers (1983) är det i arbetsterapeutiska interventioner viktigt att dessa innehåller utmaningar för 

deltagarnas basala sinnen, allt efter den enskildes behov. Resultatet visar hur en av 

arbetsterapeuternas stora utmaningar handlar om att designa miljön att utgöra ett stöd vid 

rehabiliteringen, då miljön även kan innebära ett hinder. Påståendet stöds av Grahn och 

Stigsdotter (2003), som anser att människor i större utsträckning skulle kunna ta del av gröna 

miljöer om de alla låg nära bebyggelse och i stadsparker hade designad och tillgänglig miljö. I 

dag är många gånger gröna miljöer avspärrade för tillgänglighet med ett staket eller annat 

symboliskt hinder. Arbetsterapeuten tillför en viktig kompetens till uppgiften att skapa 

tillgänglighet och miljöer som stimulerar sinnena, samt framförallt att skapa aktiviteter i den 

gröna miljön som passar alla. Resultatet visar att arbetsterapeutens stöd för deltagaren genom 

den personliga processen i trädgårdsrehabiliteringen är viktig. Arbetsterapeuten ger deltagaren 

stöd att finna nya strategier att klara av sin vardag. De använder trädgårdens terapeutiska värden, 

gruppen och aktiviteter i grön miljö för att finna nya strategier för deltagarna. 

Resultatet visar att arbetsterapeuten tar hjälp av gruppens stöd för varandra då det gäller att hitta 

en roll och att få mod och inspiration, det sociala stödet som gruppdeltagarna får av varandra är 

viktigt. Kielhofner, (2007) menar att aktivitetsidentitet handlar om upplevelse av egen identitet 

och önskan av att bli, genererat ur deltagarens bakgrund av att delta i meningsfulla aktiviteter, 
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dessutom anser han att stöd, uppmuntran och socialt engagemang från omgivningen är viktiga 

komponenter för deltagaren. Resultatet visar att vid trädgårdsrehabilitering måste deltagaren 

själv bidra med sitt engagemang för att uppnå ökad delaktighet i sin egen rehabilitering. 

Resonemanget finner stöd i arbetsterapeutisk litteratur, (AOTA, 2008: Holmgren och Ivanoff, 

2004) om att engagemang i aktivitet antas bidra till hälsa och välbefinnande och delaktighet som 

påverkar både subjektiva och objektiva delar av aktivitetsutförandet, samt ger möjlighet att 

återuppta sin identitet eller att finna nya roller i livet. Aktivitetens betydelse för människans 

hälsa stöds av Blesedell Crepeau, Cohn och Boyt Schnell (1983), Wilcock (1998), samt 

Kielhofner (2007), vilka menar att det finns en risk för människans hälsa då vi glömmer bort att 

vara lyhörd för våra biologiskt drivna behov och slutar att se de paralleller som vi har med 

naturen. I dagsläge pågår avancerad forskning, Grahn (2011) som ska påvisa vad som händer i 

hjärnan vid möte med trädgård. En reflektion från författaren är att det finns behov av 

arbetsterapeutisk forskning inom området som kan påvisa nyttan och behovet av 

arbetsterapeutens interventioner och insatser inom trädgårdsrehabilitering. Detta skulle skapa 

värdefulla argument för fortsatt utveckling inom området. 

Konklusion 

Sammanfattningsvis kan sägas att studiens resultat bidrar med kunskap om arbetsterapeuters 

erfarenheter av trädgårdsrehabilitering och dess interventioner i gröna miljöer. Den holistiska 

synen på människan som kännetecknar arbetsterapins grund har ett släktskap med 

trädgårdsrehabilitering, vilken sker utifrån människan som ett socialt och ett ekologiskt system. 

Arbetsterapeuten använder trädgården som ett terapeutiskt verktyg och tar tillvara de olika 

värden som trädgården har för återhämtning. Trädgårdens olika värden är inflytelserika faktorer 

för människors upprätthållande av hälsa, via deltagande i meningsfulla aktiviteter på olika nivåer 

i trädgården. Författaren anser att det finns implikationer på att skapa en bättre förståelse för vad 

olika nivåer av aktivitet innebär och hur aktivitet ska definieras då interventioner i trädgården 

anpassas efter var deltagaren befinner sig i rehabiliteringen och på vilken nivå av 

uppmärksamhet deltagaren befinner sig i för tillfället. I trädgårdsmiljön kan människan 

tillgodose sitt behov av mening som stödjer dem i deras nuvarande situation, då ett samspel 

mellan människa och miljö sker. Studien ger implikationer att det saknas studier som påvisar 

nyttan av arbetsterapeutens interventioner, att visa hur aktiviteter sker i gröna miljöer, samt vilka 

interventioner som arbetsterapeuten gör, skulle hjälpa till att stärka arbetsterapeutens roll, samt 

tydliggöra nyttan och betydelsen för fortsatt utveckling av rehabilitering i gröna miljöer.  Att 
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skapa tillgänglighet till gröna miljöer för alla människor i samhället kan vara ett sätt att få allt 

fler att upptäcka naturens värden för att behålla och återfå hälsa, att visa hur människor kan ta 

stöd av naturen som en källa för kraft Att utveckla ett arbetsterapeutiskt synsätt att i vidare 

omfattning utgå från människan ur ett ekologiskt perspektiv skulle kännas som ett steg i rätt 

riktning. 

Metoddiskussion 

Författaren har i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) samt Holloway och Wheeler 

(2002) valt begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och noggrannhet för 

metodologisk reflektion av studien. 

 

Studien designades med kvalitativ ansats enligt Graneheim och Lundman (2004) samt Granskär 

och Höglund- Nielsen, (2009), dessutom skapas en bra struktur för analysprocessen. 

Arbetsterapeuter valdes ut för intervjuer utifrån verksamheter som svarade mot studiens syfte. 

Antalet informanter blev dock inte tillräckligt vid en första sökning, varefter studiens syfte och 

därtill informanter utvidgades till att komma från ett bredare verksamhetsområde inom det 

studerade området. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks studiens pålitlighet då 

informanter har varierande erfarenheter utifrån det fenomen som studeras. Författaren anser att 

materialet är relativt omfattande med sex intervjuer där rik information framgick. 

Arbetsterapeuter från verksamhetsområden stressrelaterad ohälsa, förvärvade hjärnskador och 

demensvård, från södra Sverige ingick i studien och intervjuades. Författaren använde 

semistrukturerade intervjuer för att samla in data som svarade mot syftet. För att stärka 

pålitligheten använde författaren en intervjuguide, vilken informanterna hade fått ta del av innan 

intervjun. Kvale (1997) beskriver intervjuguiden som ett bra redskap för ovana intervjuare och 

en hjälp under intervjun för att hålla struktur. Dessutom hjälpte intervjuguiden informanten att ta 

ställning i sitt beslut om medverkan, samt gav stöd vid förberedelse inför intervjun för både 

informant och intervjuare. Holloway och Wheeler (2002) menar att intervjuguiden säkerställer 

att liknande information inhämtas från samtliga informanter. 

 

Författaren utförde intervjuerna via telefon med högtalare, eftersom det geografiska avståndet 

mellan författare och informant var stort. Författaren är medveten om att det finns en svaghet att 

intervjua via telefon då kroppsspråket går förlorat, men enligt Holloway och Wheeler (2002) 

medför det att informanten i högre utsträckning skyddas. Intervjuarens ovana att utföra intervjuer 
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kan ha medfört att informanternas svar inte i alla avseenden följdes upp, något som kan ha 

påverkat studiens tillförlitlighet. Inga data har undanhållits och både positiva och negativa 

erfarenheter finns redovisade, något som enligt Graneheim och Lundman (2004), stärker studiens 

pålitlighet.  

 

En begränsning i studien kan vara att författaren arbetat ensam. För att inte skapa brister i hur 

materialet analyseras och för att stärka arbetets tillförlitlighet och pålitlighet har regelbundna 

diskussioner skett med lärare vid universitetet, som kommit med synpunkter. Vid analysen av 

intervjuerna har författaren tillämpat stor noggrannhet med att läsa materialet vid upprepade 

tillfällen och reflektera över innehåll, för att undvika att styra resultatet.  Analysprocessen har 

beskrivits så noggrant som möjligt för att studien ska kunna upprepas, vilket borde styrka 

tillförlitligheten. För att ytterligare förstärka pålitlighet, noggrannhet och tillförlitlighet har 

författaren valt att låta valda citat från informanterna illustrera resultatet ytterligare i enlighet 

med Holloway och Wheeler (2002). För att underlätta överförbarhet har författaren noggrant 

försökt beskriva tillvägagångssättet, vilket kan underlätta överförbarheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Studiens resultat kan inte generaliseras då antalet informanter utgjordes av 

endast av sex personer, antalet var ändå tillräckligt för att uppnå studiens syfte och överförbarhet  

är möjligt till liknande situationer, miljöer och personer (Graneheim & Lundman, 2004; 

Holloway & Wheeler, 2002). 

Tillkännagivande 

Jag vill tacka de arbetsterapeuter som deltagit i studien och delat sina erfarenheter under 

intervjuerna, ni har gjort stort intryck för min personliga utveckling i min nya profession. Ett 

tack även till de arbetsterapeuter som under arbetets gång hjälpt till att finna informanter och 

kommit med stöd och uppmuntran. Jag vill slutligen rikta ett särskilt tack till min handledare 

Gunilla Isaksson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, för givande diskussioner och 

kommentarer som gett fortsatt inspiration och stöd till nya idéer under arbetets gång. 
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Bilaga 1- Information och förfrågan om deltagande i studie 

  

Arbetsterapeuters erfarenheter av att använda trädgårdsterapeutiska interventioner 

 

Ny forskning visar att naturen och iordningställda trädgårdar har en viktig innebörd för personer 

som drabbats av sjukdom eller ohälsa. Arbetsterapeuten är en av de professioner som nämns i 

samband med rehabilitering i trädgård. Men det saknas fortfarande forskning och studier som 

belyser arbetsterapeutens interventioner och erfarenheter av trädgårdsrehabilitering. Därför har 

jag valt att göra min kandidatuppsats inom detta ämne.  

 

Jag är arbetsterapeutstudent som under våren 2011 läser min sista termin vid Luleå tekniska 

universitet och därmed skriver mitt examensarbete. Mitt intresse, samt tillika studiens syfte är -

Arbetsterapeuters erfarenheter av att använda trädgårdsterapeutiska interventioner.  

 

Studien följer en kvalitativ ansats som ska ske genom intervjuer med intervjuguide, där jag vill 

fånga arbetsterapeuters erfarenheter och den kunskap som ligger på djupet. Före intervjun 

kommer jag att skicka dig en intervjuguide så att du kan se vilka frågor i stort som vi kommer att 

beröra, följdfrågor tillkommer. Intervjun kommer att ske som en telefonintervju och spelas in 

med Mp3 spelare då jag använder högtalartelefon. Beräknad tidsåtgång för intervjun är 45 

minuter. 

 

Som författare till studien söker jag nu legitimerade arbetsterapeuter med minst 6 månaders 

erfarenhet av att kontinuerligt använda trädgården och interventioner i den miljön för personer 

som rehabiliteras för sjukdom eller någon form av ohälsa.   

 

Jag undrar om Ni har möjlighet att ingå i studien som informant? Jag vore därför tacksam om Ni 

så snart som möjligt kan meddela mig via mail eller telefon, se information nedan. Då jag sedan 

efter några dagar, via mail eller telefon återkommer till Er för att bekräfta Ert deltagande samt att 

vi gemensamt kan bestämma tidpunkt för intervjun. Vid denna tidpunkt finns även möjlighet att 

ställa frågor angående studien, vilket naturligtvis även kan göras närsomhelst.  

 

All information kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att enskilda svar och 

personuppgifter kommer att avidentifieras vid resultatredovisningen. Allt material kommer att 

förstöras efter genomförd studie. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

 

Det slutgiltiga arbetet kommer att finnas tillgängligt att hämta från http://epubl.ltu.se under 

hösten 2011. 

Vid eventuella frågor är det bara att kontakta mig via mail eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marie Klasson 

 

Tfn: 070-213 8981,  

e-post:   markla-2@student.ltu.se 

Handledare. Gunilla Isaksson, Universitetslektor 0920- 491000 

 

http://epubl.ltu.se/
mailto:markla-2@student.ltu.se
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Bilaga 2- Intervjuguide 

 

För att fånga upp så mycket som möjligt av dina erfarenheter, så vill jag att du funderar ut två 

klientfall som du fritt får berätta om. Kom ihåg att jag i uppsatsen sedan utelämnar alla detaljer 

som eventuellt kan avslöja enskild persons identitet.  

 

1. Klientfall. 

Du ska få tänka ut två klientfall som du fritt berättar om. Kanske dessa har haft stor 

betydelse för dig, beträffande hur du arbetar i dag? Solskenshistorier eller tänkvärda 

återvändsgränder?  

Intervjun följer en semistruktur och jag kommer att låta dig berätta fritt för att ibland 

avbryta med frågor om det som nämns. Nedan följer frågor som beskriver intervjuns 

omfång och ger en uppskattning över vilken information jag söker. 

 

2. Övriga frågor 

 

 Hur kommer era klienter i kontakt med Er? 

 Berätta om din roll som arbetsterapeut. 

 Berätta om de aktiviteter som erbjuds klienterna. 

 Hur kan arbetsterapeuten ta hjälp av trädgården och naturen vid rehabiliteringen? 

 Vad är kärnan i de interventioner som arbetsterapeuten erbjuder vid 

trädgårdsrehabilitering, vad anser du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


