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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av trädgården som arena för 

arbetsterapeutisk rehabilitering. Undersökningsgruppen bestod av sju legitimerade 

arbetsterapeuter som arbetat med klienter i trädgårdsmiljö. De utvalda arbetsterapeuterna 

intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Det insamlade datamaterialet 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras i tre kategorier 

"Trädgården som ett aktivitetsrum", "Trädgårdsrelaterade terapeutiska aktiviteter" och 

"Arbetsterapeutens kompetens för trädgårdsrehabilitering". Resultatet visar hur 

arbetsterapeuter använder trädgårdsmiljön som aktivitetsrum för rehabilitering och för att den 

ska fungera optimalt som ett aktivitetsrum är utformningen av trädgården betydelsefull. 

Resultatet visar även på att arbetsterapeuten har ett betydande ansvar för planering, 

utformning och skötsel av rehabiliteringsträdgården. Samtliga arbetsterapeuter påtalar 

fördelarna med att använda trädgården för arbetsterapeutisk rehabilitering genom att beskriva 

att trädgårdsaktiviteter tillsammans med trädgårdsmiljöns inverkan kan ge klienten själslig 

stimulans och kroppslig träning i meningsfulla aktiviteter.  

 

 

Nyckelord: occupational therapists, rehabilitation, garden environment  
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Abstract 
 

The aim of this study was to describe occupational therapists experiences of the garden as an 

arena for occupational therapy rehabilitation. The participants of the study were seven 

occupational therapists which used the garden environment in their work with clients. The 

occupational therapists were intervjued by using a semi structured intervjues. The gathered 

data was analyzed with qualitative content analysis. The result formed three categories. “The 

garden as an activity room”, “Therapeutic activities related to the garden” and “The 

occupational therapists competence concerning rehabilitation in the garden”. The result of the 

study shows how occupational therapists use the garden environment as an activity room 

during rehabilitation, it also describes the importance of the gardens design to make it a room 

for activity. The result shows that occupational therapists have an important responsibility in 

planning, designing and maintenance of the garden. All occupational therapists expressed on 

the advantages of using the garden for occupational rehabilitations. The occupational 

therapists describe that the garden environment can provide clients with both mental stimulus 

and physical training in meaningful activities. 

 

Keywords:  occupational therapists, rehabilitation, garden environment  
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Introduktion  

Att vistas i naturen är för många en källa till hälsa och välbefinnande och historiskt har 

rehabilitering i natur och trädgårdsmiljö använts för att skapa positiva effekter hos personer 

med olika funktionsnedsättningar. Intresset för den så kallade gröna rehabiliteringen ökar idag 

och uppbyggnaden av rehabiliteringsträdgårdar blir allt vanligare i Sverige. Ett exempel på 

detta är på Sveriges lantbruksuniversitet [SLU] i Alnarp där rehabiliteringsverksamhet bedrivs 

i trädgårdsmiljö. Där pågår forskning bland annat för att förklara naturens påverkan och 

betydelse för människors livskvalitet och hälsa samt för utveckling av kliniska och 

terapeutiska metoder för rehabilitering som är evidensbaserade. Under planering och 

uppbyggnad av flertalet rehabiliteringsträdgårdar i Sverige har arbetsterapeuter varit med som 

en drivande profession vilket har väckt vår nyfikenhet att studera detta vidare. Författarna 

upplever att det saknas kunskap som beskriver de erfarenheter som arbetsterapeuter har av 

rehabiliteringsarbete i trädgårdsmiljö. Som blivande arbetsterapeuter med ett intresse för 

denna form av rehabilitering har vi därför inspirerats att få en ökad kunskap om 

arbetsterapeutens roll inom denna typ av verksamhet.  

 

Bakgrund 

I arbetsterapeutisk litteratur beskrivs meningsfulla aktiviteter som genomförs i interaktion 

med omgivningen som kärnan i arbetsterapi (Blesedell Crepeau et al., 2003; Kielhofner, 

2004). Inom arbetsterapi används aktivitet som ett mål, att en klient uppnår den önskade 

förmågan att utföra och delta i meningsfull sysselsättning. Aktivitet används även som ett 

medel för att nå uppsatta mål, det vill säga i bedömningssituationer och som 

behandlingsmetod (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2002). Hela 

arbetsterapins utveckling från tidigt 1900-tal har genomsyrats av begreppet aktivitet och 

enligt Kielhofner (2004) har användningen av aktivitet i behandlingsyfte sitt ursprung i Moral 

treatment rörelsen under 1700 och 1800-talet då kreativa och rekreativa aktiviteter användes 

för att förbättra den mentala hälsan bland psykiskt sjuka. Historiskt har användandet av 

aktivitet inom olika behandlingsmetoder svängt från aktivitetsfokus till ett mer 

reduktionistiskt arbetssätt, där inflytande från medicin och naturvetenskap på 1950-talet 

bidrog till att fokus mer ställdes på att träna underliggande funktioner så som exempelvis 

muskelstyrka och ledrörlighet. Idag har en helhetssyn på människan återtagits av professionen 

och begreppet aktivitet har på nytt tagit plats i arbetsterapeutiskt fokus (Blesedell Crepeau et 

al., 2003; Kielhofner, 2004).  
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I en studie av Griffiths och Corr (2007) vars syfte var att klargöra hur skapande aktiviteter 

används inom arbetsterapi beskrivs skapande aktiviteter vara lämpliga för att träna olika 

förmågor och effekterna uppges vara exempelvis ökad självkänsla, förbättrad social förmåga 

samt erbjudandet av en trygg miljö enskilt eller i grupp. Enligt Grönlund, Alm och 

Hammarlund (1999) kan upplevelser som är svåra att formulera i ord gestaltas i skapande 

aktiviteter. Skapande aktiviteter kan bidra till en positiv attityd att vilja delta även i övriga 

aktiviteter, som utökade fritidsaktiviteter och ett ökat engagemang i sociala relationer. 

”Genom att skapa växer hoppet om och tilliten till det friska inom oss.”(Grönlund, Alm & 

Hammarlund, 1999, s 7). Hagedorn (1995) beskriver hur själva görandet av aktivitet har ett 

terapeutiskt värde och skapande aktiviteter som till exempel trädgårdsarbete har stora 

möjligheter att öka engagemanget och upplevelsen av meningsfullhet hos klienter. För att 

möjliggöra goda förutsättningar för deltagande i skapande aktiviteter och motivera kreativitet 

hos varje unik individ krävs en stödjande, generös och anpassningsbar miljö (la Cour, 

Josephsson & Luborsky, 2005; Schmid, 2004).  

 

Individen och miljön interagerar med varandra och miljön delas inom arbetsterapeutiska 

modeller vanligen in i den kulturella, sociala och fysiska miljön (Hagedorn, 1995; Kielhofner, 

2002). Enligt The Model of Human Occupation (Kielhofner, 2002) är sambandet mellan 

aktivitet, personen och miljön Inom arbetsterapi centralt i arbetsterapi och i vårt liv påverkas 

vi av miljön runt omkring oss. är det därför av vikt att ha kunskap om miljöns betydelse samt 

hur den kan användas för att möjliggöra deltagande i aktiviteter. Miljön påverkar människors 

beteende och utförande av aktiviteter och vid funktionsnedsättning kan arbetsterapeuten 

anpassa miljön så aktivitetsdeltagande möjliggörs (Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2002). 

Miljön inverkar även på deltagande i aktivitet genom att motivera valet av aktivitet och på det 

sätt vi utför den (Kielhofner, 2002). Vid arbetsterapeutisk rehabilitering eftersträvas att 

aktiviteter ska utföras i sin naturliga miljö, dessutom ska aktivitetens utmaning väcka 

klientens engagemang och ge klienten möjlighet att använda maximal kapacitet av sin 

förmåga. Den miljö som väcker engagemang för en person kan för en annan vara icke 

stimulerande medan en tredje person upplever miljön som övermäktig i förhållande till den 

egna kapaciteten (Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2002). Ett liknande resonemang för Jonsson 

och Persson (2006) och förklarar dynamiken mellan nivåer av utmaning som bör ingå i det 

vardagliga livet och som påverkar känslan av välbefinnande och stimulerar individens 

utveckling. De beskriver att vissa aktiviteter ställer högre krav på personen och den 

omgivande miljön än andra där utmaningen är mindre. Vid terapeutisk användning av  



8 

 

aktiviteter måste hänsyn tas till kravnivån då aktiviteter med hög kravnivå sällan har potential 

för att fungera i terapeutiskt syfte. Många dagliga aktiviteter och även rekreationsaktiviteter 

har låg kravnivå och är den form av aktiviteter som arbetsterapeuter använder sig av vid 

analyser, anpassningar och i terapeutiskt syfte (Hagedorn, 1995). Natur och trädgårdsmiljöer 

erbjuder goda anpassningsmöjligheter för att tillgodose olika kravnivåer för rehabilitering 

(Goodban & Goodban, 1990; Stigsdotter & Grahn, 2003). Gibson (1996) och Grahn (2005) 

hävdar att den naturliga miljön i trädgården och möjligheten att anpassa kraven i aktiviteten 

efter klientens förmåga gynnar återhämtningen. Undersökningar visar att aktiviteter i natur 

och trädgårdsmiljö kan ge flera positiva effekter för människors livskvalitet, välbefinnande 

och koncentrationsförmåga (Grahn, 2001; Hartig, 2005).  

 

Enligt Norfolk (2003) finns uppgifter från slutet av 1700-talet som visar att trädgårdar anlades 

i närheten av dåtidens psykiatriska kliniker där patienter fick möjlighet att utöva aktiviteter 

utomhus under några timmar. Namnet terapeutiska eller helande trädgårdar fanns redan i 

romarriket där trädgårdar anlades för rekreation och detta visar hur trädgården har gett livet 

ytterligare dimensioner och att hälsa kan främjas då muskelspänningar och känsla av 

meningslöshet lindras i trädgårdsmiljö. Dagens rehabiliterande trädgårdar anläggs med syftet 

att fungera för träning av fysiska förmågor samt för rehabilitering av affektiva och kognitiva 

nedsättningar (Grahn, 2005). I litteraturen beskrivs rehabilitering i trädgårdsmiljö lämpa sig 

väl för personer med psykisk ohälsa och då i synnerhet stressrelaterade sjukdomar (Grahn, 

2001; Stigsdotter & Grahn, 2002). Trädgårdens olika rum benämns i litteraturen med olika 

namn som restorativ-, terapi- och terapeutisk trädgård. Utformningen av trädgården kan ha 

olika syften där olika delar av trädgården är speciellt anpassade för att finna en bra balans 

mellan klientens förmågor i relation till aktiviteten och miljöns krav. Det restorativa rummet 

är en plats för att finna sinnesro och mer till för njutning än för aktivitet och de kännetecknas 

således av harmoni och lugn. Terapirummet används också för njutning men i samband med 

aktivitet, antingen för en promenad eller för social gemenskap och det terapeutiska rummet 

används för att nå ett mål (Goodban & Goodban, 1990; Grahn, 2005; Jernberg, 2001; 

Lundström, 2001).  

 

För att fungera i ett rehabiliterande syfte bör en trädgård enligt Grahn (2005) innehålla sådant 

som kan aktivera alla våra sinnen och den bör vara planerad för att tillgängligheten ska vara 

god för den klientgrupp rehabiliteringen är avsedd för. För att motivera klienter att delta i 

aktiviteter är det en förutsättning att aktiviteterna upplevs meningsfulla av klienterna. För att 
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fungera för personer med exempelvis stressrelaterade sjukdomar behöver trädgården planeras 

så att det finns en plats för avskildhet utan för mycket störande intryck. I början av 

rehabiliteringen får inte naturen ge upphov till krav på personen som ska vistas i den. 

Återhämtning i en restorativ miljö är fundamentalt under den period då klienten mår som 

sämst och inte orkar med kravfyllda miljöer utan behöver enkla, men positiva intryck som 

klienten kan välja att engagera sig i på egen hand. Vidare beskriver Grahn (2005) att för att 

passa klienternas förmågor ska det finnas en balans mellan att bara kunna vistas i trädgården 

till att kunna upptäcka och arbeta i den. Klienterna kan stegvis ta sig framåt i sin 

rehabilitering från den kravlösa miljön till att så småningom komma att vara aktivt deltagande 

i sociala sammanhang och när den psykiska kraften blir starkare kan det utåtriktade 

engagemanget framträda. 

 

Meningsfulla aktiviteter som exempelvis skapande aktiviteter och däribland trädgårdsarbete 

har en lång historia inom arbetsterapi och gynnar klientens motivation att jobba för ett 

tillfrisknade (Gibson, 1996; Schmid, 2004).  Beroende på klientens aktivitetsproblem och 

aktivitetsbehov kan arbetsterapeuten utreda klientens kulturella, fysiska och/eller sociala miljö 

för att bedöma om miljön utgör hinder eller underlättar aktiviteter i det dagliga livet 

(Kielhofner, 2002). Vistelse och rehabilitering i trädgårdsmiljö har visat många positiva 

effekter både då det gäller hälsofrämjande åtgärder och under rehabiliteringsprocessen vid en 

funktionsnedsättning (Gibson 1996; Goodban & Goodban, 1990; Stigsdotter & Grahn, 2003). 

Tillgänglighet och sinnesstimulering är faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid 

utformningen av en rehabiliteringsträdgård. En rehabiliterande trädgård består ofta av olika 

rum för att kunna motivera och tillgodose de olika behov klienterna kan ha (Stigsdotter & 

Grahn, 2002). Den litteratur och de artiklar författarna har läst i ämnet rehabilitering i 

trädgårdsmiljö beskriver främst trädgårdens utformning och design och det finns även studier 

som påvisar effekterna av rehabilitering i trädgårdsmiljö. Då det idag finns få studier som 

beskriver arbetsterapeutens arbete med klienter i trädgårdsmiljö är det av intresse för 

professionen att få ökad kunskap om hur arbetsterapeuter använder trädgårdsmiljöer vid 

arbetsterapeutisk rehabilitering. Syftet med studien är därför att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av trädgården som arena för arbetsterapeutisk rehabilitering.  
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Metod 

Design 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats där författarna önskade få ett utbyte med 

informanterna genom ett samspel under semistrukturerade intervjuer och därmed var 

förväntningen att fånga djupet av arbetsterapeuternas erfarenheter av rehabilitering i 

trädgårdsmiljö. Kvale (1997) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun lämpar sig väl 

för att inhämta rik information om personers erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer 

användes även för att erhålla en förståelse för det område som studerades och samtidigt 

behålla fokus på ämnet (Holloway & Wheeler, 2002; Kvale, 1997). Analysen av insamlad 

data gjordes med stöd av kvalitativ innehållsanalys som den har beskrivits av Graneheim och 

Lundman (2004). 

 

Undersökningsgrupp 

Som undersökningsgrupp valdes legitimerade arbetsterapeuter som kontinuerligt använder 

trädgårdsmiljö i rehabiliteringsarbetet med klienter. Valet av undersökningsgrupp skedde 

genom ändamålsenligt urval som innebär att urvalet av undersökningsgrupp sker utifrån valda 

kriterier för att möta studiens syfte (Kvale, 1997). Inklusionskriterierna som valdes för denna 

studie var att arbetsterapeuterna skulle ha arbetat med rehabilitering i trädgård i minst sex 

månader. Studien planerades för tio arbetsterapeuter som motsvarade inklusionskriterierna. 

Enligt Holloway och Wheeler (2002) kan det exakta antalet intervjuer bestämmas då 

författarna upplever att ingen ny information framkommer. Det exakta antalet intervjuer i 

denna studie kom att bestämmas till sju stycken intervjuer med legitimerade arbetsterapeuter 

som hade erfarenheter av trädgårdsrehabilitering inom skilda verksamhetsområden.  

 

Datainsamling 

Data samlades in med kvalitativ intervjumetodik. En intervjuguide (bilaga 1) utformades 

utifrån litteraturgenomgången som var relevant för att besvara studiens syfte. Intervjuguidens 

frågeområden innefattade bakgrundsinformation om arbetsterapeuternas kunskap inom 

området, samt vilka interventioner som genomförs och på vilket sätt . Frågeställningarna 

utformades så att de inte skulle styra svaret utan istället locka till berättande. Även följdfrågor 

ställdes under intervjun för att berika materialet ytterligare och för att säkerställa att relevant 

information som svarande mot syftet fångades. Kvale (1997) beskriver att då en beskrivning 

av specifika handlingar och fokusering på bestämda teman eftersträvades är det fördelaktigt 
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att utforma en intervjuguide. Intervjuerna spelades in och skrevs därefter ut ordagrant i ett 

ordbehandlingsprogram. 

 

Procedur  

Undersökningsgruppen, med arbetsterapeuter verksamma inom rehabiliterande trädgårdar i 

Sverige, söktes via Internet genom att använda sökfunktionen Google. Sökorden som 

användes var: arbetsterapi, trädgård, rehabilitering. Kontakt med de tio först funna 

arbetsterapeuterna togs via mail. I mailet beskrevs kortfattat studiens syfte och innehåll 

(bilaga 2) samt även en fråga om tillåtelse att skicka missivbrev och svarstalong (bilaga 3). I 

mailet gjordes även en förfrågan om arbetsterapeuten hade förslag på andra arbetsterapeuter 

som arbetade med trädgårdsrehabilitering och som därför skulle kunna rekryteras som 

undersökningspersoner till studien.  Utifrån den information som inkom till författarna togs 

mailkontakt med ytterligare sju arbetsterapeuter. Sammantaget tillfrågades sjutton stycken 

arbetsterapeuter om deltagande. Åtta arbetsterapeuter svarade ja till att få ytterligare 

information samt missivbrev och svarstalong skickat till sig med post. Efter ca 1 vecka 

kontaktade författarna arbetsterapeuterna personligen via telefon för att fråga om intresse 

fanns att delta i studien. Tid för intervju bokades vid samma tillfälle och intervjuguide (bilaga 

1) skickades via mail till arbetsterapeuterna. Av de åtta som accepterade vidare information 

om studien valde sju att delta i studien. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer vilka 

kom att ske via högtalartelefon. Författarna turades om att ställa frågorna vid de olika 

intervjuerna medan den andre författaren koncentrerade sig på att lyssna aktivt och ställa 

relevanta följdfrågor. Varje intervju tog i genomsnitt 40 minuter.   

 

Analys 

Intervjumaterialet skrevs ner ordagrant och kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och 

Lundman (2004) användes för att skapa en struktur i analysprocessen och för att urskilja 

likheter och skillnader i det insamlade materialet. Innehållsanalysen började med att 

författarna enskilt läste igenom samtliga intervjuer för att bli förtrogna med innehållet. 

Författarna plockade sedan enskilt ut meningsbärande enheter för att sedan tillsammans 

jämföra dessa. De meningsbärande enheter som besvarade syftet, att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter av trädgården som arena för arbetsterapeutisk rehabilitering, 

identifierades för att därefter kondenseras utan att innehållet påverkades. De kondenserade 

meningarna tilldelades därefter en kod och koderna jämfördes för att kunna grupperas till 

kategorier. Koderna med liknande innebörd mynnade ut i nio subkategorier som efter 



12 

 

ytterligare analys sammanfördes till tre kategorier. Exempel på hur meningsbärande enheter 

kondenseras till kategorier beskrivs i tabell 1. 

 

 

Tabell 1 Meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori från 

               innehållsanalys av intervjuer om erfarenheter av arbetsterapeutisk rehabilitering i  

             trädgårdsmiljö.                                  
                            

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

det här sköna att 

man inte e så 

instängd… man 

har den här 

möjligheten att gå 

ifrån och man 

behöver inte känna 

sig så trängd… 

Möjlighet att 

inte vara 

instängd eller 

trängd 

Frihetskänsla  Trädgårdmiljöns 

inverkan  

Trädgården som 

ett aktivitetsrum 

då står man eller 

ska du sitta… eller 

är du så pass att du 

både kan hålla 

balansen och jobba 

med båda händerna 

... då får man ju 

anpassa så med höj 

och sänkbara bord 

och arbetsstol som 

du kan höja och 

sänka så att du kan 

variera 

arbetsställningen… 

Anpassa så 

med höj och 

sänkbara bord 

och arbetsstol 

anpassa 

möbler 

Trädgårdsmiljöns 

tillgänglighet och 

utformning 

 

Etiska aspekter 

Missivbrevet (bilaga 1) innehöll information om studien och att arbetsterapeuternas 

deltagande var frivilligt samt kunde avbrytas när som helst utan vidare förklaring. Även 

information om studiens syfte och procedur och att samtliga individer kommer att 

avidentifieras fanns i brevet. Författarna gav både muntlig och skriftlig information om att 

intervjuerna skulle göras via högtalartelefon och spelas in. Då inspelning kräver godkännande 

(Holloway & Wheeler, 2002; Kvale, 1997) insamlades muntligt samtycke från 

arbetsterapeuterna vid telefonkontakt en vecka efter att brevet skickats. Författarnas 

bedömning är att deltagandet i studien ej kommer att medföra fysiska eller emotionella 

påföljder för arbetsterapeuterna. Vinster och nytta med denna studie är att bidra till ny 
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kunskap samt öka förståelsen för hur arbetsterapeuter kan använda trädgården som en arena i 

sitt arbetsterapeutiska rehabiliteringsarbete.  

 

Resultat 

Resultatet av analysen visar att arbetsterapeuten besitter kunskap och insikt i utformningen av 

trädgårdar och om hur trädgårdsmiljön kan användas i arbetet med klienter. Det finns ett stort 

urval av aktiviteter som utförs i trädgården och att dessa aktiviteter kan användas både som 

mål och medel för arbetsterapeutiska interventioner. Främst används trädgårdsaktiviteter för 

bedömningar och träning av nedsatta funktioner men de kan även användas för att skapa 

intresse och erfarenheter av de aktiviteter som utförs i trädgårdsmiljön. Analysen av 

intervjuerna resulterade i tre kategorier, Trädgården som ett aktivitetsrum, 

Trädgårdsrelaterade terapeutiska aktiviteter och Arbetsterapeutens kompetens för 

trädgårdsrehabilitering.  

 

Trädgården som ett aktivitetsrum 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda trädgården som 

aktivitetsrum. För att kunna använda trädgården som aktivitetsrum bör den utformas så att det 

är möjligt att finna metoder för att träna de förmågor som klienterna vanligen tränar inomhus. 

Dessa möjligheter skapas genom utformningen av trädgården, interiören, valet av växter och 

redskap som anpassas för att möta upp klienternas individuella behov. Den fysiska miljön i 

trädgården har även betydelse för tillgänglighet samt att den har en frigörande och 

känslomässig påverkan. Kategorin utgörs av underkategorierna trädgårdsmiljöns 

tillgänglighet och utformning samt trädgårdsmiljöns frigörande inverkan.  

 

 

Trädgårdsmiljöns tillgänglighet och utformning  

Utifrån arbetsterapeuternas framställning bör trädgården vara föränderlig och växla med olika 

årstider. För att uppnå detta krävs planering och eftertänksamhet i utformningen av trädgården 

eftersom den ska vara både vacker och användbar. God planering med genomtänkta växtval 

underlättar även skötsel då en trädgård är underhållskrävande. Arbetsterapeuterna beskriver 

att genom att ha olika typer av material som markunderlag i trädgården så skapas en form av 

rumsindelning med tydliga gränser vilka underlättar orientering och ger variation. Andra sätt 

som kan göra det lättare att orientera sig är att använda porlande vatten och placera ut 
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vindspel och ljudfyrar i trädgården. Arbetsterapeuterna beskriver att för att öka 

tillgängligheten i aktivitetsrummet kan man använda upphöjda odlingsbänkar i olika nivåer 

eller pelarformade urnor vilket ger möjlighet att utifrån olika klienters specifika behov 

komma intill arbetsytan. Arbetsterapeuterna beskriver att utformningen av möbler och övriga 

inventarier anpassas för att möjliggöra aktivitetsdeltagande. Detta uttrycks av en 

arbetsterapeut på följande sätt: 

 

”…då får man ju anpassa med höj och sänkbara bord och arbetsstol som du kan 

höja och sänka så att du kan variera arbetsställningen//… vi har ju lägre lådor 

där man kan sitta med rullstol och jobba om det är det man behöver…”   

 

Skötsel av en trädgård kräver redskap och arbetsterapeuterna förklarar att redskap så som 

exempelvis vattenkannor, krattor och små grävspadar med dubbla grepp, kryckkäppsfattning 

eller handledsstöd gör det lättare att delta i aktiviteten. Närheten till trädgården betonas av 

flera arbetsterapeuter som viktig för tillgängligheten. En av arbetsterapeuterna berättar att det 

finns möjligheten att komma ut direkt i trädgården även för den som måste ligga i sängen och 

därmed möjliggörs det för klienten att för en stund slippa vistas i sjukhusmiljön. 

 

Trädgårdsmiljöns frigörande inverkan  

Arbetsterapeuterna beskriver att miljön kan motivera till aktiviteter eftersom de flesta 

människor har en relation till utevistelse och att utevistelse kan ge en frihetskänsla. Att få 

delta i ett sammanhang och exempelvis sitta i trädgården och ta del av alla intryck gör att en 

klient kan vara passivt deltagande.  Att ha en levande trädgård där människor rör sig skapar 

en social gemenskap även om klienten arbetar enskilt i en aktivitet. Flera av 

arbetsterapeuterna beskriver det som att miljön väcker berättarlusten och skildrar miljön som 

avdramatiserande för klienterna. Vidare beskriver arbetsterapeuterna att miljöns frigörande 

inverkan underlättar kontaktskapandet både klienter emellan samt mellan arbetsterapeut och 

klient. Genom att tillsammans arbeta praktiskt i trädgården öppnar det upp för mer naturliga 

möten vilket underlättar för klienterna att ge uttryck för ämnen som kan vara svåra att ta upp. 

Trädgårdsaktiviteter ger möjlighet till att naturligt avbryta samtalet om det känns jobbigt och 

bara fokusera på aktiviteten en stund. Senare kan samtalet återupptas då det känns naturligt. 

Trädgårdsmiljön är avledande och kraven upplevs inte vara lika stora på klienten då denne 

tränar i trädgårdsaktiviteter vilket i sin tur kan öka självförtroendet hos klienten. Vid en 

aktivitet där målet är att stärka en klients självkänsla måste det finnas en balansgång mellan 

att låta klienten självständigt planera och genomföra aktiviteten till att arbetsterapeuten på 
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avstånd kan observera klienten och vid behov gå in och förstärka klientens förtjänster genom 

att assistera för att undvika ett misslyckande. I en trädgård är detta möjligt då många 

aktiviteter kan genomföras parallellt. Att få ha huvudrollen i en aktivitet stärker klientens 

självförtroende, vilket beskrivs på följande sätt: 

 

”… om jag nu tänker på den mannen //… som beskar vårat äppelträd här för 

några veckor sedan han behöver ju lite träning i och för sig men den största 

nyttan för honom var kanske det att han blev en viktig person som har den 

kunskapen hur man beskär träd och kan gå in och säga det att nu, nu har jag 

beskurit äppelträden så han växer ju som person…” 

 

 

Trädgårdsmiljön beskrivs vara en plats för rekreation då den möjliggör lustfyllda upplevelser 

och att bara få koppla av.  En faktor som en av arbetsterapeuterna nämner som påverkar den 

kontemplativa upplevelsen är att trädgården kräver absolut ingenting av klienten, det är bara 

att vara. Flera arbetsterapeuter uttrycker att trädgårdsmiljön ger möjlighet för klienterna att gå 

från krisbearbetning till att åter känna livslust. Vidare beskriver arbetsterapeuterna betydelsen 

av att klienterna får en möjlighet att jobba med något levande, något som förändras och som 

kräver omvårdnad. Att odla är naturligt och aktiviteten lyfts till en högre dimension genom 

sin symbolik med livet, vilket beskrivs på följande sätt:   

 

” …att gro, att växa och att mogna och att dö och bli kompost som blir jord och 

hela jaa… kan ha stor betydelse nåt som vi kanske inte alls tänker på när vi håller 

på men som ändå finns där…” 

 

Flera arbetsterapeuter betonar vikten av att få ett snabbt resultat för att personer som arbetar i 

trädgården ska hinna se resultatet av arbetet under sin rehabiliteringsperiod. För att tillgodose 

detta behov behöver arbetsterapeuterna ibland styra växtvalet. Enligt arbetsterapeuterna bör 

trädgården utöver att vara vacker också innehålla ätbara växter samt växter som kan utnyttjas 

till mer kreativt skapande som exempelvis tillverkning av prydnadsföremål. Genom att 

använda sig av växter med olika former och olika bladstrukturer kan en trädgård skapa 

förväntan och locka till taktil stimulans. Det ska finnas något vackert att få vila blicken på. 

Arbetsterapeuterna beskriver att det är viktigt att skapa ett intresse genom växtvalet då fina 

arrangemang talar till klienternas kreativitet vilket har en frigörande inverkan. Möjligheten att 

skapa fascination och väcka tankar kan uppnås genom att använda lite mer utmanande och 

otraditionella föremål att odla i. 
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Trädgårdsrelaterade terapeutiska aktiviteter 

Denna kategori beskriver vilka aktiviteter som utövas i trädgården och vad syftet med valet av 

aktiviteterna är. Trädgården beskrivs som en miljö där valet av aktiviteter och möjligheten till 

anpassning av aktiviteter till klientens förmågor är stora. De terapeutiska aktiviteter som 

förekommer passar för att träna allt från omfattande funktionsnedsättningar till enstaka 

mindre funktionsnedsättningar. I dessa terapeutiska aktiviteter ges möjlighet till att gradera 

svårighetsgrad utifrån klientens behov. I trädgården blir det naturligt att interagera med andra 

samtidigt som det ges utrymme för självvald ensamhet. För klienter som inte har något 

trädgårdsintresse kan kringaktiviteter som behövs för skötseln av trädgården användas.  I 

kategorin beskrivs olika terapeutiska aktiviteter som arbetsterapeuterna använder för träning 

av fysiska och kognitiva förmågor och även trädgårdsrelaterade kringaktiviteter som används 

i rehabiliteringen. Kategorin utgörs av underkategorierna fysiska aktiviteter i trädgården, 

kognitiva aktiviteter i trädgården och trädgårdsrelaterade kringaktiviteter.  

 

Fysiska aktiviteter i trädgården 

Arbetsterapeuterna beskriver terapeutiska aktiviteter där klienter får möjlighet till naturlig 

gångträning då klienterna deltar i olika fysiska aktiviteter så som exempelvis tipspromenader, 

boulespel eller bevattning av växter. Varierande markunderlag såsom grus, sten, bark eller 

gräs ger en mer utmanande träning än att träna inomhus. Arbetsterapeuterna använder även 

trädgården för att prova ut hjälpmedel såsom exempelvis elrullstol. Trädgården är en naturlig 

miljö där klienten får prova på naturliga hinder under promenaden. Det innebär en trygghet 

för klienter att få testa sin elrullstol i lite mer ojämn terräng eller att få träna 

förflyttningsteknik och orientering vid synnedsättning innan klienten ger sig ut i andra 

miljöer. I trädgården finns stora möjligheter till balansträning som exempelvis vid beskärning 

av buskar och träd eller genom att sopa stenplattorna och kratta grusgången eller gräsmattan. 

En arbetsterapeut beskriver exempel på fysiska aktiviteter på följande sätt: 

 

”… människor som går med rullator eller gånghjälpmedel och får en spade i 

handen eller en kratta i handen då blir verktyget som staven hos en lindansare… 

alltså det påverkar balansen jättemycket… även patienter som man tror inte ska 

kunna hålla balansen ska man inte vara rädd för att låta prova…” 

 

Arbetsterapeuterna beskriver hur klienter kan upptäcka sina förmågor under lite mer 

avslappnande former i trädgården. Under träning av uppresning och stående vid ett 

plommonträd eller äppelträd kan klienten släppa sina tankar på träningen medan denne 
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fokuserar på att fylla sin korg med frukt, detta upplevs av flera arbetsterapeuter som positivt 

och kan användas i terapeutiskt syfte. Träning kan utföras på många olika sätt. Inomhus tränas 

finmotorik genom att ”plocka pinnar i hål”. I trädgården kan det göras genom att klippa ner 

kryddor eller att plocka bär utan att mosa dem. Även att så och hantera frön kräver finmotorik 

och ibland måste en anpassning av fröstorlek göras för att det ska bli hanterbart och såmallar 

kan användas för att göra hålen i jorden på rätt djup och på rätt avstånd.  

 

Kognitiva aktiviteter i trädgården 

Sekvensen i en aktivitet kan tränas genom att plantera frön i kruka då det kräver att jorden 

kommer i först innan fröet planteras för att sedan fylla på jord och vattna. Terapeutiska 

aktiviteter kan användas för att träna minnet och den spatiala förmågan genom att man får i 

uppdrag att sköta vattning av vissa växter, då måste personen komma ihåg var blommorna 

står. Vidare skildrar arbetsterapeuterna att vid plantering behövs jorden bearbetas med 

händerna vilket övar upp känseln och frisätter lugn och ro hormonet oxcytocin. Trädgården 

kan också användas för att vakna upp i. Om man drabbats av svår hjärnskada kan trädgården 

erbjuda sinnesstimulering. Här finns möjligheter att få känna vinden, solens värme eller smak 

och doft från växter runt i trädgården ”… om du bara kan mosa ett litet bär och lägga på 

läpparna och dom slickar och känner…”. 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att trädgården med sin årstidsväxling väcker minnen som gör att 

en person med kognitiv nedsättning får grepp om tidsorienteringen och plötsligt vet vilken tid 

på året det är eftersom de känner igen vissa växter och mognadstid för frukt och bär.  

Naturljud kan ha en lugnande inverkan och en arbetsterapeut beskrev att även om effekten 

inte alltid är omedelbar hos klienterna kan den visa sig i ett senare skede som exempelvis 

bättre sömn. Flera arbetsterapeuter säger sig notera en påtaglig mental påverkan hos 

klienterna så som förbättrad koncentration och dämpad oro hos personer som normalt vistas 

inomhus i en miljö som de inte har några tidigare minnen till. Vidare beskriver 

arbetsterapeuterna att trädgårdsaktiviteter passar både för enskild träning och i grupp och att 

det finns möjlighet att delta i gruppaktiviteter där samarbete och gruppkänsla gynnas även om 

behovet av träning skiljer sig. En arbetsterapeut beskrev det på följande sätt: 

 

”…jag menar en som behöver få livslust kan ju jobba sida vid sida med en som 

behöver jobba med finmotoriken den ena kanske har jättesvårt att pilla med 

plantan som ska omskolas och den andra sitter och njuter av att bearbeta jorden 
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så att den är så flexibel aktiviteten att man kan verkligen arbeta individuellt i 

grupp... 

 

 

Trädgårdsrelaterade kringaktiviteter 

Samtliga arbetsterapeuter har skildrat terapeutiska aktiviteter i trädgården som inte direkt 

förknippas med trädgårdsarbete och författarna har valt att kalla dessa kringaktiviteter. 

Trädgårdsrelaterade kringaktiviteter som exempelvis tillverkning av trädgårdstillbehör, 

namnskyltar till växterna och utsmyckning av trädgården kan användas som inkörsport till 

ytterligare deltagande i trädgårdsaktiviteter. Flera arbetsterapeuter har beskrivit hur, framför 

allt män, inspirerats till att delta i direkta trädgårdsaktiviteter som en följd av kringaktiviteter. 

 

  ”…han planerade att han skulle göra en ytterträlåda till våra krukor ute då var 

det allt från att planera hur den skulle se ut till att åka och köpa material och sen 

då snickra till den här måla den och placera ut den då… ja det var väl ungefär 

det han va tänkt att göra men sen när den väl stod där så ville han sätta nånting i 

den så då blev det trädgård också…” 

 

 

 Under vinter säsongen kan trädgårdsrelaterade kringaktiviteter som exempelvis skötsel av 

trädgårdsmöbler eller tillverkning av prydnadsföremål av torkade växter användas i 

träningssyfte. Andra kringaktiviteter som arbetsterapeuterna uppgav förekom var att 

fotografera och redigera foton för senare dokumentation av trädgården. Mycket av det som 

odlas är ätbart vilket gör att produkterna från trädgården går att använda i köket. Att först få 

skörda frukt eller bär för att sedan tillaga det ger det hela en ytterligare dimension. 

 

Arbetsterapeutens kompetens för trädgårdsrehabilitering  

Denna kategori beskriver den kompetens som arbetsterapeuterna erfar behövlig för att arbeta 

med arbetsterapeutisk rehabilitering i trädgårdsmiljö. I kategorin beskrivs att det främst är 

arbetsterapeutens eget intresse som har styrt valet av trädgårdsaktiviteter i rehabiliteringen. 

För att det ska vara genomförbart att upprätthålla trädgårdsaktiviteter krävs kunskap om såväl 

skötsel som vilka aktiviteter som arbetsterapeuterna anser vara lämpliga i relationen till 

klienternas behov. Kategorin behandlar också arbetsterapeutens förhållningssätt före, under 

och efter trädgårdsaktiviteterna. Vidare beskriver kategorin att det kan vara en fördel att 

använda trädgårdsaktiviteter för bedömningar av klienters förmågor vid utredning av 

aktivitetsproblem och målformuleringar vid planering av åtgärdsplaner. Kategorin utgörs av 

underkategorierna kunskap om trädgårdsrehabilitering, förhållningssätt i klientarbetet och 

genomförande av utredning och målformulering. 
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Kunskap om trädgårdsrehabilitering 

Majoriteten av arbetsterapeuterna beskriver att de själva sedan tidigare haft ett personligt 

intresse av natur och trädgårdsarbete vilket har bidragit till att det varit ett naturligt steg att 

utnyttja trädgårdsmiljön för arbetsterapeutisk rehabilitering. Kunskapsinhämtning inom 

området har till största delen skett genom praktisk utövande, kliniskt arbete och 

litteraturstudier, vilket av några arbetsterapeuter anser vara tillräckligt. Arbetsterapeuterna 

beskriver att samarbete med andra yrkesgrupper som exempelvis landskapsarkitekter och 

trädgårdsmästare har gett en vidare kunskap om vikten av god planering av trädgården. Denna 

kunskap påtalas som viktig då som det underlättar skötseln och gör trädgården hanterbar 

samtidigt som den blir tilltalande. De arbetsterapeuter som har genomgått kompletterande 

utbildningar inriktade mot rehabilitering i natur och trädgård upplever det som mycket 

stimulerande och att den teoretiska förankringen stärker och genererar kunskap. En 

arbetsterapeut förklarar det så här: 

 

”alltså att först ha lite praktik för att sen få teori så stiger ju kunskapen enormt… 

och förståelsen för naturens läkande kraft//… man kan formulera sig och kan man 

formulera sig så tänker man mycket tydligare, mycket mera målmedvetet.” 

 

Arbetsterapeuterna uppgav att de genom sin kunskap inom trädgårdsrehabilitering hade en 

stor del i ansvaret för planering och skötsel av trädgårdarna och att detta till viss del 

utnyttjades av andra personalgrupper. Kunskap, samarbete och en god organisation är 

nödvändiga förutsättningar då skötseln av en trädgård kan vara krävande. För att underlätta 

för arbetsterapeuterna att planera sitt klientarbete i trädgården är det viktigt med struktur. Det 

är viktigt att arbetsterapeuterna har kunskapen om vilka aktiviteter i trädgården som är 

möjliga att använda vid olika tidpunkter för att arbeta med olika klienters behov. Vidare talar 

arbetsterapeuterna om att trädgården är och ska vara föränderlig och ett sätt att skapa detta är 

att klienterna ska ha möjlighet att påverka genom egen kreativitet och att trädgården så långt 

det är möjligt ska skötas av klienterna. Arbetsterapeuterna uttrycker att kunskapen om 

rehabilitering i trädgårdsmiljö ger dem ett ansvar att synliggöra möjligheterna och bidra till ett 

så rikt utnyttjande av trädgården som möjligt.  

 

Förhållningssätt i klientarbetet 

Arbetsterapeuterna beskriver att det är viktigt att vara övertydlig med att beskriva syftet med 

olika aktiviteter och med att medvetandegöra målet med aktiviteterna för att undvika att 

klienterna blir vilseledda. Förhållningssättet gentemot klienten är viktigt då erfarenheten hos 
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arbetsterapeuterna är att många klienter kan ha svårt att se trädgårdsaktiviteter som träning. 

Man bör enligt arbetsterapeuterna därför vara noga med att invänta klienternas reflektioner, 

genom detta förhållningssätt låter man klienterna sätta egna ord på upplevelser av träningen 

och betydelsen av aktiviteten. En arbetsterapeut beskriver det så här:  

 

”I det här som du har gjort nu vad tyckte du att du tränade då? Att de får sätta 

egna ord och fundera ut… ja det var ju rätt jobbigt för händerna … eller det var 

det jag kände av… och så får de sätta egna ord på det. Så serverar jag ju inte allt 

på silverfat utan kanske bara fyller på… ja så har du ju tränat det och det också. 

Ja just det ja säger de och så är de inne i den tankegången.” 

 

Arbetsterapeuternas upplevelser är att det i trädgården blir naturligt att ta gemensamma beslut 

men även att man kan påverka genom sin egen övertygelse att låta klienten prova. Det 

förklaras genom att man under en aktivitet kan arbeta med något vid sidan om klienten för att 

kunna finnas till hands. Genom att aktiviteten möjliggör ett avslappnat förhållningssätt, kan 

det ge klienten trygghet utan att denne känner sig övervakad och att situationen känns 

konstlad.  

 

Genomförande av utredning och målformulering  

Trädgården kan enligt arbetsterapeuterna användas genom hela arbetsterapiprocessen, från 

utredning och målformulering till planering och genomförande av intervention samt till viss 

del för att utvärdera resultatet av tidigare interventioner. Arbetsterapeuterna beskriver att det 

är viktigt att utreda klientens intressen och behov för att kunna formulera relevanta mål och 

erbjuda en motiverande aktivitet. Enligt arbetsterapeuternas beskrivningar framgår det att 

många klienter är trädgårdsintresserade och har trädgård som hobby. Genom att utgå från 

klientens intressen kan man på ett bättre sätt utnyttja dennes resurser. Målet är alltid det 

centrala och arbetsterapeuterna framhåller vikten av att formulera klientcentrerade och 

aktivitetsrelaterade mål. För att skapa kontinuitet är det viktigt att målen är klientcentrerade, 

konkreta och satta så att aktiviteten kan fortsätta efter rehabiliteringen. Exempel på mål som 

relaterar till trädgård kan vara att kunna plocka äpplen från sina äppelträd. Arbetsterapeuterna 

beskriver att det är mycket lämpligt att genomföra aktivitetsbedömningar i trädgårdsmiljö. I 

trädgården finns alltid något som behöver göras och arbetsterapeutens kompetens underlättar 

möjligheten att hitta aktiviteter som kan användas för utredning vid bedömning vid fysiska 

eller kognitiva nedsättningar. Utifrån klientens intressen och behov kan trädgårdsaktiviteter 

anpassas för att kunna användas för olika bedömningar eller träning av förmågor. Förmågan 
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att kunna tyda instruktioner och arbeta i logisk ordning kan bedömas genom att klienten får 

läsa på fröpåsen eller bedömning av finmotorik eller balans genom att plocka bär. I trädgården 

finns många trädgårdsaktiviteter som kan användas för observation och arbetsterapeuterna 

upplever det som en fördel att vissa klientgrupper inte uppfattar observationen i aktiviteten 

som test när det genomförs och att det till och med kan vara bättre än att använda ett 

standardiserat testmaterial. Utifrån klientens aktivitetsproblem väljs vilka åtgärder som bör 

genomföras. De åtgärder som beskrivs användas för att uppnå klientens uppsatta mål är främst 

kompenserande genom utprovning av olika hjälpmedel och olika anpassningar samt 

rehabiliterande genom träning av förmågor. För att exempelvis kunna fortsätta att odla 

blommor är det bra att träna på eller att kunna prova olika lösningar och anpassningar i 

rehabiliteringsträdgården för att senare överföra och utvärdera dem i hemmiljö. En av 

arbetsterapeuterna beskriver det så här: 

 

” …och så klippte han med gräsklipparen och vi avslutade träningstiden hemma i 

hans trädgård för att kolla att det fungerade då hade vi tränat med olika 

trädgårdsaktiviteter olika balans övningar för att nå dit…” 

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med den föreliggande studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

trädgården som en arena för arbetsterapeutisk rehabilitering. I resultatet framkom att 

arbetsterapeuterna såg trädgården som aktivitetsrum, hur trädgården används för terapeutiska 

åtgärder samt vilken kompetens arbetsterapeuten har gällande trädgårdsrehabilitering. 

Resultatet beskriver mer ingående vilka åtgärder arbetsterapeuterna utför i trädgårdsmiljö och 

i vilka aktiviteter detta kan vara. Vidare beskrivs arbetsterapeuternas erfarenheter som rör 

förhållningssätt och den kunskap som krävs gällande anpassning och utformning. De effekter 

arbetsterapeuten har sett hos klienter framkommer även i resultatet. 

 

Resultatet av studien visar att arbetsterapeuter som arbetar i trädgårdsmiljö ser trädgården 

som ett aktivitetsrum där möjligheterna till träning av olika funktionsnedsättningar finns.  

Kielhofner (2002) beskriver miljön som stödjande eller hindrande och hur miljön kan ge 

klienten förutsättningar att välja och utföra aktiviteter på ett tillfredsställande sätt. I resultatet 

framkom att trädgårdsmiljön är en välkänd miljö för de flesta klienter och därför känns trygg 

att vistas i, när denna miljö anpassas och görs tillgänglig genom välplanerad utformning ökar 
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användbarheten av trädgården för att passa i ett terapeutiskt syfte. Anledningen till att 

arbetsterapeuter väljer denna miljö för rehabilitering är att den är lämplig för träning av olika 

fysiska förmågor och samtidigt ger en mental påverkan hos klienterna. Studien visar att det, 

utöver aktivitetsmöjligheterna, till stor del är trädgårdsmiljöns inverkan som är viktig att ta 

vara på. Trädgårdens design ska enligt Stigsdotter och Grahn (2002) tillgodose såväl 

funktionalitet som estetik och samtidigt tillgodose emotionella behov. Arbetsterapeuten kan 

använda trädgårdsaktiviteter och miljön i trädgården och på så sätt bidra till att både kropp 

och själ får näring, denna helhetssyn på människan stämmer väl överensstämmer med det 

arbetsterapeutiska synsättet (Blesedell Crepeau et al., 2003). En möjlig slutsats utifrån studien 

kan vara att det är aktiviteterna som tillsammans med trädgårdsmiljöns välgörande effekter är 

anledningen till att den upplevs fungera väl för arbetsterapeutisk rehabilitering. Att 

trädgårdsmiljön är en fördelaktig miljö för arbetsterapeutiska interventioner framkommer i det 

föreliggande resultatet.  

 

Resultatet visar att trädgårdsmiljön har en social inverkan och stimulerar möjligheterna att 

skapa en relation med klienterna. Social kompetens upplevs av arbetsterapeuterna som möjligt 

att utveckla i trädgårdsmiljön eftersom att trädgården inrymmer aktiviteter som inbjuder till 

delaktighet. Trädgårdens utformning kan planeras så att klienten på ett naturligt sätt kan välja 

mellan avskildhet eller att delta i den sociala gemenskapen. Hur miljön påverkar resultatet av 

behandlingen har visats i studier som styrker den personliga kontaktens inverkan (Goodban & 

Goodban, 1990; Lacour, 2005). Många av aktiviteterna i trädgården beskrivs av 

arbetsterapeuterna vara kreativa aktiviteter där ett synligt resultat åstadkoms. Det resultatet 

kan i sin tur leda till positiva reaktioner från andra och kan påverka motivation och 

tillfredsställelse vilket även har framkommit i en studie av Jonasson, Marklund och Hildingh 

(2007). Det är möjligt att dessa produktiva aktiviteter, där arbetsterapeut och klient kan arbeta 

sida vid sida, ger öppningar för kommunikation.  Trädgården erbjuder kreativa aktiviteter där 

arbetsterapeuten på ett naturligt sätt, vid behov, kan gå in stödja och uppmuntra klienten att 

utgöra en del i ett socialt sammanhang.  Griffiths och Corr (2007) beskriver det som att 

skapande aktiviteter kan användas för att underlätta interagerandet mellan arbetsterapeuten 

och klienten.  

 

Resultatet i den aktuella studien visar att trädgårdens förvandling under en oavbruten 

fortgående process är viktig för oss som människor.  Arbetsterapeuterna beskriver att 

upplevelsen av trädgårdens skiftningar under säsong och årstid kan vara särskilt viktig för 
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klienter som har problem med tidsuppfattningen. Dessutom kan författarna anta att 

årstidsskiftningar kan vara betydelsefullt även för de klienter som vistas långa tider på 

sjukhus då de kan följa tidens gång. Resultatet visar att aktiviteter där klienten får sköta om 

någonting levande ger något tillbaka till klienten på ett själsligt plan. Där kan känslor av 

harmoni och av att vara betydelsefull som person utvecklas. Unruh (1997) diskuterar 

spirituality i samband med trädgårdsarbete och anser att arbete i trädgården ger klienten 

möjlighet att reflektera över sin egen betydelse och deltagande i livet. La cour et al (2005) 

trycker på att det är att man får följa hur någonting utvecklas och leder fram till ett resultat 

som är drivkraften och hur det i sin tur ger motivationen att delta i skapande aktiviteter.  

 

Studien visar att kringaktiviteter som relaterar till trädgården ofta kan leda till nya intressen 

också är en viktig del eftersom de kan passa så många olika klienter. Att få möjlighet till att 

prova på nya aktiviteter i en trygg och kravlös miljö kan leda till att känslan av att vilja umgås 

stärks och personen väljer att delta i andra aktiviteter, vilket kan vara unikt för aktiviteter i 

trädgården och det som talar för trädgårdsaktiviteter är mängden av de kringaktiviteter som 

finns att tillgå. Att från början delta i en aktivitet som klienten finner intressant och 

motiverande som exempelvis fotografera, kan personen motiveras att kanske vara delaktig till 

att plantera växter och arrangera dessa på ett sätt som skulle kunna användas för nya 

fotograferingar. Författarna anser att genom utveckling av sin aktivitetsrepertoar kan klienten 

ledas in på andra, nya intressen och stärka såväl initiativförmåga som självkänsla och 

Goodban och Goodban (1990) beskriver det som att trädgården ofta stimulerar klienter att 

utveckla nya intressen. Grönlund et al (1999) skriver att kringaktiviteter bidrar till att vilja 

delta i övriga aktiviteter. Författarna kan anta att kringaktiviteter ger ett vidare 

användningsområde i de arbetsterapeutiska interventionerna då det ger en större spännvidd i 

de aktiviteter som kan användas.  Att kunna bibehålla kringaktiviteter som är knutna till 

trädgården och föra in dem under exempelvis vinterhalvåret skulle kunna öka urvalet av 

aktiviteter för klienterna att välja på. 

 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsterapeuterna i denna studie beskriver att trädgården 

ses som ett aktivitetsrum med stor potential för arbetsterapeutisk rehabilitering. Att i 

framtiden utveckla användandet av trädgården som en arena för arbetsterapeutisk 
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rehabilitering skulle enligt författarna kunna utveckla professionens arbetsområde ytterligare. 

Kringaktiviteter som beskrivs i resultatet visar sig vara viktiga medel som inverkar både på 

trädgårdens skötsel och underhåll samt är en del av aktivitetsutbudet för klienterna. Genom att 

säsongen förlängs och möjligheten finns att erbjuda aktiviteter som inte rör den direkta 

odlingen kan trädgården vara ett aktivitetsrum som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter till en 

större grupp klienter. Detta kan vara en viktig aspekt för att motivera både klienter och 

personal till att dra nytta av trädgårdsmiljön. Att använda trädgårdsmiljön för att ta tillvara de 

positiva effekter som trädgården kan ge på det mentala planet kan göra det möjligt för 

klienterna att se existentiella frågor i ett nytt perspektiv. Att få vistas i trädgårdsmiljön och få 

möjlighet att få vara kreativ samtidigt som aktiviteterna har en terapeutisk verkan är de 

aspekter som författarna anser vara mest betydelsefullt med rehabilitering i trädgårdsmiljö. 

Författarna instämmer i Schmids (2004) fråga om professionen behöver återupprätta länken 

mellan arbetsterapi och kreativa aktiviteter med fokus på meningsfullhet och den terapeutiska 

verkan under skapandeprocessen. Den holistiska synen på människan som kännetecknar 

arbetsterapeutisk rehabilitering kan mycket väl omsättas vid rehabilitering i trädgården. Både 

de fysiska och de psykiska förmågorna hos klienten utvecklas och stärks hos klienterna om 

trädgården utformas av kompetenta arbetsterapeuter för detta syfte 

 

Metoddiskussion  

Studien designades med kvalitativ ansats för att få en förståelse för arbetsterapeuters 

erfarenheter av rehabilitering i trädgårdsmiljö. Att använda intervjuer i en kvalitativ studie 

beskrivs av Holloway och Wheeler (2002)  som en bra metod för att uppnå en förståelse som 

rör människors erfarenheter. Författarna upplever att kvalitativ metod fungerade väl för att 

samla ett rikt material som svarade mot syftet. De begrepp som används för att värdera 

trovärdigheten i en kvalitativ studie beskrivs vara tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och 

noggrannhet (Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2002). Dessa begrepp 

kommer författarna att använda för metodologisk reflektion i denna studie. 

 

Denna studies styrka är att den utgår från arbetsterapeuternas egna erfarenheter av att använda 

trädgårdsmiljön i samband med arbetsterapeutiska interventioner. Tillförlitligheten i studien 

har stärkts genom att, i enlighet med Graneheim och Lundman (2004), från början av 

analysen hålla sig nära den ursprungliga texten för att senare i analysen då data förts samman 

göra en vidare abstraktion och tolkning av innehållet. Författarna valde att utföra intervjuerna 
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via högtalartelefon eftersom det geografiska avståndet mellan författarna och 

arbetsterapeuterna var för stort. Författarna är medvetna om att intervjua per telefon kan vara 

en svaghet eftersom det kan ha påverkat att viss data gått förlorad då kroppsspråket inte kunde 

fångas. I denna studie har intervjumaterialet varit välkänt för båda författarna genom att båda 

författarna deltagit, läst och gemensamt analyserat intervjuerna. En författare skrev ut 

intervjun ordagrant medan den andre författaren läste igenom utskriften samtidigt som hon 

lyssnade till ljudbandet. Författarna alternerade arbetet med utskrifterna. På det viset 

säkerställdes att det utskrivna materialet överensstämde med bandupptagningen vilket 

påverkar tillförlitligheten i studien. De meningsbärande enheter som respektive författare 

identifierade diskuterades gemensamt för att säkerställa att de valda textenheterna beskrev 

arbetsterapeuternas erfarenheter. Denna process visade på en god överensstämmelse mellan 

författarna. Tillförlitligheten och överförbarheten stärks även av att urvalsgruppens 

erfarenheter är relevant för studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att vara 

noga med att ha relevanta inklusionskriterier kunde författarna få kontakt med 

arbetsterapeuter som var lämpliga för studiens genomförande.  Arbetets tillförlitlighet har 

tillgodosetts genom diskussioner med kurskamrater och lärare på universitetet som kommit 

med sina synpunkter och råd. Författarna har erhållit en förförståelse inom ämnesområdet 

genom litteraturstudier och deltagande i kurs i ämnet vilket kan ha bidragit till att relevanta 

frågeställningar kunde utformas. 

 

Författarna ansåg att semistrukturerade intervjuer var lämpliga för att samla in data som 

svarade på syftet. För att stärka pålitligheten valde författarna att använda sig av en 

intervjuguide som ger en struktur under intervjuerna vilket Kvale (1997) beskriver som en bra 

metod för ovana intervjuare. Enligt Holloway och Wheeler (2002) säkerställer en 

intervjuguide att liknande data kan samlas in från alla deltagare. Då det gäller abstraktionen 

och tolkning i den senare delen av analysen kan författarnas förförståelse haft en påverkan på 

resultatet. Författarna har medvetet reflekterat över förförståelsens betydelse under 

analysprocessen för att säkerställa att det är datamaterialet som ligger till grund för resultatet. 

Förförståelsen ger också en möjlighet till att lättare upptäcka den underliggande meningen i 

det som sägs vilket påverkar pålitligheten. Fördelarna med telefonintervjuer är enligt 

Holloway och Wheeler (2002) att det är tidsbesparande och ger en viss anonymitet till 

deltagarna, en nackdel kan vara att forskaren kan gå miste om det djupare samspel som det 

fysiska mötet kan ge. Båda författarna har tillsammans deltagit vid alla intervjuer vilket 
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ansågs kunna stärka pålitligheten genom att båda författarna ställde följdfrågor för att bredda 

intervjumaterialet.  

 

För att uppnå överförbarhet ska resultatet kunna överföras till andra situationer och andra 

grupper. Författarna har försökt att noggrant beskriva tillvägagångssättet vilket kan underlätta 

överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). Att göra en förfrågan via mail om tillåtelse 

att skicka ut missivbrev upplevdes av författarna som tidsödande och som ett onödigt steg i 

förfarandet. Detta pågrund av att arbetsterapeuterna svarade ja eller nej direkt efter första 

mailkontakten. Att skicka missivbrevet direkt via mail hade varit tillräckligt. En svaghet i 

studien kan vara att de arbetsterapeuter vi kom i kontakt med arbetade främst i södra Sverige. 

Om arbetsterapeuter även från norra Sverige deltog i studien skulle resultatet kanske påverkas 

av de olika förutsättningarna för odling som finns beroende på skillnader i klimatet. 

Författarna kan inte hävda att resultatet kan generaliseras eftersom antalet deltagare endast var 

sju stycken, men för att uppnå syftet med studien upplevdes antalet ändå vara tillräckligt för 

att ge en bild av arbetsterapeuternas erfarenheter. Holloway och Wheeler (2002) beskriver att 

studien ska var noggrant beskriven och synliggöra att resultatet är sanningsenligt och inte ett 

resultat av forskarens egna antaganden. Genom att ge läsaren möjlighet att ta del av citat som 

styrker resultatet samt att ge exempel ur analysen genom figur 1, anser vi att noggrannhet 

uppfyllts.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide       

                                                                                                     

 

Hur började du arbeta med klienter trädgårdsmiljö och vad har det inneburit i ditt 

arbete?  

 

Kan du berätta om ditt ansvarsområde, dina arbetsuppgifter inom verksamheten och 

eventuellt samarbete med andra professioner? 

 

Kan du beskriva på vilket sätt du använder trädgårdsmiljön i ditt arbete med klienter?  

 

Kan du berätta hur du arbetar med valet av aktiviteter och om/ hur du strukturerar och 

förändrar trädgårdsmiljön för att möta personens kapacitet?  

 

I litteraturen benämns trädgårdens olika delar med olika namn som terapi-, 

terapeutisk- och restorativ trädgård, kan du berätta lite mer om terapeutiska aktiviteter 

i trädgårdsmiljön? 

 

Arbetsterapeuter använder sig ofta av olika instrument, kan du berätta om hur du tar 

stöd av instrument i arbetet med klienter i trädgårdsmiljö? 

 

Vilka klientgrupper möter du och vad kan de ha för problematik? 

 

Kan du berätta om ett typiskt fall där du jobbat med klienten i trädgårdsmiljö? 

 

Kan vi få återkomma om det är något som vi skulle behöva veta lite mer om? 
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Bilaga 2 

 

Information om deltagande i studie om grön rehabilitering. 

 

Att vistas i naturen är för många en källa till hälsa och välbefinnande och historiskt 

har rehabilitering i natur och trädgårdsmiljö använts för att skapa positiva effekter hos 

personer med olika funktionsnedsättningar. Intresset för den gröna vården ökar och 

uppbyggnaden av rehabiliteringsträdgårdar blir allt vanligare i Sverige. 

Arbetsterapeuter är en av de professioner som nämns i samband med denna form av 

rehabiliteringsverksamhet, men det saknas kunskap som beskriver de erfarenheter som 

arbetsterapeuter har av att arbeta med rehabilitering i trädgårdsmiljö.  

 

Vi är två arbetsterapeutstudenter som under våren 2009 läser den sjätte terminen på 

Luleå tekniska universitet och därmed ska skriva examensarbete. Syftet med studien är 

att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av trädgården som arena för 

arbetsterapeutisk rehabilitering. Vi söker därför kontakt med legitimerade 

arbetsterapeuter som använder trädgårdsmiljö kontinuerligt i rehabiliteringsarbetet 

med klienter och har arbetat med rehabilitering i trädgårdsmiljö under minst sex 

månader.  

  

Vi undrar nu om du har möjlighet att delge oss dina erfarenheter och om du är 

intresserad av att veta mer om studien. Vi vore därför tacksamma om du så snart som 

möjligt meddelar oss via mail eller telefon, se nedanstående mailadresser och 

telefonnummer. Vi behöver då även en adress dit vi kan skicka ytterligare information 

om studien.  

 

Eftersom det är svårt att hitta arbetsterapeuter som arbetar inom denna verksamhet 

vore vi även tacksamma för om du har möjlighet att ge förslag på andra 

arbetsterapeuter eller verksamheter som arbetar med rehabilitering i trädgårdsmiljö.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Eva Westberg (weseva-6@student.ltu.se)    

Madelene Palmqvist (madpal-6@student.ltu.se)   
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Bilaga 3 

Information och förfrågan om deltagande i studie om grön rehabilitering        

                

Att vistas i naturen är för många en källa till hälsa och välbefinnande och historiskt har 

rehabilitering i natur och trädgårdsmiljö använts att skapa positiva effekter för personer med 

olika funktionsnedsättningar. Intresset för den så kallade gröna rehabiliteringen ökar och 

uppbyggnaden av rehabiliteringsträdgårdar blir allt vanligare i Sverige. Arbetsterapeuter är en 

av de professioner som nämns i samband med denna form av rehabiliteringsverksamhet, men 

det saknas kunskap som beskriver de erfarenheter som arbetsterapeuter har av 

rehabiliteringsarbete i trädgårdsmiljö.  

 

 

Syftet med vår studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av trädgården som arena 

för arbetsterapeutisk rehabilitering. Studien kommer att genomföras genom att intervjua 

arbetsterapeuter verksamma inom trädgårdsrehabilitering i Sverige. Vi har hittat ditt namn 

genom sökning på internet eller genom att arbetsterapeuter som arbetar inom 

trädgårdsrehabilitering har vidarebefordrat dina kontaktuppgifter. Resultatet av studien 

hoppas vi skall ge ökad kunskap om arbetsterapeutiska interventioner inom denna 

rehabiliteringsverksamhet, aktuella klientgrupper samt vilka, varför och hur interventioner 

genomförs.  

 

 

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och kommer att ske via högtalartelefon samt spelas in på 

band. All data kommer att avidentifieras, analyseras och presenteras så att det ej finns 

möjlighet att återkoppla resultatet till deltagarna. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan 

när som helst välja att avbryta utan att ange orsak. Det insamlade materialet kommer att 

förvaras säkert och kommer endast att finnas åtkomligt för undertecknade samt förstöras efter 

studiens avslutande. Vi som ansvarar för studien studerar på Arbetsterapeutprogrammet, 

Luleå Tekniska Universitet och studien ingår som en del i vårt examensarbete och kommer att 

publiceras och finnas tillgänglig via Luleå Tekniska Universitets hemsida http://epubl.ltu.se   
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Vi kommer att ta kontakt med dig via telefon om ca en vecka för att tillfråga dig om 

medverkan i studien. Vid frågor finns vi tillgängliga på nedanstående mailadresser och 

telefonnummer.  

 

Med vänliga hälsningar/Eva och Madelene 

 

……………………………     ……………………………   …………………………… 

                                                                                                                                                               

Eva Westberg Madelene Palmqvist                      Cecilia Björklund         

  Universitetsadjunkt, handledare    

weseva-6@student.ltu.se madpal-6@student.ltu.se cecilia.björklund@ltu.se   

   

Nedanstående svarstalong skickas till oss i bifogat svarskuvert. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Svarstalong 

 

Ja, jag samtycker till att delta i studien.  

Jag har tagit del av information gällande studien och är medveten om att deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att behöva ange orsak. 

 

 

 

 

Namn: 

 

Adress: 

 

 

Telefonnummer: 
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