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Kan rehabilitering i en grön miljö 
vara vägen framåt? 

Sammanfattning 
 

Ett syfte med detta arbete var att belysa och sammanställa befintlig forskning om hur 
trädgård kan påverka människors hälsa. Ett annat syfte var att beskriva hur en 
trädgård kan utformas och användas som terapi för personer som är, eller är på väg att 
bli, långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom. Genom litteraturstudier har 
information sökts om hur en trädgård kan påverka människors hälsa. Det 
framkommer att positiva effekter såsom ökat välbefinnande, en känsla av trygghet 
och meningsfullhet kan erhållas genom rehabilitering i en trädgård. För att 
trädgården ska fungera som rehabilitering behövs en genomtänkt utformning där det 
är viktigt att ha kännedom om målgruppen. Särskilt poängteras vikten av att skapa en 
trygghet i trädgården, sinnesstimulering samt en relativt kravlös plats. Dock handlar 
det inte bara om utformningen, nyckeln till framgång ligger även i personalen. 
Med hjälp av den information som framkommit i litteraturstudien gjordes ett förslag 
på hur en trädgård kan utformas för en specifik målgrupp: personer med 
utmattningssyndrom. 
 
Nyckelord: Trädgård, hälsa, rehabilitering, utmattningssyndrom, utformning. 
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Inledning 

I min utbildning till trädgårdsmästare med inriktning mot hälsa och design ingick 
under våren 2008 kursen ”Hälsofrämjande trädgårdar”. Här fann jag sambandet mellan 
trädgård och hälsa mycket intressant. Detta gjorde att jag efter kursens avslutning ville 
lära mig mer om hur man utformar en hälsofrämjande trädgård. Då jag fick möjlighet 
att fördjupa mig i ämnet under examensarbetet tog jag chansen.  
 
I samband med att jag arbetade i Karlstads kommun under sommaren 2008 kom det 
upp förslag på vad som skulle kunna genomföras som ett examensarbete. Inom 
kommunen bedrivs ett projekt vid namn ”Grön Rehab”, som vänder sig till anställda 
inom Karlstads kommun och Landstinget i Värmland som är långtidssjukskrivna och 
de som riskerar att bli det. Det som erbjuds är rehabilitering i en delvis grön miljö och 
projektet arbetar med en medveten närvaro i den gröna miljön samt en 
vidareutveckling av naturens läkande kraft (Martinsson, 2008).  
 
Det finns ett flertal olika begrepp gällande trädgård och rehabilitering. Dessa skiljer 
sig åt beroende på vad avsikten med trädgården är. Det rör sig om allt från en helande 
trädgård, där det handlar om att bara vara, till en terapiträdgård där aktiviteten är det 
viktiga. Det passiva och det aktiva arbetet förenas i ”the instorative school” 
(Stigsdotter & Grahn, 2002) och det är ett förslag på en sådan typ av trädgård som 
presenteras i slutet av det här arbetet. 
 
På en skylt i Wij trädgårdar i Ockelbo citeras vårdforskare Ingemar Norling:  
”Om det är terapi att kontinuerligt ta en promenad i skogen, så är det turboterapi att 
ha en trädgård”. I det här arbetet är min avsikt att ge uttryck för det uttalandet.  
 

Syfte 

Det finns två syften med mitt arbete, det ena är att belysa och sammanställa befintlig 
forskning hur trädgård kan påverka människors hälsa. Det andra är att beskriva hur 
en trädgård kan utformas och användas som terapi för personer som är, eller är på väg 
att bli, långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom. 
 

Metod 

Arbetet skrivs i form av en processbeskrivning vilket innebär en del skillnader från en 
traditionellt skriven rapport. Genom processbeskrivningen ska det framgå hur 
processen gått till som leder fram till en slutprodukt.  
 
Med hjälp av böcker, vetenskapliga artiklar och föreläsningar inom utbildningen har 
jag tagit del av den forskning som gjorts om sambandet mellan trädgård och hälsa och 
hur detta påverkar människan, en trädgård som rehabilitering och hur denna kan 
utformas. Baserat på den information jag hittat har jag gjort ett förslag på hur en 
trädgård för rehabilitering kan utformas. Jag har haft kontakt med personal inom 
projektet ”Grön Rehab” för att ta reda på deras önskemål. Ingen forskningsetisk 
ansökan har behövts göras eftersom någon studie bland projektets deltagare inte 
utförts samt att jag heller inte träffat några av deltagarna.  
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Avgränsning 

Vid informationssökning har jag riktat in mig på diagnosgruppen utmattnings-
syndrom och stress. I det förslag på hur trädgården kan se ut har jag inte preciserat 
hur anläggningsarbetet ska gå till. Den begränsade tiden gjorde att jag heller inte gjort 
planteringsritningar med antal växter. 
 

Fas 1 - Litteraturstudier 

Arbetet inleddes med att titta närmare på den forskning som är gjord avseende hur 
trädgård kan påverka människors hälsa. Jag valde att börja med det eftersom grunden 
då läggs för att kunna skapa en trädgård som kan fungera som rehabilitering för 
personer med utmattningssyndrom. Redan tidigt kom det upp ett antal frågor som jag 
valde att titta närmare på, dessa kan kort sammanfattas som: Var, vad, varför, vilka 
och hur? Frågeställningarna utvecklas nedan. 

Var ska jag börja? 
För att komma igång med mitt arbete valde jag att söka i databaser efter artiklar som 
var relaterade till ämnet. En avgränsning gjordes på det sätt att där det var möjligt 
utfördes sökning efter artiklar i fulltextformat och/eller sådana som är peer-reviewed. 
Jag gick också igenom anteckningar från relevanta föreläsningar vi haft under 
utbildningen. Sedan tidigare visste jag att sjukhusbiblioteket på Centralsjukhuset i 
Karlstad har en litteraturlista vid namn ”Natur och hälsa”. I den finns flera tips på 
böcker som var aktuella i det här fallet. Jag läste även i artiklarnas och böckernas 
referenslistor för att få tips om intressanta referenser. 
 
Den information jag sökt har dels varit om den forskning som bedrivits avseende 
sambandet mellan natur/trädgård och hälsa. Jag har även sökt efter hur de olika 
begreppen förklaras. Slutligen har jag även försökt finna information om vad man ska 
tänka på vid utformning av en trädgård för rehabilitering av personer med 
utmattningssyndrom, vilka riktlinjer som finns eller inte finns. 
 
Tabell 1. Utfall efter informationssökning i databaser. 
DatabasDatabasDatabasDatabas    SökordSökordSökordSökord    UtfallUtfallUtfallUtfall    Valda artiklarValda artiklarValda artiklarValda artiklar    

Academic Search Elite Garden + health 606 0 

Academic Search Elite Garden + healing 90 0 

Academic Search Elite Stress + rehabilitation + garden 1 0 

Google Scholar Hälsa + trädgård + design 156 1 

Google Scholar Health + design + garden + stress + rehabilitation 8 830 1 

Google Scholar Stress + rehabilitering + trädgård 75 1 

Pub Med Garden + healing + design 223 0 

Uppsök Trädgård 51 1 

 

Följande referenser togs fram via ovanstående informationssökning: 
- Grön Rehabilitering. Behov, förutsättningar och möjligheter för en grön 

rehabiliteringsmodell. Abrahamsson & Tenngart, 2003. 
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- Experiencing a garden: A healing garden for people suffering from burnout 
diseases. Stigsdotter & Grahn, 2003.  

- Trädgården som ett verktyg i rehabiliteringen. Effekter från behandling av 
långtidssjukskrivna med utmattningssyndrom. Boije, 2004. 

- Naturen och trädgårdens betydelse för återhämtning vid utmattningssyndrom, 
kvinnors berättelser. Engström, 2007. 

 
Anledningen till att jag inte valt fler artiklar på det här sättet beror på att många 
träffar inte har med mitt ämne att göra. Vissa träffar har vid en första anblick verkat 
intressanta men har vid närmare granskning inte handlat om det jag varit ute efter. 

Möte med representanter från Karlstads kommun 

I början av oktober träffade jag två representanter från Karlstads kommun som arbetar 
med projektet ”Grön Rehab”. De berättade mer för mig om hur projektet fungerar och 
sina önskemål avseende trädgården.  
 
Det hela började i oktober 2007 då frågan kom upp om ett projekt av det här slaget 
kunde starta. I mitten av januari 2008 togs de första deltagarna emot. De flesta 
deltagarna har varit från landstinget och den vanligaste diagnosen är utmattnings-
syndrom. Det är framför allt kvinnor som deltagit. Hittills under projektets gång har 
två män deltagit. Som tidigare nämnts sker rehabiliteringen även i förebyggande syfte 
men det är endast en deltagare som kommit på det sättet (Martinsson, 2008).  
 
Upplägget är att deltagarnas rehabilitering sker i sexveckorsperioder med uppföljning 
efter fem veckor. Varje måndag, tisdag och torsdag träffas de klockan 09-12. Som mest 
var det tio deltagare på en gång under våren men det optimala är åtta stycken. Under 
våren har de kunnat vara inomhus i en källare inredd för ändamålet. I maj fick de ett 
stort växthus där de bland annat odlat tomat och squash. Innan de fick växthuset höll 
de mest till kring det stora huset men efterhand har de spenderat den mesta tiden i 
och omkring växthuset. De aktiviteter som genomförts är bland annat att så frön som 
krasse och alfaalfa vilket sedan utökats till andra blommor och nyttoväxter. Arbetet 
följer årstiderna vilket bland annat inneburit skörd och insamling av frön under 
hösten (Martinsson, 2008).  
 
De som arbetar med projektet är noga med att påpeka att ingen behandling sker på 
plats, exempelvis samtalskontakt sker någon annanstans. Ett av projektets mål är att 
50 procent av deltagarna avslutar sin långtidssjukskrivning (Karlstads kommun, 2008), 
ett annat mål är att deltagaren ska komma in i en gemenskap. I november gjordes en 
mätning som visar att 70 procent av deltagarna återgått i arbete eller arbetsträning 
(Martinsson, 2008). 
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Vad är vad?  

Definition av begrepp 

Utmattningssyndrom är, som tidigare nämnts, den vanligaste diagnosen bland 
deltagarna i projektet. Jag har valt att utgå från Nationalencyklopedins beskrivning 
som lyder: ”Ett begrepp som anses utgöra en medicinsk diagnos om vissa kriterier är 
uppfyllda. Huvudpunkter är fysisk och psykisk utmattning, identifierbara 
stressfaktorer (i arbetet eller privatlivet) som funnits under längre tid samt bland 
annat koncentrationssvårigheter, labilitet och sömnstörning” (Nationalencyklopedin, 
2008). 
 
Hälsa är ett begrepp vars definition kan variera. Världshälsoorganisationen (WHO) 
har en definition som jag valt att använda. En fri översättning av den är: “Hälsa är ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast 
frånvaro av sjukdom eller funktionshinder” (WHO 2003). 
 
Vad ordet trädgård innebär kan även det vara en definitionsfråga. I det här arbetet 
innebär det en plats utomhus som skapats av människan men som även kan ha vissa 
naturliga inslag. Dock innefattar den inte enbart den vilda naturen. 
 
I litteraturen förekommer en mängd olika begrepp när det handlar om trädgård och 
rehabilitering. För att veta vad jag kan kalla den trädgård som jag kommer att utforma 
har jag valt att titta närmare på detta. Några begrepp reds ut av Jernberg (2001) där 
”restorative garden” och ”healing garden” nämns. Den översättning som föreslås till 
detta är helande trädgård och avsikten med denna är att miljön ska ge en känsla av 
välbefinnande och möjlighet till reflektion. Ett annat vanligt begrepp är ”horticultural 
therapy” som här används som synonym till trädgårdsterapi. Det innebär att 
trädgården är utformad och anpassad efter olika målgruppers behov samt att den 
används för att träna olika funktioner. Även terapiträdgård/terapeutisk 
trädgård/träningsträdgård nämns vilket är en trädgård som är utformad och anpassad 
för en speciell målgrupps behov eller anpassad för till exempel rörelsehindrade och 
synskadade (ibid.). 
 
I februari 2008 hölls vid Högskolan i Gävle ett seminarium där artikeln ”What makes 
a garden a healing garden?” (Stigsdotter & Grahn, 2002) togs upp. Klassen valde då att 
översätta ”healing garden” till hälsofrämjande trädgård och det definieras i artikeln 
som en trädgård som på olika sätt kan påverka besökaren på ett positivt sätt. Cooper 
Marcus och Barnes (1999) utvecklar termen vidare. ”Healing garden” förklaras av 
dessa författare som ett vitt begrepp som beskriver en variation av inslag i trädgårds-
rummet vilka alla har gemensamt att skapa en konsekvent strävan att gynna 
återställande från stress och även ha övrig positiv inverkan på besökarna. 
 
Jag har valt att inte sätta någon specifik ”etikett” på den trädgård jag utformar. I 
trädgården vill jag att det ska finnas utrymme att vara både aktiv och passiv. Den är 
en blandning av en helande trädgård och en terapiträdgård. Det närmaste jag kommer 
en definition är rehabiliteringsträdgård men det är ett begrepp som för mig känns lite 
tungt. 
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Varför rehabilitering i en trädgård? 
Varför inte vara inomhus eller i skogen? Vad är det som gör att det måste vara en 
speciellt anlagd trädgård och inte vilken trädgård som helst? Frågorna kan vara många 
men på senare år har forskningen arbetat med detta vilket gör att det finns 
vetenskapligt framtagna svar att få. 

Historik 

Sambandet trädgård och hälsa är inget nytt. I litteraturen finns otaliga exempel på hur 
människan sett detta samband sedan lång tid tillbaka (Cooper Marcus & Barnes, 1999; 
Grahn, 2005; Ottosson, 2006). Om vi tittar på Sverige kan doktor Ernst Westerlund 
(1839-1924) som var verksam i Enköping nämnas. Tillsammans med Enköpings stad 
skrev han ett avtal om att hans patienter skulle få arbeta i stadens parker. De skulle då 
få en kombination av fysisk aktivitet och en känsla av trygghet. Genom detta skulle de 
få distans till sig själva och sitt liv. En annan svensk som förespråkade den här typen 
av rehabilitering var läkaren och psykoterapeuten Poul Bjerre (1876-1964). Han 
hävdade att trädgårdsarbete och naturupplevelser hade en läkande effekt och genom 
detta kunde personer i kris finna en nyorientering (Schmidtbauer, 2005). 

Genombrott 

Abrahamsson & Tenngart (2003) nämner ”den första, banbrytande artikeln om 
trädgårdsterapi” (ibid., s 20) som publicerades 1973 och var skriven av Rachel Kaplan. 
Det som var banbrytande med artikeln var att det var första gången någon på ett 
vetenskapligt sätt kunde peka på fördelarna med trädgårdsterapi (ibid.). 
 
Syftet med Kaplans studie (1973) var att ta reda på de fördelar som personer upplever 
i en specifik aktivitet där naturen är en nödvändig komponent, nämligen trädgårds-
arbete. Studien tittade närmare på tre olika grupper: 

- En allmän trädgård där alla var välkomna att hjälpa till 
- En trädgård i anslutning till hemmet  
- Det som vi i Sverige kallar för odlingslotter 

 
Studien bestod av 96 deltagare och i slutresultatet kunde det identifieras ett antal 
kategorier psykiska fördelar som uppkom vid trädgårdsarbetet, bland annat 
fascination. Artikeln avslutas med en text som inte översätts här eftersom den gör sig 
bättre på originalspråk: ”The garden is a miniature, a slice of nature compressed in 
space and a pattern of information compressed in time. Rarely is so broad a spectrum 
of nature and natural processes found in so little area. Rarely are so much nature-
based action and so full a view of the life cycle so vividly visible and so rapidly 
completed” (Kaplan, 1973, s 160). 

Hälsoeffekter i trädgården - De tre skolorna 

Engström (2007) undersökte hur fem kvinnor som drabbats av utmattningssyndrom 
upplevde betydelsen av att vara i naturen eller trädgården under sin återhämtning. 
Studien genomfördes med hjälp av intervjuer där kvinnorna berättade om sina 
upplevelser. Gemensamt för alla kvinnorna var att de fått diagnosen utmattnings-
syndrom, blivit sjukskrivna och inte remitterats till någon behandling i specifik miljö 
utan ordinerats vistelse i hemmiljön. Det som är genomgående i alla berättelser är 
deras beskrivningar av de positiva upplevelser de får av att vistas i naturen. Den 
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slutsats som kom fram var: ”Att naturen och trädgården påverkade kvinnorna i positiv 
riktning och deras välbefinnande ökade” (Engström, 2007, s 31). 
 
Även Folkhälsokommittén (Statens folkhälsoinstitut) framhåller sambandet mellan 
trädgård och hälsa och menar att: ”Trädgård och natur har en viktig inverkan på 
människors möjlighet till återhämtning vilket också medför samhällsekonomiska 
konsekvenser” (Engström, 2007, s 6). 
 

Stigsdotter och Grahn (2002) tar upp de tre olika skolorna som finns avseende 
hälsoeffekter i en trädgård: 
 
The healing garden school  
Denna avser idén om att hälsoeffekterna framför allt kommer från upplevelsen av 
trädgårdsrummet såsom dess design och innehåll. Inom denna inriktning finns ett 
flertal teorier. En hävdar att hälsoeffekten beror på en återställande influens i en viss 
del av hjärnan orsakad av omgivningen och då framför allt naturlika miljöer och vild 
natur. Denna teori betraktar människan som en biologisk individ som är anpassad för 
ett liv nära naturen. Staden å andra sidan är en onaturlig miljö för människan. 
Forskning har visat att öppna, ljusa, savannliknande miljöer ger den snabbaste 
återställande reaktionen efter stress eftersom den miljön liknar människans 
ursprungliga hemvist. 
 
En annan teori inom ”The healing garden school” bygger på att människan har två 
olika typer av uppmärksamhet: riktad uppmärksamhet och spontan uppmärksamhet. 
Riktad uppmärksamhet är något vi har begränsad tillgång till. Den används i vårt 
dagliga liv när vi behöver koncentrera oss vid exempelvis pappersarbete eller 
bilkörning i en främmande stad. Den riktade uppmärksamheten blir uttröttad relativt 
snabbt och är väldigt kostsam. Spontan uppmärksamhet däremot är tämligen spontan 
och omedveten. Vi använder den för att notera små rörelser i naturen. Här finns i 
stort sett en obegränsad tillgång vad gäller uppmärksamheten så länge vi inte behöver 
sortera ut eller sålla intrycken. 

 
The horticultural therapy school  
Här anses hälsoeffekterna komma från aktiviteten i trädgårdsrummet. En teori som 
ofta förs fram bland forskare inom medicin och trädgårdsterapi är den att hälso-
effekten kommer sig av att arbetet i trädgården är synnerligen påtagligt, meningsfullt 
och njutbart. 
 
The instorative school 
Denna inriktning är när hälsoeffekten kommer från både upplevelsen av trädgårds-
rummet och aktiviteterna i detsamma. Även personens bakgrund och egenskaper 
påverkar. Upplevelserna i trädgårdsrummet ger personen en känsla av tillhörighet och 
identitet. 

Resultat från rehabilitering i en trädgård 

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp bedrivs forskning om rehabilitering 
i trädgård. Forskningen sker bland annat i deras egen rehabiliteringsträdgård och de 
följer deltagarna som genomgått behandling där. Resultaten visar att alla deltagare 
upplever att de mår bättre (Grahn 2005). De allra flesta, 76 procent, mår så pass 
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mycket bättre att ersättningsnivåerna från Försäkringskassan kan minskas. Det vill 
säga de har kunnat gå tillbaka till arbete eller studier helt eller delvis. Personalen som 
arbetar med behandlingen berättar om sin förvåning över den snabba förbättringen 
hos deltagarna. Bland annat upplever sjukgymnasten att svåra låsningar i muskler och 
nervbanor släpper snabbt hos deltagarna. Även psykoterapeuten har positiva 
kommentarer och menar att effekten av behandlingen kommer snabbare och 
kraftfullare i trädgården jämfört med en traditionell behandling (Grahn, 2005).  
 
I en svensk studie (Boije, 2004) tittar man närmare på rehabilitering i trädgård för 
personer som drabbats av utmattningssyndrom. Syftet var att beskriva hur deltagarna 
upplevt rehabiliteringen. En jämförelse görs mellan deltagare som varit på 
rehabilitering i en trädgård och deltagare som varit på någon annan typ av 
rehabilitering (oklart vilken). I resultatet ses att antal deltagare som startat i arbets-
träning direkt efter behandling var 47 procent jämfört med 31 procent bland de som 
varit på annan typ av rehabilitering. Dock konstateras att det är svårt att veta om det 
är vistelsen i trädgården eller någon annan åtgärd som föranlett dessa framsteg. Boije 
(ibid.) nämner en studie gjord i England avseende trädgårdsterapi och i den ”redovisas 
effekter som positiv självkänsla, ökad självständighet, motivation och en känsla av att 
ha återfått kontroll som gett en förmåga att ta sig vidare”(ibid., 2004, s 15). Studien 
gjord i Sverige skriver vidare att arbetet i trädgården skapar en speciell livsstil som 
innebär goda effekter på hälsan. Att rehabilitering i trädgård även kan förstärka 
effekten av annan kognitiv behandling tas också upp (Boije, 2004).  

Invändningar mot rehabilitering i en trädgård 

Vad är det som talar emot rehabilitering i en trädgård? Om detta finns inte mycket 
skrivet. ”Gardening can damage your health” (Swaffield, 1987) tar upp det som kan 
vara negativa effekter av trädgårdsarbete såsom insektsbett, flisor, skärskador, 
förgiftningar, stelkramp, fallolyckor, kemikalier, olyckor med redskap och elektriska 
maskiner. Författarna ser det ur akutvårdens synvinkel där man under 1980-talet i 
England och Wales tog emot 47 000 sjukhusbesök årligen som var relaterade till 
trädgårdsarbete. En orsak till denna höga siffra kan vara att människor gör saker i 
trädgården som de normalt inte skulle göra, menar British Safety Council. 
Anledningen till detta menar de skulle vara att vi helt enkelt blir lite för ambitiösa. 
Att trädgårdsarbete är avkopplande ses som en annan orsak till skador. 
Koncentrationen är inte på topp vilket gör att det lättare kan gå snett (Swaffield, 
1987). 
 
Rehabilitering i trädgård är ingenting värt utan personalen. ”Det hade inte hjälpt om 
bara vi utbrända hade gått och lallat i trädgården” säger en av deltagarna i 
rehabiliteringsträdgården i Alnarp (sida 44, Ottosson, 2006). Vad som alltså är av 
värde att poängtera är att om det inte är kompetent personal ger det troligen heller 
inte önskat resultat. En kompetent personal innebär i det här fallet ett teamarbete 
mellan yrkeskategorier från både den vita och gröna sektorn, exempelvis arbets-
terapeut och trädgårdsmästare. 
 
Något som också talar emot rehabilitering i trädgård är att personer med utmattnings-
syndrom som mår riktigt dåligt kan ha svårt att vistas i en miljö som är skapad av 
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människan. Ett alternativ är istället den vilda naturen eller att skapa en vild del i 
trädgården (Ottosson, 2006). 

För vilka? 
Det är främst personer med diagnosen utmattningssyndrom som kommer för 
rehabilitering inom projektet ”Grön Rehab”. Utmattningssyndrom kallades tidigare 
utbrändhet, begreppet ändrades efter rekommendation från Socialstyrelsen eftersom 
det tidigare uttrycket påminde om något som var helt förbrukat. Det var redan på 
1970-talet som psykologen Christina Maslach skapade begreppet. Hon menade att det 
var en följd av emotionell utmattning, cynism och en upplevelse av otillräcklighet i 
arbetet (Ossiansson, 2004). 

Hur ska trädgården utformas? 
Det finns en mängd aspekter att ta hänsyn till och här är en del av den information 
jag hittat under arbetets gång samlad. Riktlinjerna kan vara övergripande för flera 
diagnosgrupper eller mer specifika för diagnosen utmattningssyndrom. 

Övergripande råd 

Forskning gjord av Roger Ulrich, professor i miljöpsykologi, pekar på att en miljö är 
extra återställande om den innehåller gröna växter, lugnt eller långsamt rinnande 
vatten, en öppenhet i rummet, parkliknande eller savannliknande omgivning det vill 
säga spridda träd och undervegetation bestående av gräs, ofarligt djurliv (till exempel 
fåglar) och en känsla av trygghet eller låg fara (Cooper Marcus & Barnes, 1999).  
 
Andra tips på utformning kommer från Ulf Nordfjell som är en av Sveriges mest 
framstående landskapsarkitekter. Att inte tro att trädgården ska se ut på ett speciellt 
sätt är viktigt enligt honom. Det är också nödvändigt att undvika att vara för personlig 
i sin gestaltning eftersom det då sällan finns plats för brukarna (Schmidtbauer, 2005). 
 
Något som nämnts från flera källor (Cooper Marcus & Barnes, 1999; Gartman Vapaa, 
2002; Stigsdotter & Grahn, 2002) är vikten av att fokusera på vilka trädgården är 
ämnad för. Det är dock viktigt att inte glömma bort de grundläggande teorierna vilka 
Stigsdotter och Grahn (2002) skriver om:  
 
Balans aktiv/passiv Det ska finnas en balans mellan att bara vara i trädgården för 

att uppleva den eller att arbeta med trädgården. Här menar 
de att de olika riktningar med ”healing garden” och 
”horticultural therapy” kan uppfattas som två olika poler på 
en skala. ”Healing garden” handlar om den passiva 
upplevelsen medan ”horticultural therapy” handlar om 
odling som en aktivitet. De tar upp det faktum att i 
trädgården finns fyra dimensioner att upptäcka nämligen 
det tredimensionella rummet plus tiden. En trädgård är 
också unik eftersom den stimulerar alla sinnen: syn, hörsel, 
lukt och smak, samt även temperaturkänsla, muskelkänsla 
och känslan av beröring. 
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Besökarens Upplevelsen av naturen påverkar människor olika beroende  
mentala styrka på livssituationen. En persons upplevelse av naturen beror 

på hur mycket han eller hon kan tillgodogöra sig av den och 
hur stark den mentala styrkan är. Detta kan illustreras med 
hjälp av en pyramid (se nedan) där behovet av en miljö med 
få krav är stor i botten av pyramiden och mindre i toppen. 
Eftersom besökarna i trädgården har olika mental styrka 
måste trädgården utformas så att den kan passa alla avseende 
olika kravnivåer. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Åtta karaktärer Forskning av bland annat Patrik Grahn (1991) har visat att det 

finns åtta huvudkaraktärer i en park eller trädgård; rofylld, 
vild, artrik, rymlig, öppen, privat, social och kulturell. 
Karaktärerna rofylld, rymlig, artrik och i viss mån kulturell 
lockar många människor. Något som är intressant att notera är 
att de också lockar de som mår som sämst och sårbara 
personer. 

Tillgänglighet Den här typen av trädgård ska vara tillgänglig för alla 
 oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Det är ett högt mål 

och kan vara svårt att nå direkt. Det är viktigt att ha i åtanke 
att en trädgård inte är färdig när den är anlagd, det är en 
ständigt pågående och föränderlig process. 

    
Avslutningsvis konstaterar Stigsdotter och Grahn (2002) att det är avgörande att hitta 
en balans mellan att bara vara i trädgården för att uppleva den och att arbeta aktiv i 
den. För att kunna hitta den balansen måste den som utformar trädgården ha kunskap 
om de människor som trädgården är ämnad för och vara medveten om deras nivå av 
mental styrka.  
 
 

Figur 1. Typ av engagemang beroende på personens mentala styrka. 
Efter Grahn (s 250, Johansson & Küller, 2005). 
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Riktlinjer  

Riktlinjer för design tas upp i ”Healing Gardens - therapeutic benefits and design 
recommendations” (Cooper Marcus & Barnes, 1999). De är dock noga med att 
poängtera att det endast är förslag och rekommendationer, alltså inga fasta regler, 
samt att de inte har gjort någon prioriteringsordning. Riktlinjerna baseras på 
forskning avseende natur och stressreduktion, från resultat av studier gjorda vid 
befintliga sjukhusträdgårdar, från publicerade arbeten gällande design och 
användandet av allmänna ytor utomhus, från studiebesök och observationer vid 
sjuttio akutsjukhus i USA, Kanada och England samt sunt förnuft (Cooper Marcus & 
Barnes, 1999). Riktlinjerna handlar främst om design vid sjukhus som bedriver 
akutsjukvård men det finns en del värdefulla tips att ta tillvara. Här följer ett urval:  
    
Valmöjligheter  Vikten av att besökarna ska kunna få göra ett val. Här 

nämns Roger Ulrich som påpekat att besökarna i en 
sjukhusträdgård behöver känna att det har en känsla av 
kontroll eftersom det minskar stresspåverkan. För att få en 
känsla av kontroll är det viktigt att det är lätt att hitta i 
trädgården. Något annat som också inger en känsla av 
kontroll är att kunna göra olika val. Det här kan 
utformningen av trädgården hjälpa till med genom att det 
finns olika gångar, olika sittplatser (antingen ensam eller i 
grupp), olika upplevelser när man sitter (till exempel en 
utsikt eller något att titta närmare på), olika mikroklimat 
(sol, lite skugga, helskugga).    

Lugn och bekant miljö Miljön ska inte vara utmanande och innehålla detaljer som 
kräver mycket tolkning. 

Träd Spara de stora träd som redan finns på platsen, inte bara för 
att de skapar skugga och kan bidra med djurliv utan också 
för att träd ofta ger människor en känsla av beständighet. 

Variation av växter För att skapa känslan av en trädgård ska det satsas på en 
frodig plantering som är varierande och som fångar ögat. 
Kontrast och harmoni avseende struktur, form, färg och 
arrangemang av växtmaterial ger en variation som drar till 
sig uppmärksamheten vilket gör att besökaren fokuserar på 
växterna istället för på sig själva. Det är dock viktigt att 
tänka på att få en bra balans i variationen. Alltför många 
olika material skapar en oro och väljer man å andra sidan 
endast en blomma kan det istället bli tråkigt.  

Årstidsväxlingar Använd träd, buskar och perenner som blommar för att 
årstidsväxlingarna ska syns i trädgården. Det gör att 
besökarna uppfattar tidens gång.     

Sinnena Använd växter som stimulerar sinnena; lukt, känsel, hörsel 
och smak.  

Rörelse Växter som rör sig i vinden är inte bara något att titta på 
utan även stimulerande för hörseln. Rörelsen i kombination 
med ljudet kan ha en fascinerade effekt som hjälper till att 
reducera stress. 
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Daggfunka och temynta. 
Två växter som upplevs på olika sätt.  

Sittplatser Som tidigare nämnts bör det finnas valmöjligheter som gör 
att besökaren kan sitta antigen själv eller tillsammans med 
andra. Ett annat val som bör finnas är en sittplats som har 
något form av skydd omkring för att skapa en mer privat 
plats.  

Stolligheter Att ta in lite stollighet i trädgården kan göra att personer 
som inte mår bra kan få en anledning till att le. Exempel på 
stolligheter i trädgården är formklippta växter. Humor är en 
känd källa till att minska stress och även en mycket lätt 
tendens till leende har en positiv psykologisk effekt. 

Vatten Om det är möjligt rekommenderas vatten i trädgården med 
tanke på att forskning visat att både syn- och hörselintryck 
av vatten har en lugnande effekt på personer som är 
stressade eller upprörda. 

Ljussättning Om trädgården används eller tittas på under dygnets mörka 
timmar kan det vara idé att ha ljussättning i den.  

 
Något som är gemensamt för den litteratur jag tittat på är att de flesta nämner att 
trädgården behöver upplevas som en trygg plats. Vikten att de olika sinnena 
stimuleras är också något som återkommer.    

Växtval 

”Växter som vi känner igen fångar vårt intresse. Enkla växter som smultron och rosor 
verkar betyda mycket för tryggheten, menar Frederik Tauchnitz, landskapsarkitekt 
och trädgårdsmästare vid Alnarps rehabiliteringsträdgårdar” (Schmidtbauer, 2005, s 
42). 
 
I Umeå finns trädgården Sinnenas rum där det bedrivs rehabilitering för långtids-
sjukskrivna som diagnostiserats med utmattningssyndrom. Kerstin Fahlman-Noord 
som har utformat trädgården säger att: ”Växters olika gröna nyanser kan man aldrig få 
för mycket av” (Schmidtbauer, 2005, s 48). Vid planeringen av trädgården var en 
dominerande tanke att det skulle vara en variation i bladverket. Ett annat val de 
gjorde var att använda dämpade färger.  
 
Kerstin Fahlman-Noord har noterat hur olika 
växter påverkar deltagarnas sinnesstämning. 
Bland annat nämner hon en lila temynta som är 
mycket uppskattad dels för dess form men också 
för blommans doft när man tar på den. En 
blomma hon dock inte framhåller som positiv är 
daggfunkian som med sina gråblå blad definieras 
som ”en tung perenn” (Schmidtbauer, 2005).  
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Blått, lila och vitt i rabatten.  
Färgstarka tagetes. 
Röd rudbeckia, en vit variant. 
Droppar på daggkåpa. 

Färger 

I studien där fem kvinnors berättelser tas upp (Engström, 2007) är det flera av dem 
som nämner att skarpa färger som röd, orange och gul var något de inte uppskattade 
under sjukskrivningsperioden. Färger som däremot ofta uppskattas är vitt eller milda 
färger. 
 
Vid ett hälsoseminarium i Ockelbo deltog bland annat Patrik Grahn, forskare vid 
SLU. Han berättade då att blått och vitt är omtyckta färger hos personer med 
utmattningssyndrom, rött däremot var inte populärt.  
 
Gartman Vapaa (2002) hänvisar till Rawlings som menar att det inte finns någon 
speciell färg som har den ”bästa” hälsofrämjande effekten utan valet är väldigt 
personligt. Meningen och de hälsofrämjande effekterna varierar mellan färgerna. Som 
exempel ges orange som huvudsakligen är färgen för glädje, den ger en känsla av 
välbefinnande genom att befria från de vardagliga bekymren. Med tanke på 
ovanstående uttalade sägs dock något motsägelsefullt att blå är en ideal färg för 
hälsofrämjande platser eftersom den uppmuntrar avkoppling och lugn (Gartman 
Vapaa, 2002). 
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Relationer 

Ingemar Norling, tidigare docent vid sektionen för vårdforskning vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg, skriver om de positiva effekter sällskapsdjur kan ha 
för människan. Han nämner att i vissa situationer anses hunden överträffa människan 
vad gäller förmåga att ge psykiskt och socialt stöd. Vidare skriver han att ”sällskaps-
djur har visat sig vara storproducenter av psykisk och fysisk hälsa av olika typ och kan 
med fog antas ha positiv effekt som egenvård” (Norling, 2001, s 11). Bland kvinnorna 
som berättat om sina upplevelser i samband med utmattningssyndrom nämner flera 
hur stor betydelse deras katt haft (Engström, 2007). 
Psykologen Harold Searles har också varit inne på relationen mellan människor och 
djur. Enligt honom har en människa i kris behov av grundläggande och enkla 
relationer. Den mest komplicerade relationen är den till andra människor och den 
enklaste relationen är den till döda föremål, exempelvis stenar. Relationen till växter 
och djur kan placeras in på skalan mellan människor och döda föremål (Ottosson, 
2007).  

Negativa inslag i trädgården 

Det finns vissa saker i en trädgård som kan uppfattas som negativa och dessa bör 
således undvikas, annars kan de förvärra den stress personen lider av. Vid utformning 
av trädgården är det viktigt ta hänsyn till dessa aspekter annars kan de återställande 
effekterna minska eller till och med upphävas. Exempel på negativa inslag är enligt 
Cooper Marcus och Barnes (1999): 
 
Ljud från stadsmiljö  Störande ljud i trädgården påverkar hur man upplever den. 

För att kunna minimera detta problem kan man försöka 
stänga ute ljuden eller maskera dem med naturliga ljud som 
till exempel vattenbrus. 

Rökning I och med de rökförbud som nu finns på många platser kan 
det vara så att de som röker istället söker sig till en trädgård. 
Rådet här är helt enkelt att skapa separata platser utomhus 
för rökare och icke-rökare. 

Solljus Här finns både negativa och positiva sidor. För en del kan 
solen ha positiva effekter medan andra exempelvis på grund 
av medicinering inte kan vistas i solen. Det är bra med 
skuggiga platser i trädgården. 

Olikheter avseende De estetiska preferenser som designers har kan ofta  
estetisk uppfattning variera avsevärt från deras kunder eller allmänheten. Man 

har sett att ett betydligt antal vuxna i olika länder berättat 
att de ogillar abstrakta målningar och skulpturer. 
Majoriteten av allmänheten föredrar konst som inger en 
positiv känsla. En studie från ett sjukhus i USA visar att 
patienterna genomgående föredrog en bild föreställande en 
naturmiljö och att de ogillade abstrakt konst. 
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Alnarps rehabiliteringsträdgårdar 

År 2001 påbörjades arbetet med att anlägga Alnarps rehabiliteringsträdgårdar vid SLU 
i Skåne. Här erbjuds rehabilitering för personer som har diagnosen utmattnings-
syndrom. Det beskrivs att ”trädgården är en miljö och ett medel för att åstadkomma 
en förändring” (Schmidtbauer, 2005, s 38). Genom sinnesupplevelser i trädgården, 
den trygga miljö som finns där samt mötet med kompetent personal får deltagarna 
möjlighet att öppna sig och få syn på sig själv igen (Schmidtbauer, 2005).  
 
Stigsdotter och Grahn (2003) framhåller att det som trädgården ska erbjuda och det 
som är viktigt för den här typen av diagnosgrupp är att: 

- Designa platser där ledsna, stressade och/eller upprörda personer kan bli lugna 
och återställda 

- Det finns möjlighet att möta trädgårdens krav långsamt, från en mycket låg 
kravnivå till ökade nivåer 

- Säkerställa att personer med utmattningssyndrom känner att de kan klara 
situationen 

 
Stigsdotter och Grahn (2003) skriver vidare att personer med smärtproblematik, vilket 
den här diagnosgruppen kan ha, ibland uppfattar solljus som påfrestande. Att skapa 
platser med skugga blir alltså extra viktigt. 
 
Vid utformningen av rehabiliteringsträdgården vid Alnarp har arbetet utgått utifrån 
de tre olika skolor som nämnts tidigare; ”The healing garden school”, ”The 
horticultural therapy school” och ”The instorative school”. Sinnesstimulering är en 
viktig aspekt och för att skapa olika varianter av det har de bland annat arbetat med 
olika vattenljud genom att experimentera med hastigheten på vattnet och fallhöjden. 
Att kunna komma nära växter, stenar och vatten utan att behöva anstränga sig är 
något som de tänkt extra på. De har också arbetat medvetet med färg och form både 
vad gäller harmoni och kontrast (Stigsdotter & Grahn, 2003).  
 
Målet med utformningen av rehabiliteringsträdgården vid Alnarp har varit att skapa 
trädgårdsrum som inte är för abstrakta, obekanta eller utmanande. Miljön i 
trädgården ska upplevas som relativt bekant men ändå intressant. Den del av 
trädgården som besökaren först kommer till får inte ställa för höga krav, även 
personer med nedsatt mental styrka ska kunna klara av den delen. Men å andra sidan 
ska det samtidigt upplevas som intressant och tilldragande (Stigsdotter & Grahn, 
2003). 
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Fas 2 - Förslag på utformning av en trädgård  

Första mötet med trädgården 

I början av oktober besökte jag trädgården där projektet ”Grön Rehab” genomförs. Det 
första intrycket jag fick var att trädgården var större än vad jag hade föreställt mig. Jag 
förklarade för de som arbetar med projektet att jag inte kommer att kunna göra ett 
förslag över hela området utan att jag kommer att koncentrera mig i huvudsak på den 
del närmast växthuset (bilaga I, II).  
 
Det som har gjorts på området är bland annat att buskagen röjts upp för att skapa en 
utsikt mot Klarälven som rinner alldeles intill trädgården. Nyligen har en gångväg 
anlagts genom området vilket gör att det är en del förbipasserande.  
 
Problem som tas upp vid det första mötet och saker som jag ser som mindre bra är den 
insyn som finns i växthuset, att det är en parkering precis bredvid, trafikljud från 
motorvägen som ligger strax intill, en gammal boulebana på området samt ett antal 
stubbar.  
 
De som arbetar med projektet önskar att jag kommenterar hela trädgården även om 
jag inte kan utforma ett förslag över hela området. Djurlivet ska tas i åtanke vid 
utformningen, det vill säga fåglar. Att inrama området närmast växthuset med en 
häck är mitt första förslag och det accepteras. Det problemen som vi dock kan se med 
en häck är att den förstör utsikten mot älven. Deras förslag på häckväxt är aronia, 
trädgårdspraktry eller häggmispel. En häck bestående av barrväxter är inte aktuellt 
enligt deras önskemål. 

Utformning 

Mitt färgval baseras på det som framkommit genom den litteraturgranskning jag gjort. 
Blått, vitt, violett, rosa och grönt är de färger som kommer att användas eftersom det 
är de som nämnts i mest positiva ordalag. 
 
De former jag valt påverkas av att området kommer avgränsas av en häck. I de flesta 
fall har jag valt runda former eftersom jag vill åstadkomma en mjuk känsla. Den 
odlade ängen har en triangulär form och det är för att få ett speciellt djup i den 
planteringen och för att inte allt ska uppfattas som lika.  
 
Växtvalen (bilaga IV-XI) baseras på att det ska vara relativt lättskött, stimulera 
sinnena, de flesta växter ska vara bekanta, årstidsväxlingarna ska synas och växterna 
ska kunna fungera på platsen. 
 
Att ha djur i sin närhet framhålls som positivt i en del av den litteratur jag tittat på. 
Förutom det djurliv som finns naturligt i trädgården i form av fåglar kanske även en 
hund eller katt vore en idé att ha.  
 
Vatten är något som tas upp av alla kvinnorna i arbetet av Engström (2007). ”Grön 
Rehab” har Klarälven strax intill. Jag vill även få i vatten i trädgården och väljer att 
göra så i form av ett vattenspel i en del av trädgården. 
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Årstidsväxlingarna ska synas i trädgården. 

Efter att ha läst hur en trädgård för rehabilitering bör utformas har jag valt att ta fasta 
på vissa delar av detta. Jag kommer framför allt att tänka på följande delar:  

- Stimulera sinnena  
- Inslag i trädgården som är kravlösa 
- Hitta balansen mellan att bara vara/arbeta aktivt 
- Sittplatser 
- Vatten 
- Komma nära växterna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppmätning  

På den karta jag fått av kommunen saknas både växthuset och träden på tomten. 
Tyvärr finns dessa heller inte med på något annat kartunderlag vilket gjorde att jag 
själv fick mäta in dem, ett arbete som inte var helt lätt att genomföra ensam. Jag fick i 
alla fall hjälpliga mått för att kunna gå vidare i arbetet.  
 
Ett problem som tyvärr kvarstår är skalan som är väldigt liten men jag har bestämt 
mig för att inte lägga alltför mycket energi på det eftersom den i alla fall är tillräckligt 
bra för ändamålet. 
 
När jag var på plats och mätte upp trädgården träffade jag även den person jag har 
kontakt med inom projektet. Hon berättade om en pergola och växter som var 
inköpta till trädgården. Vi tittade även lite snabbt på de förslag som jag ritat och det 
framkom då att en odlingsdel är önskvärd även i den här delen av trädgården.  
 
Ett nytt förslag på utformning (bilaga III) skapades där en odlingsdel ingår. Från 
odlingsdelen ska det vara möjligt att ta sig ut till den omgivande trädgården, detta för 
att det inte ska bli så instängt.  
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Ritning 1. Nuläge och förslag, ej skalenliga. Se bilaga II, III. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumsindelning 

Jag har valt att skapa en rumsindelning i trädgården dels för att skapa utrymme för 
enskildhet men också för att kunna ha olika delar som inte ska krocka med varandra. 
Något som kan ha påverkat mig i mitt val att skapa rum på det här sättet kan vara de 
trädgårdar som besökt under min praktikperiod i England, där det fanns en tydlig 
rumsindelning. 
 
Min ursprungliga tanke var att delen kring växthuset endast skulle vara en plats att 
bara vara men efter önskemål tas även en odlingsdel in här. Det område som redan nu 
finns för odling en bit bort kan utvecklas i framtiden. Den häck som är tänkt som 
avgränsning för området kan förslagsvis följa hela tomtgränsen. Då hänger hela 
trädgården ihop på ett bättre sätt. För att utsikten mot älven ska bibehållas behöver 
häcken vara lägre på vissa ställen alternativt görs hål i den för utsiktens skull. 
 
I indelningen kan urskiljas ett antal olika rum: växthuset, grusplanen, mitten 
inklusive hörna och rabatt, det lugna rummet, odlingsdelen, den vilda ängen och den 
odlade ängen. Efter att jag skapat de olika rummen skrev jag ner vad tanken var att de 
ska användas till, eventuella åtgärder och/eller utveckling, inslag och växter som var 
givna samt vilken/vilka av de åtta karaktärerna (se förklaring nedan) jag förknippade 
med rummet. En sammanställning av detta ser ut på följande sätt:  
 
Växthuset   Karaktär: Samvaro 
Behöver skärmas av mot p-platsen. Detta kan göras genom att hänga upp tyg eller 
något annat inne i växthuset. 
 
Grusplanen   Karaktär: Samvaro 
Här ser jag ingen speciell åtgärd. Sittgrupp finns i nuläget och eventuellt kan det 
kompletteras med ytterligare en. Stigen som går från grusplanen ut till gångvägen ska 
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åtgärdas, det vill säga förtydligas, förslagsvis fylls den med grus. Mitt förslag är att en 
grind sätts upp där stigen möter gångvägen. Inom projektet har det beslutats att en 
pergola ska gå över stigen. 
 
Mitten inklusive hörna och rabatt Karaktär: Vidd 
En plats att bara vara. Behöver hållas öppen för att bevara utsikten mot älven. Rabatt 
med doftinslag. Vilohörna där hängmatta kanske ordnas vid björkarna. Stubbarna som 
finns inom området kan används till att ha krukor på.  
 
Lugna rummet   Karaktär: Rofylldhet, artrikedom, refug 
Det ska finnas två vägar in/ut så att det inte känns instängt. Det finns ett befintligt 
träd av okänd art här, flerstammigt. En öppen yta sparas under trädet. Vattenspel. En 
rogivande rabatt som fyller hela rummet. Sittplatser.  
 
Odlingsdel   Karaktär: Artrikedom, samvaro 
För att skapa mer rumskänsla planteras vinbär mot kanten, näva som underplantering. 
Spiralslingrande stig in till mitten där ett körsbärsträd planteras. Från odlingsdelen 
finns möjlighet att gå vidare ut den större delen av trädgården. Liten kompost. Ett 
lärkträd tas bort eftersom det är udda och kan ge ett skräpigt intryck. 
 
Den odlade ängen  Karaktär: Rofylldhet, artrikedom, rymd 
Tanken med ängarna är att det är det vilda som möter det odlade. Den här delen är 
anlagd. En stor plantering med prydnadsgräs. En gång av täckbark leder genom den.  
 
Den vilda ängen  Karaktär: Rofylldhet, vildhet, artrikedom, rymd, vidd 
Det här området ska upplevas som icke anlagt. Detta med tanke på vad som 
framkommit om att människor med utmattningssyndrom som mår riktigt dåligt kan 
ha svårt att vara i miljöer som är skapade av människan. Här ska man få känsla av 
natur istället. Några befintliga björkar + lite högre gräs. Plantera in en eller flera enar 
för att det ska finnas något grönt året om. Så in ängsblommor och gräs. Placera en stor 
sten och en mindre sten i området som skydd/sittplats, relationen till stenar är den 
allra enklaste och behövs för människor i kris. Här behövs en titthål i häcken så att 
utsikten mot älven inte försvinner.  
 
Som tidigare kort nämnts har forskning visat på åtta olika karaktärer som människor 
ser i en park eller i en trädgård. Här följer en kortfattad beskrivning av huvuddragen 
för de olika karaktärerna (Grahn i Johansson & Küller, 2005): 
 
1. Rofylldhet Ro och tystnad. Naturliga ljud från vind, vatten, fåglar och 

insekter. Inget skräp, ogräs, buller eller störande människor.  
2. Vildhet Vild natur där växterna ser ut att vara självsådda. Stenar 

med mossa på. Gamla stigar.  
3. Artrikedom En mångfald av djur- och växtarter såsom bär, svampar, 

fjärilar, fåglar och blommor. Platsen kan associeras till Edens 
Lustgård.  

4. Rymd En vilsam känsla av ”att komma in i en annan värld” som 
upplevs som en sammanhållen helhet, exempelvis en 
bokskog eller en havsstrand. Det ska vara en plats dit man 
kan söka sig för reflektion. 
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5. Vidd, allmänning Utsikt och gröna öppna ytor som till exempel ängen och 
tunet. Det ska finnas en överblick över vad som händer.  

6. Refug, viste En trygg plats som lätt ska kunna upplevas som ens egen. 
7. Samvaro, möte En plats som ska ge möjlighet till möten mellan människor, 

umgänge och sociala kontakter. Hit söker sig människor för 
att delta i aktiviteter.  

8. Kultur En plats som är relaterad till symboler för mänskliga 
värderingar, ger uttryck för religion och historiska händelser 
som ger fascination inför tidens gång. 

Ljussättning 

Att använda ljussättning i trädgården är något som gör att den kan upplevas på ett 
bättre sätt under den mörka årstiden. Min tanke var ursprungligen att det skulle 
användas här men frågan är om det kommer till gagn för någon med tanke på att 
deltagarna endast är på plats på förmiddagen.  

Bullerskydd 

Det faktum att trädgården ligger så nära både en genomfartsväg och en motorväg gör 
att bullernivån är relativt hög. I nuläget finns inga bullerskydd mot vägarna. Att 
försöka skapa det med hjälp av växtlighet är ingen bra idé i det här fallet. ”Man 
behöver ett buskage som är minst 7,5 meter tjockt för att reducera bullret ens så 
mycket som 25 procent” (Lacey, 2003, s 36). Mitt förslag är att antingen göra en 
bullervall intill motorvägen eller att sätta upp bullerskydd inne i trädgården. Det 
finns en variant av bullerskydd, NoiStop Green, (Skandinaviska områdesskydd, 2008) 
som verkar kunna fungera som ett växtstöd och det är en idé att eventuellt använda 
ett sådant. 
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Kritisk    analys och reflektion 

Att skapa en trädgård som kan fungera som rehabilitering för personer med 
utmattningssyndrom har varit både utmanande och lärorikt. Det finns en hel del 
forskning och litteratur om hur man designar hälsofrämjande för barn och äldre. För 
min målgrupp har det varit svårare att få fram information med riktlinjer för design. 
En annan utmaning har varit att hitta forskning som jämför rehabilitering i trädgård 
med annan rehabilitering. 
 
För att inte arbetet skulle bli alltför vinklat har jag försökt hitta information som 
talade emot rehabilitering i trädgård. Tyvärr fann jag inte mycket inom det området. 
Något som jag hittade i samband med det var det faktum att arbetet i trädgården kan 
vara alltför avkopplade vilket gör att koncentrationen inte är på topp. Mina 
funderingar gick då till att en person med utmattningssyndrom kan ha svårt att 
koncentrera sig vilket kan vara en fara i trädgården. Vikten av kompetent personal 
spelar in här, då de kan se på vilken nivå deltagaren befinner sig. Något som kan vara 
en hälsofara i trädgården är användningen av kemikalier. Som en förespråkare för 
ekologisk odling ser jag inte det som ett problem. Om det är en konventionell 
trädgård bör användningen av kemikalier vara så liten som möjligt med tanke på vad 
som kan ske om en person med koncentrationssvårigheter handskas med dessa. 
 
Funderingar som kommit upp under arbetets gång är bland annat det som nämnts om 
att det ska finnas olika valmöjligheter i trädgården. Min tanke kring detta är att det 
kanske kan bli för mycket för en person med utmattningssyndrom. Trots min 
osäkerhet kring den här frågan har jag ändå valt att skapa en miljö som innebär 
valmöjligheter. 
 
Har jag då gjort det som var mitt syfte? Nämligen att ”belysa och sammanställa 
befintlig forskning hur trädgård kan påverka människors hälsa” samt ”beskriva hur en 
trädgård kan utformas och användas som terapi för personer som är, eller är på väg att 
bli, långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom”. På den frågan anser jag 
mig kunna svara ja. Det som gör mig lite fundersam är att jag skrivit ”utformas och 
användas som terapi”. Min tanke har aldrig varit att gå in på exakt hur trädgården kan 
användas. Det är upp till behandlingspersonalen att se till varje deltagare vad som är 
en lämplig aktivitet. Det jag varit inne och berört är att jag vill att den ska kunna 
användas både aktivt och passivt. Med aktivt menar jag att delta i trädgårdsarbete 
såsom grävning, ogräsrensning med mera, med passivt tänker jag mig att helt enkelt 
bara vara i trädgården. 
 
Det finns alltid en mängd sätt att utföra uppgifter på och således andra vägar att gå 
istället för de jag valt. Mitt upplägg att först gå igenom befintlig forskning och sedan 
göra en utformning av trädgården har jag en del funderingar kring. Kanske skulle det 
varit ännu bättre att arbeta med de två processerna parallellt istället för separat, då 
hade jag fått mer variation? En nödvändighet har dock varit att gå igenom 
forskningen först för att sedan kunna basera utformningen på den. 
 
Den uppmätning av området som jag gjorde skulle självfallet gjorts på ett bättre sätt 
alternativt att jag skulle ställt krav att det skulle finnas kartunderlag som var relevant. 
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Kartan jag ritat stämmer inte helt överens med verkligheten och det är något som jag 
inte är tillfreds med. Jag valde att ändå nöja mig med det eftersom det inte är det 
viktigaste i mitt arbete. Flera gånger önskade jag att jag kunde gått ut på plats och 
sprayat upp markeringar direkt på marken för att se hur det skulle kunna bli. Jag hade 
också gärna sett till att vara mer på platsen för att kunna se hur ljuset faller. Det mest 
optimala hade varit att vara där när löven fortfarande var kvar på träden för att kunna 
se hur mycket det skuggar. Det faktum att jag haft en lång resväg till området har 
också påverkat. 
 
Jag skulle gärna ha pratat med deltagare i projektet eller gjort en enkät för att få reda 
på deras synpunkter. Att känna till den grupp man utformar en miljö för poängteras i 
den information jag fått fram. Tyvärr gjorde den begränsade tiden att jag inte uppfyllt 
kraven i det avseendet.  
 
Om jag själv helt fritt skulle få välja att anlägga en trädgård för rehabilitering skulle 
jag inte välja det området jag nu arbetat med. Det läget som är aktuellt så nära en 
genomfartsväg och motorväg är inte optimalt. Jag har även svårt för det faktum att det 
är mycket folk i rörelse på området i och med att det finns en annan verksamhet på 
platsen och en gångväg genom området. Detta tycker jag kan skapa en otrygghet för 
deltagarna.  
 

Avslutningsvis 

Rachel och Steven Kaplan har forskat om naturens betydelse för människans hälsa. 
Om naturen som hälsoeffekt skriver de: ”Kanske är det dags att vi offentligt tar denna 
resurs på allvar, dags för myndigheter, anställda inom psykvården och ekonomer att 
erkänna vad många andra redan räknat ut. Det är inte ofta man hittar en källa till så 
stor och djup nytta till så låg kostnad. Kanske har denna resurs för att förbättra hälsa, 
lycka och helhet negligerats tillräckligt länge nu” (Ottosson, 2006, s 28).  
 
För visst är det så att även naturen är en källa till hälsa, inte bara trädgården. Talar jag 
då inte emot mig själv och propagerar för naturen istället för trädgården? Fungerar det 
inte lika bra att vara ute i skogen och arbeta med rehabilitering? I vissa fall kan det 
göra det. Det som jag tycker kan tala emot rehabilitering i naturen är att det inte alltid 
finns en skog i närheten samt att den kan kännas stor och skrämmande för en del 
personer. 
 
Det ena utesluter dock inte det andra utan natur och trädgård kan komplettera 
varandra. Att se till att parker och grönområden i stadsmiljön bevaras är viktigt inte 
bara rent estetiskt utan även för folkhälsan. Att skapa parker där utformningen 
medvetet är hälsofrämjande är en framtidsuppgift i dagens stressade samhälle. Det 
faktum att Karlstads kommun insett värdet av grön rehabilitering är ett stort steg i 
denna riktning. Från att ha drivits som ett projekt under det första året kommer det 
nu fortsätta ännu ett år och det är bara att hoppas att den här typen av rehabilitering 
används mer i framtiden.  
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Ett intressant uttalande jag kommit över under arbetets gång kommer från Eberhard 
Berg, som arbetat som läkare men sedan lämnat den offentliga vården. ”För det är inte 
bokstavligen så att naturen botar oss”, säger han. ”Det är våra egna kroppsliga 
funktioner som besegrar sjukdomen. Men naturen skapar de rätta förutsättningarna. 
Den försätter oss i rätt tillstånd, av den enkla anledningen att vi själva är natur” 
(Ottosson, 2006, s 82). Det räcker alltså att sitta inomhus och fantisera fram naturen 
för att få en effekt, men betänk då att nedanstående påståenden inte kan uppfyllas 
enbart genom att fantisera om naturen: 
 

- Trädgården inbjuder till fysisk aktivitet 
- Trädgården stimulerar sinnena 
- Trädgården upplevs som kravlös 
- Trädgården ger perspektiv på tiden 
- Upplevelser av naturen är avstressande 
- I trädgården finns utrymme för olika sinnesstämningar 
- Trädgården inspirerar till kreativt skapande 
- Trädgården ger en känsla av att vara behövd 
- Trädgårdsarbete upplevs som meningsfullt 
- Trädgården ger rum för existentiella tankar 

 
Listan skulle kunna vara en sammanställning av det som är viktigt vid utformning av 
en rehabiliteringsträdgård. I själva verket är den resultatet av vad några deltagare vid 
rehabiliteringsträdgården i Alnarp sagt om varför de blev hjälpta av trädgården 
(Ottosson, 2006).  
Finns det någon annan form av rehabilitering där samtliga ovanstående aspekter täcks 
in? För mig är svaret nej. Trädgården och/eller naturen är en form av rehabilitering 
som jag ser som framtiden. Det under förutsättning att den kombineras med övrig 
rehabilitering som eventuellt behövs, att det är personal som är utbildad inom 
området samt att utformningen av miljön är genomtänkt och anpassad för 
målgruppen. 
 
Avslutningsvis vill jag än en gång ta upp det som Stigsdotter och Grahn (2002) 
skriver: ”Det är viktigt att ha i åtanke att en trädgård inte är färdig när den är anlagd, 
det är en ständigt pågående och föränderlig process”. 
  
Kanske är just processen i trädgården något som kan bidra till att människor troligen 
får en rehabilitering som är mer effektiv än den traditionella och effektivitet är väl 
det som räknas mest i dagens samhälle? 
 
Tack 
Det har varit en trygghet för mig att veta att min handledare Annika Nilsson funnits 
till hand som stöd. Tack även till min lärare Yngve Gunnarsson som tagit sig tid att 
titta på mina skisser och även examinerat arbetet. Utan glada tillrop från 
klasskamrater hade processen varit svårare, tack. Sist men inte minst tack till er som 
ställt upp och korrekturläst mitt arbete även om det inte varit inom ert 
intresseområde! 
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Rabatt med doftinslag 
 

1. Allium aflatunense ’Purple Sensation’ Kirgislök 
2. Fragaria vesca ’Rödluvan’   Smultron 
3. Fragaria vesca ’Snövit’   Smultron 
4. Galanthus nivalis   Snödroppe 
5. Helleborus x hybridus ’Partydress’  Hybridjulros 
6. Helleborus x hybridus ’Picotee’  Hybridjulros 
7. Syringa vulgaris ’Beauty of Moscow’ Syren 
8. Viburnum x juddii   Vårolvon 
9. Viola odorata ’Plena’  Luktviol 

2+3 

2+3 

Syren 

Vårolvon 

Befintlig björk 

Häggmispel 

1+5+6 

9. 

1+5+6 

9. 

Snödroppar planteras i 
grupper i hela rabatten. 
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Lugna rummet 
 

1. Actaea simplex ’Brunette’  Höstsilverax 
2. Alchemilla alpina   Fjällkåpa 
3. Allium aflatunense ’Purple Sensation’ Kirgislök 
4. Aquilegia vulgaris ’Black Barlow’  Akleja 
5. Buxus sempervirens   Buxbom 
6. Dicentra spectabilis ’Alba’  Löjtnantshjärta 
7. Dryopteris atrata   Snabelbräken 
8. Hosta lancifolia   Höstfunkia 
9. Papaver Orientale-gruppen ’Royal Wedding’ Jättevallmo 
10. Stachys byzantina ’Silver Carpet’  Lammöron 
11. Thalictrum aquilegiifolium ’Atropurpureum’  Aklejruta 
12. Thalictrum delavayi ’Hewitt’s Double’ Violruta 

Befintligt träd 

Befintlig björk 

Vattenspel 

Buxbom 

Häggmispel 

Häggmispel 

2+8 

4+6 

9+10 

2. 

2. 

2. 

1+8 

2. 

2. 

2. 

6. 

3+8+ 
11+12 

3+8+ 
11+12 

7+8 

2. 
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Den odlade ängen 
 

1. Calamagrostis brachytricha  Diamantgräs 
2. Calamagrostis x acutiflora ’Karl Foerster’ Tuvrör 
3. Echinacea purpurea ’White Swan’  Röd rudbeckia 
4. Miscanthus sinensis ’Kleine Fontäne’ Glansmiskantus 
5. Miscanthus sinensis ’Rotsilber’   Glansmiskantus 

6. Molina caerulea ssp arundinacea ’Transparent’ Jättetåtel 

Befintlig björk 

Befintlig björk 

Befintlig björk 

Sten 
1. 

2. 

3+6 

4. 

5. 

Klippt gräs 

Vildvuxet gräs 

Häggmispel 

Häggmispel 
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Växtlista 
 

Latinskt namnLatinskt namnLatinskt namnLatinskt namn    Svenskt namnSvenskt namnSvenskt namnSvenskt namn    BlomningBlomningBlomningBlomning    HöjdHöjdHöjdHöjd    ÅrstidÅrstidÅrstidÅrstid    SinneSinneSinneSinne    LägeLägeLägeLäge    KommentarKommentarKommentarKommentar    

Amelanchier spicata E Häggmispel Vår 3-5 meter Höst  Sol-skugga 
Häck runt hela området. 
E-planta. Zon 6. 

 
Rabatt Rabatt Rabatt Rabatt med doftinslagmed doftinslagmed doftinslagmed doftinslag    

    

Latinskt namnLatinskt namnLatinskt namnLatinskt namn    Svenskt namnSvenskt namnSvenskt namnSvenskt namn    BlomningBlomningBlomningBlomning    HöjdHöjdHöjdHöjd    ÅrstidÅrstidÅrstidÅrstid    SinneSinneSinneSinne    LägeLägeLägeLäge    KommentarKommentarKommentarKommentar    

Allium aflatunense ’Purple Sensation’ Kirgislök Maj-jun 50 cm Vår  Sol Dekorativ fröställning. 

Fragaria vesca ’Rödluvan’  Smultron   Sommar Smak  Marktäckande. 

Fragaria vesca ’Snövit’  Smultron   Sommar Smak  
Marktäckande. Vitt 
smultron för allergiker. 

Galanthus nivalis Snödroppe Feb-apr 10-20 cm Vår  
Halvskugga-
skugga 

 

Helleborus x hybridus ’Partydress’ Hybridjulros ? ? Vår  Halvskugga 
Fylld med tyllkjols-
liknande blomma i rosa, 
rött, gräddvitt och grönt. 

Helleborus x hybridus ’Picotee’ Hybridjulros Mar-maj 40 cm Vår  Halvskugga 
Vit blomma med inslag av 
purpur, halvfylld. 

Syringa vulgaris ’Beauty of Moscow’ Syren Juni 3-5 meter Sommar Lukt Sol-halvskugga 
Fyllda, vita blommor med 
antydan till rosa. Zon 1-
5(6). 

Viburnum x juddii Vårolvon Apr-maj 1-2 meter Vår Lukt Halvskugga 
Doftande vitrosa 
blommor. Zon 5. 

Viola odorata ’Plena’ Luktviol Apr-maj 10-15 cm Vår Lukt Sol-halvskugga 
Blå, fylld, sötdoftande 
blomma.  

    
FörklaringFörklaringFörklaringFörklaring    
E-planta (elitplanta): En planta som är utvald för svenskt klimat, provodlad i Sverige, svenskproducerad, art- respektive sortäkta samt frisk.  
Årstid: Den tid då växten är extra intressant.  
Sinne: Det sinne som växten stimulerar. Dock är inte syn noterat eftersom det gäller i stort sett alla växterna. 
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Lugna rummetLugna rummetLugna rummetLugna rummet    
    

Latinskt namnLatinskt namnLatinskt namnLatinskt namn    Svenskt namnSvenskt namnSvenskt namnSvenskt namn    BlomningBlomningBlomningBlomning    HöjdHöjdHöjdHöjd    ÅrstidÅrstidÅrstidÅrstid    SinneSinneSinneSinne    LägeLägeLägeLäge    KommentarKommentarKommentarKommentar    

Actaea simplex ’Brunette’ Höstsilverax Sep-okt 180-200 cm Höst  Sol-halvskugga 
Mörkt purpurbruna blad, 
purpurfärgade stjälkar. 
Gräddvita blommor. 

Alchemilla alpina Fjällkåpa Jun-jul 10-15 cm   Sol-halvskugga  

Allium aflatunense ’Purple Sensation’ Kirgislök Maj-jun 50 cm Vår  Sol Dekorativ fröställning. 

Aquilegia vulgaris ’Black Barlow’ Akleja Maj-jun 40-80 cm Sommar  Sol-halskugga 
Purpursvart, fylld 
blomma.  

Buxus sempervirens Buxbom - 1-2 m   Sol-skugga 
Grön året om. Formklipps. 
Zon 3. 

Dicentra spectabilis ’Alba’ Löjtnantshjärta Maj-jun 80 cm Sommar  Halvskugga Vit blomma. 

Dryopteris atrata Snabelbräken - 80 cm   Sol-halvskugga  

Hosta lancifolia Höstfunkia Jul-sep 40 cm   Sol-skugga 
Mörkgröna, smala blad, 
ljuslila blomma. 

Papaver Orientale-gruppen ’Royal Wedding’ Jättevallmo Jun-jul 80 cm Sommar  Sol Vit blomma. 

Stachys byzantina ’Silver Carpet’ Lammöron - 10-15 cm  Känsel Sol 
Bildar en tät matta. 
Blommar inte. 

Thalictrum aquilegiifolium ’Atropurpureum’  Aklejruta Jun-jul 70 cm   Sol-halvskugga Mörkt blåviolett blomma. 

Thalictrum delavayi ’Hewitt’s Double’ Violruta Jul-aug 100-150 cm   Sol-halvskugga Rosalila, fylld blomma. 
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OdlingsdelOdlingsdelOdlingsdelOdlingsdel    
    

Latinskt namnLatinskt namnLatinskt namnLatinskt namn    Svenskt namnSvenskt namnSvenskt namnSvenskt namn    BlomningBlomningBlomningBlomning    HöjdHöjdHöjdHöjd    ÅrstidÅrstidÅrstidÅrstid    SinneSinneSinneSinne    LägeLägeLägeLäge    KommentarKommentarKommentarKommentar    

Geranium x cantabrigense ’Cambridge’ Liten flocknäva Jun-jul 20-25 cm  Lukt Sol-halvskugga 
Marktäckande. Doftande 
bladverk som får fin 
höstfärg. Rosa blommor. 

Prunus ’Hally Jolivette’ Körsbär Maj 3-4 meter Vår  Sol 

Buske med tunna, täta 
grenar och massor av små, 
vita, dubbla blommor med 
rosa mitt. Zon 1-2 (3). 

Ribes nigrum ’Risarp’ Svarta vinbär   Sommar Smak Sol-halvskugga  

Ribes nigrum ’Titania’ Svarta vinbär   Sommar Smak Sol-halvskugga  

Ribes rubrum ’Gullan’ Vita vinbär   Sommar Smak   

Ribes rubrum ’Jonkheer van Tets’ Röda vinbär   Sommar Smak   

Ribes rubrum ’Stanza’ Röda vinbär   Sommar Smak   

Ribes rubrum ’Vit Jätte’ E Vita vinbär   Sommar Smak  E-planta. 
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Den odlade ängenDen odlade ängenDen odlade ängenDen odlade ängen    
    

Latinskt namnLatinskt namnLatinskt namnLatinskt namn    Svenskt namnSvenskt namnSvenskt namnSvenskt namn    BlomningBlomningBlomningBlomning    HöjdHöjdHöjdHöjd****    ÅrstidÅrstidÅrstidÅrstid    SinneSinneSinneSinne    LägeLägeLägeLäge    KommentarKommentarKommentarKommentar    

Calamagrostis brachytricha Diamantgräs Aug-okt 80/140 cm  
Hörsel, 
känsel 

Sol-halvskugga  

Calamagrostis x acutiflora ’Karl Foerster’ Tuvrör Jun-jul 150/180 cm  
Hörsel, 
känsel 

Sol-halvskugga 
Grönskar tidigt på våren. 
Vacker gul höstfärg.  

Echinacea purpurea ’White Swan’ Röd rudbeckia Jul-sept 60 cm Höst  Sol 
Elfenbensvit med 
brunorange disk. 

Miscanthus sinensis ’Kleine Fontäne’ Glansmiskantus Aug-sept 120/140 cm  
Hörsel, 
känsel 

Sol-halvskugga Silverfärgade plymer. 

Miscanthus sinensis ’Rotsilber’  Glansmiskantus ? 150 cm  
Hörsel, 
känsel 

Sol Silverröda plymer. 

Molina caerulea ssp arundinacea ’Transparent’ Jättetåtel Jul 60/170 cm  
Hörsel, 
känsel 

Sol-halvskugga Silar ljuset fint. 

* Det första talet anger höjd utan ax och det andra höjd med ax. 

    
Den vilda äDen vilda äDen vilda äDen vilda ängenngenngenngen    

 

Latinskt namnLatinskt namnLatinskt namnLatinskt namn    Svenskt Svenskt Svenskt Svenskt namnnamnnamnnamn    BlomningBlomningBlomningBlomning    HöjdHöjdHöjdHöjd    ÅrstidÅrstidÅrstidÅrstid    SinneSinneSinneSinne    LägeLägeLägeLäge    KommentarKommentarKommentarKommentar    

Anemone nemorosa Vitsippa Apr-maj 8-15 cm Vår  Halvskugga  

Anthoxanthum odoratum Vårbrodd Maj-jun 10-40 cm    Så in. Ett gräs. 

Campanula rotundifolia Blåklocka Jul-sep 10-50 cm Sommar   Så in.  

Juniperus communis ’Vemboö’ E En - 
3-5 meter 
(efter 20 år) 

  Sol-halvskugga 
Tål tunga snöfall utan att 
brytas sönder. E-planta. 
Zon 1-4(5). 

Leucanthemum vulgare Prästkrage Jun-aug 20-70 cm Sommar   Så in. 

    


