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Abstract 

The aim of this study was to study the role of horticultural therapy in people´s recovery from 

stress-related illness. Study questions were: (1) what factors are described as stress-reducing 

in nature and gardening? (2) in what way can people with stress-related illness be helped by 

garden therapy? In order to answer our questions, a qualitative methodology using a research 

synthesis has been made. Our analysis tools were Sense of Coherence and Coping.  

The study shows that garden and nature can enhance the recovery process for people with 

stress-related illness. Garden and nature can help with stress-reducing factors that make 

recovery accelerated and strengthened, such as finding peace, feeling safe and have a space 

for reflection. Also conversations and activities are important elements for recovery in the 

horticultural therapy.  

Keywords we have used are: horticultural therapy, healing gardens, garden therapy, 

therapeutic gardens, green rehabilitation, restorative garden and stress related illness. 



 

Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att studera trädgårdsterapins roll i människors tillfrisknande från 

stressrelaterad ohälsa. Studiens frågeställningar var: (1) vilka faktorer beskrivs som 

stressreducerande i natur och trädgård? (2) på vilket sätt kan personer med stressrelaterad 

ohälsa bli hjälpta genom trädgårdsterapi? För att besvara våra frågeställningar användes en 

kvalitativ metod med hjälp av en kunskapsöversikt. Våra analysverktyg har varit KASAM och 

Coping.  

Slutsatsen av studien är att trädgård och natur kan stärka återhämtningsprocessen för 

människor med stressrelaterad ohälsa. Trädgård och natur kan bidra med stressreducerande 

faktorer som gör att återhämtningen påskyndas och stärks, såsom att hitta lugn, känna 

trygghet och få utrymme för reflektion. Även samtal och aktiviteter är viktiga delar för 

återhämtning i trädgårdsterapin.  

Sökord vi använt oss av är: trädgårdsterapi, terapiträdgårdar, grön rehabilitering, restorativ 

trädgård och stressrelaterad ohälsa. 
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1. Inledande avsnitt 

1.1 Inledning 

Under det senaste decenniet har långtidssjukrivningarna ökat med enorm fart i Sverige. Denna 

ökning kan till stor del tillskrivas stressrelaterad ohälsa, då några av de vanligaste 

folksjukdomarna idag är just sjukdomar kopplade till stress. Detta kan anses vara särskilt 

oroande då sjukvårdsresurserna har skurits ned samtidigt som ohälsan ökar (Währborg, 

2009:32).  

Det är inte ovanligt att dessa problem behandlas med psykofarmaka, men även metoder som 

terapi av olika slag, samt stresshantering, används idag. Meditation, akupunktur och massage 

har blivit mer accepterade som behandlingar mot stress, vilka också ses som kompletterande 

behandlingar i kombination med exempelvis medicinering. En metod som tagit mer plats 

under senare år är trädgårdsterapi, vilken används som behandling för olika målgrupper 

exempelvis inom äldreomsorgen, demensvård men även som rehabilitering för personer som 

insjuknat i stressrelaterad ohälsa. På flera platser i Sverige, bland annat Haga trädgård i 

Stockholm, Gröna Rehab i Göteborg och Alnarp i Skåne, har grön rehabilitering och 

trädgårdsterapi börjat användas, främst riktad mot klientgrupper med stressrelaterad ohälsa.  

Detta har ökat vår nyfikenhet av trädgårdsterapi och dess effekter vid tillfrisknande från 

stressrelaterad ohälsa, vilket gör att vi vill öka kunskapen om trädgårdsterapi med hjälp av en 

kunskapsöversikt. Då forskningen inom detta område är relativt ny och kontinuerligt växande, 

anser vi att en översikt av aktuell kunskap kan vara av vikt. Vad är det som gör att 

trädgårdsterapi börjat användas mer och mer inom rehabilitering? Hur har trädgårdsterapi som 

behandlingsform utvecklats genom åren? Finns intresse att utveckla trädgårdsterapi som 

rehabilitering för fler klientgrupper? Vilka faktorer i trädgårdsterapi beskrivs som 

stressreducerande? Vilken kunskap finns om trädgårdsterapi, hur ser forskningen ut på 

området?  

1.2 Syfte 

Syftet med vår kunskapsöversikt är att studera trädgårdsterapins roll i människors 

tillfrisknande från stressrelaterad ohälsa.  
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1.3 Frågeställningar 

- Vilka faktorer beskrivs som stressreducerande i natur och trädgård? 

- På vilket sätt kan personer med stressrelaterad ohälsa bli hjälpta genom 

trädgårdsterapi? 

1.4 Koppling till socialt arbete 

Stressrelaterad ohälsa kan ses som ett socialt problem då det (1) kan förknippas med brister i 

samhället och att det (2) kan ses som en konsekvens av ett annat problem såsom exempelvis 

arbetslöshet eller ekonomisk utsatthet (Meeuwisse & Swärd, 2002:25).  

Trädgårdsterapi är en kombinerad terapi där olika metoder, exempelvis terapeutiska samtal, 

bildterapi, sjukgymnastik och arbetsterapi, utövas i en naturlig miljö. Trädgårdsterapi skulle 

kunna, för personer med stressrelaterad ohälsa, användas som ett verktyg i en 

rehabiliteringsprocess inom det sociala fältet, när stressen är grunden till de dysfunktioner 

som existerar inom familjen.  

Enligt SoL kapitel 1:1 är Socialtjänstens mål att främja människors ekonomiska och sociala 

trygghet, det ska finnas jämlikhet i levnadsvillkor samt att människor ska ha möjligheten till 

aktivt deltagande i samhällslivet. Detta kan kopplas till det som kom fram i intervju med 

Patrik Grahn (2010), där han berättar att i USA används trädgårdsterapi i arbetet med hemlösa 

och personer med missbruksproblematik, där både sysselsättning och socialt samspel ses som 

viktiga faktorer i behandlingen. Att de hemlösa får en uppgift att utföra tillsammans med 

andra, ger en stärkt självkänsla och en förhöjd livskvalité genom samhällsmedverkan, vilket 

kan sättas i linje med det som Haller & Kramer (2006) beskriver, där en modell av 

trädgårdsterapi är socialt inriktad med syftet att förbättra den allmänna hälsan och livskvalitén 

för deltagarna (Haller & Kramer, 2006:8).   

1.5 Uppsatsens disposition 

Vår studie är indelad i sex kapitel, dessa presenteras nedan:  

 Kapitel 1, här beskrivs studiens syfte, frågeställning, koppling till socialt arbete samt 

en förklaring av studiens centrala begrepp.   

 Kapitel 2, ger en bild av trädgårdsterapins historik, samt en redogörelse av ett urval 

från tidigare forskning. 

 Kapitel 3, här redogörs för studiens analysperspektiv, vilka är KASAM och Coping.  
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 Kapitel 4, är metodkapitlet, där presenteras vår metod, det vill säga, vår förförståelse, 

vilken forskningsdesign vi valt, vetenskapsfilosofisk position, vår metod för 

litteratursökning och urval, beskrivning av primärdokument, analysverktyg, studiens 

tillförlitlighet och etiska ställningstaganden.  

 Kapitel 5, här redovisas vårt resultat av studien vilken följs av vår analys  

 Kapitel 6, är vårt diskussionskapitel där vi börjat med en metoddiskussion följd av en 

sammanfattande diskussion där vi svarat på de frågeställningar vi utgått från i studien. 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

1.6 Begreppsförklaringar av studiens centrala begrepp  

Här definieras och presenteras studiens centrala begrepp.  

Grön rehabilitering: används i alla sammanhang där grön miljö på något sätt ingår i 

rehabiliteringen (Abrahamsson & Tenngart, 2003:24). 

Trädgårdsterapi: är en kompletterande terapiform där fysisk aktivitet, trädgårdsarbete, 

trädgårdsaktiviteter och trädgårdsrummet används med syfte att förbättra fysisk och mental 

hälsa, social anpassning, yrkesskicklighet, fritid och livskvalitet (Abrahamsson & Tenngart, 

2003:24).  

Restorativa miljöer: erbjuder besökaren en möjlighet till återhämtning där följande fyra 

funktioner behöver vara uppfyllda: 

 Vi ska få en möjlighet att känna att vi kunnat komma iväg från kraven på den 

riktade koncentrationen. 

 Vi ska få en känsla av att komma in i en helt annan värld. 

 Vi behöver fascineras av saker och ting som fångar den spontana 

uppmärksamheten. 

 Miljön måste stödja det man har kraft eller lust att göra (Abrahamsson & Tenngart, 

2003:24).  

Hälsoträdgårdar, healing gardens och helande trädgårdar: innefattar alla sorters trädgårdar 

som har för avsikt att påverka besökaren positivt (Abrahamsson & Tenngart, 2003:25).  

Terapiträdgård: kallas den trädgård som byggs upp i anslutning till en vårdenhet och där 

trädgårdsaktiviteter används som en del av behandlingen, av exempelvis läkare eller 

arbetsterapeuter (Abrahamsson & Tenngart, 2003:25f).  
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Restorativa trädgårdar: syftar till att ge människor en möjlighet att återhämta sig från stress, 

att finna sig själv och bygga upp sitt psyke och sin kropp (Abrahamsson & Tenngart, 

2003:26).  

Rehabiliteringsträdgård: är en form av terapiträdgård där det uttryckligen bedrivs 

rehabilitering (Abrahamsson & Tenngart, 2003:26).  

Stressrelaterad ohälsa: att vara stressad är i sig ingen sjukdom, stress är istället en naturlig 

och livsnödvändig psykologisk och biologisk reaktion på yttre påfrestningar. Socialstyrelsen 

(2003) skriver att den enklaste definitionen av stress är:  

”stress är organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och 

de resurser den har för att hantera dessa” (Socialstyrelsen, 2003:15). 

Det är när stressen uppfattas som så påfrestande på individen att den leder till påverkan i den 

sociala eller fysiska miljön så mycket att olika sjukdomstillstånd uppstår. När vi skriver om 

stressrelaterad ohälsa i studien menar vi att stressen har varit en viktig orsaksfaktor och i 

många fall huvudanledningen till sjukdomstillståndet (Währborg, 2009:50f, 212). 

2. Bakgrund  

Kapitlet inleds med en presentation av trädgårdsterapins historik som sedan följs av en 

redogörelse av tidigare forskning inom området. 

2.1 Historik 

Man kan undra om trädgårdsterapi är något nytt påfund som väcker intresse hos människor 

som en trend kan göra. Vad är det för speciellt med trädgårdsterapi, hur länge har det funnits 

och framförallt för vem? Grahn (2009) skriver om att trädgårdsterapi är något som redan 

Hippokrates (460-377 f.Kr.) förespråkade, där han menade att både naturen och klimatet var 

av avgörande art för hälsan (Grahn, 2009:15). En annan person som tidigt i historien såg 

naturens och trädgårdens helande kraft var Epikuros (341-270 f.Kr.). Han etablerade en skola 

i en trädgård och skrev på porten: 

”Främling, här är dig gott att vara, här är lusten det Högsta Goda” (Grahn, 2009:16). 

Epikuros kopplade ihop psykisk och fysisk återhämtning med den estetiskt ideala trädgården, 

där han menade att man genom att vistas i en trädgård som var estetiskt idealisk och ingav 
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lugn och ro skulle leda till själslig ro och hälsa. Från Hippokrates fram till idag har man på 

olika sätt sökt svar på vad det är som gör att vi mår bättre i en vacker natur (Grahn, 2009:16).  

Under hela 1800-talet användes naturen på många olika sätt i frisk- och sjukvård. Även om 

man kan tycka det vara tidigt att det under 1800- och 1900-talet användes natur och trädgård i 

vården, så var det redan under romartiden som det fanns trädgårdsarbete som inslag i vård och 

behandling. Fältsjukhusen på den tiden anlades på natursköna områden för att rehabiliteringen 

skulle fungera bra. Man har kunnat spåra tankar med kopplingar mellan trädgård och hälsa så 

långt tillbaka som till persernas rike. Idag anläggs terapeutiska trädgårdar med syfte att 

rehabilitera och läka där ett team av terapeuter behandlar patienter och där trädgården kan ses 

som det främsta verktyget i behandlingen (Grahn, 2005:245).  

I början av 1900-talet, då arbetsterapin hade bildat en egen disciplin, tog trädgårdsterapin fart 

men runt 20-talet kom vaccin och läkemedel att ta allt större plats och teorier om natur och 

hälsa fick stå i bakgrunden. Naturens betydelse minskades och sågs mer som en rekreativ 

kuliss. Man började efter de två världskrigen att använda sig av trädgårdsterapi som 

behandling på hemvändande soldater som hade drabbats av krigsneuroser och posttraumatisk 

stress, vilket visade sig vara mycket framgångsrikt (Grahn, 2010:55, Söderback et al, 

2004:247). Inom psykiatrin i större delen av världen och inom horticultural therapy 

(trädgårdsodlingsterapi), som genom att den gett lyckad behandling till hemvändande 

soldater med krigsneuroser, vuxit fram i USA och England, hade naturen och trädgården 

fortfarande en viktig aktiv roll. Horticultural therapy ses som en närstående disciplin till 

arbetsterapi och sjukgymnastik (Grahn, 2009:18, Söderback et al, 2004:247).   

Under 1940-talet kom horticultural therapy att bli ett eget ämne, främst inom utbildningen av 

arbetsterapeuter. Man upptäckte också att behandlingen kunde användas i vård och 

rehabilitering av andra patientgrupper, som stroke, amputationer och hjärt- och 

kärlsjukdomar. På 1950-talet startades en egen utbildning till horticultural therapist vilken 

förlades på lantbruksuniversitet och på botaniska trädgårdar (Grahn, 2010:56). 

Trädgårdsterapi kan ses som en addition av odlingsterapi och helande trädgårdar, där de 

tillsammans bildar det vi idag benämner som trädgårdsterapi. Under 1900-talets andra hälft 

delades trädgårdsterapin i två rörelser, odlingsterapi (horticultural therapy) och helande 

trädgårdar (healing gardens).  

Utvecklingen fortsatte och en masterexamen inom området kom på 1960-talet och så kort 

efter som på 1970-talet fick ämnet sin första professur på Kansas State University. 
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Behandlingen har därefter breddats till att rikta sig till allt fler patientgrupper. Samtidigt som 

ämnet fick sin professur bildades även American Horticultural Therapy Association vilka 

certifierar utbildningar på högskolor och för yrkesverksamma terapeuter (Grahn, 2010:56). 

Mellan 1950-talet och 1980-talet var det odlingsaktiviteten som var i fokus för behandling i 

trädgård och teoribildningen fokuserade då på den aktiva människan. Under 1970- och 1980-

talen kom nya forskningsresultat som handlade om betydelsen att uppleva naturen för att 

kunna återhämta sig från utmattning, vilka man kallade restorativa upplevelser (Grahn, 

2005:248). Under 2000-talet har man inom ämnet kopplat in forskare inom miljöpsykologin 

och inom landskapsarkitektur, som ett resultat av att forskningen inom området vunnit mark 

det senaste decenniet (Grahn, 2010:57).  

2.2 Tidigare forskning 

Rachel Kaplan skrev redan 1973 en artikel, ”Some psychological benefits of gardening” som 

handlade om naturens helande krafter. Hon hade genomfört en studie med syftet att se vilka 

fördelar personer som medverkade i studien kunde få ifråga om vila och återhämtning med 

hjälp av trädgårdsarbete. Studiens design hade både en kvalitativ och en kvantitativ metod, då 

hon använde sig av både intervju med deltagarna samt en enkät med olika 

självskattningsfrågor. I studien medverkade 50 deltagare, 34 kvinnor och 16 män (Kaplan, 

1973:147). 

Kaplan (1973) skriver att det finns många fördelar med att ha trädgårdsarbete som startpunkt 

när det kommer till att studera olika psykologiska fördelar associerade till naturen. Först och 

främst skriver hon att naturen är en viktig aspekt att ta hänsyn till ifråga om vila och 

återhämtning, och inte något i bakgrunden som kan ignoreras som en tillflyktsort att bara vara 

på. I naturen kan hjärnan få tid till vila från olika informationskällor, vilket ger utrymme för 

individen att återhämta sig (Kaplan, 1973:147). En annan aspekt som framkom i studien var 

att deltagarna inte bara såg det som att de arbetade i en trädgård utan att den sociala samvaro 

man fick med de andra deltagarna var av största vikt (Kaplan, 1973:148). 

Cooper Marcus & Barnes gjorde 1995 en studie ”Healing Gardens - therapeutic benefits and 

design recommendations” i form av fallstudier, observationer och intervjuer. Syftet med 

studien var att undersöka vilka de eventuella fördelar en helande trädgård på sjukhus kunde ha 

för sina patienter, men även undersöka vilken påverkan en helande trädgård kunde ha på deras 

humör och återhämtningsförmåga. Avsikten med studien var inte att hitta och föreslå olika 

teorier om hur eller varför vissa miljöer är terapeutiska, utan de ville istället upptäcka vilka 
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specifika delar och egenskaper i den helande trädgården som gjorde att patienters 

återhämtning och humör ökade (Cooper Marcus & Barnes, 1995:1). 

En slutsats Cooper Marcus och Barnes (1995) kom fram till var att då sjukhus ofta är väldigt 

sterilt och kliniskt så är det bra om patienter kan få komma ifrån sjukhusmiljön en stund för 

att slippa bli påminda om deras situation med följden att deras humör höjs. I den helande 

trädgården fick patienterna även en känsla av trygghet, lugn och säkerhet som gjorde att 

återhämtningsförmågan ökade (Cooper Marcus & Barnes, 1995:59). 

I Stigsdotter och Grahns (2004) kvantitativa studie ”A Garden at Your Doorstep May Reduce 

Stress- Private Gardens as Restorative Environments in the City” gjordes enkäter med 953 

svenska deltagare i olika åldrar. Deltagarna skulle svara på tre olika teman, (1) personlig data 

om sig själv såsom ålder, yrke men även om de hade tillgång till trädgård vid bostaden (2)  

hur ofta de tillbringade tid i trädgård eller närliggande gröna miljöer (3) sist fick de självskatta 

sitt välmående och sin allmänna hälsa (Stigsdotter & Grahn, 2004:2). 

Genom att föra in resultaten till statistiska data kom de fram till att de personer som inte hade 

tillgång till en trädgård eller gröna miljöer hade en högre procent i fråga om känslighet för 

stress, de led av stress under fler tillfällen per år än dem personer med tillgång till en trädgård. 

Slutsatsen i studien är att en egen trädgård eller närhet till gröna miljöer att spendera tid i har 

en betydelsefull positiv effekt på stress, ju grönare trädgården är desto mer positiv blir 

effekten (Stigsdotter & Grahn, 2004:3ff). 

Ahmadis (2006) kvalitativa studie ”Culture, religion and spirituality in coping” visar också 

hur dem som drabbats av en allvarlig sjukdom såsom cancer och därigenom även drabbats av 

stress kan använda naturen för att hantera den stressen.  

Syftet med studien var att utifrån en kulturell ansats till coping och hälsa identifiera de 

religiösa och andliga copingmetoder som cancerpatienter i Sverige använder, men hon ville 

även skapa en större förståelse för vilken roll religiösa och andliga copingstrategier spelar i en 

copingprocess (Ahmadi, 2006:18f).  

Den empiriska datainsamlingen är utförd i form av intervjuer med 51 patienter varav 18 män 

och 33 kvinnor i åldrarna 25-83 år. Informanterna är från olika delar av landet med olika 

cancertillstånd. Informanterna var indelade i tre olika grupper utifrån hur de hade svarat på 
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frågor angående deras syn på gud, deras religion och deras filosofi om livet (Ahmadi, 

2006:91). 

Något som visade sig i studien var informanternas andliga förbindelse med naturen, vilket 

informanter ur alla tre grupper beskrev. I studien visade det sig att söka tröst i och att ha en 

andlig kontakt med naturen var en av de viktigaste copingmetoderna för informanterna. Tre 

olika mönster kunde utkristalliseras. Det första var coping genom att söka andlighet i naturen, 

några beskrev naturens omgivning som heliga platser. Andra mönstret var coping genom att 

söka och finna det andliga lugnet genom naturen, naturen blev ett botemedel mot deras 

stressorer och det sista mönstret var coping genom att ha en andlig kontakt med naturen, man 

kände sig som ett med naturen (Ahmadi, 2006:133f). 

”Trädgårdrehabilitering vid stressrelaterad sjukdom” av Johansson, Collinder & Gatzsche 

(2008) är en studie om återhämtning och social tillvaro med hjälp av naturen. Syftet med 

studien, som innefattade sex deltagare och pågick åtta veckor, var att studera 

trädgårdsrehabiliteringens behandlingseffekter vid stressrelaterad ohälsa. I början och i slutet 

av studien fick deltagarna genomföra olika självskattningar med hjälp av olika tester. 

Självskattning av mental trötthet men även skattning av depression och ångest gjordes samt 

att kortisolprov togs både före tiden i trädgården och efter. I slutet framkom det positiva 

resultat i deltagarnas egen skattning av hur de mådde efter studien och tiden med 

trädgårdsterapi.  Däremot gick det inte att påvisa någon stor effekt på kortisolprovet efter 

trädgårdsterapin (Johansson et al, 2008:14). 

Slutsatsen till de positiva resultaten härrörde man till att terapin ägde rum ute i trädgården i 

det verkliga livet. Där fick man arbeta med levande material som krävde skötsel och 

omvårdnad och det var lätt för individen att se konkreta resultat. Det som växer i naturen, 

växer i sin egen takt vilket gör att vi människor måste anpassa oss till den. 

Trädgårdsrehabiliteringen gav de olika deltagarna möjligheter till att hitta nya strategier, sätta 

gränser för vad som var möjligt i nuet och finna sin egen balans mellan aktivitet och vila. 

Trädgården hade där, på ett konkret sätt, satt ramar för vad som var möjligt att orka med 

(Johansson et al, 2008:14). Studien visade även att vistelse i trädgård och natur positivt kan 

stimulera emotionella, kognitiva samt motoriska funktioner. Den kunde även ge en känsla av 

ökad delaktighet, välmående och tillfredsställelse med livet (Johansson et al, 2008:3, 11). Att 

få göra dessa aktiviteter tillsammans och dela sina egna erfarenheter med andra i liknande 
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situation, ansågs viktigt då deltagarna hade förståelse för varandras livssituationer (Johansson 

et al, 2008:14).  

En annan studie om användandet av trädgårdsterapi och helande trädgårdar vid stressrelaterad 

ohälsa är Söderback, Söderström och Schälander (2004) studie ”Horticultural therapy: the 

”healing garden” and gardening in rehabilitation measures at Danderyd Hospital 

Rehabilitation Clinic, Sweden”.  Det övergripande målet var att sammanställa de så sällan 

dokumenterade beskrivningar av på vilket sätt trädgårdsterapi och helande trädgårdar kan 

påverka hälsa, välbefinnande och funktioner för personer som lider av muskel och 

skelettsjukdomar. Andra mer specifika syften med studien var att hitta historiska aspekter på 

trädgårdsterapi och på vilket sätt de använts för funktionsnedsatta individer. Syftet var även 

att beskriva vad trädgårdsterapi är, för att slutligen summera de erfarenheter som erhållits 

genom användandet av trädgårdsterapi och helande trädgårdar bland personer med 

neurologiska och/eller muskel och skelettsjukdomar på Danderyds rehabiliteringsklinik i 

Stockholm (Söderback et al, 2004:246).   

Slutsatsen blev att trädgårdsterapi och helande trädgårdar kan beskrivas som en medlare 

mellan naturen och en individ, med intentionen att påverka individers emotionella funktioner 

såsom stress. Naturen kan även öka välbefinnandet och påverka återhämtningen positivt. En 

annan slutsats som framkom var att trädgårdsterapi och helande trädgårdar kan vara en hjälp 

ut ur social isolering då terapin bidrar till att träffa andra som befinner sig i en liknande 

situation. En rekommendation de kommer med i slutet är att mer forskning om positiva 

effekter av trädgårdsterapi och helande trädgårdar behöver prövas och dokumenteras för dess 

evidens (Söderback et al, 2004:256). 

Ytterligare en studie som påtalar att mer evidensbaserade metoder behövs är Elings (2006) 

studie ”People-plant interaction, The physiological, psychological and sociological effects of 

plants on people”. Syftet med studien var att se vad naturen och trädgårdsterapi kan ha för 

påverkan på människors hälsa, välmående och livskvalité (Elings, 2006:43).  

Vidare skriver Elings (2006) att olika studier påvisar att naturen och växter kan ha både 

fysiska som mentala fördelar för människor. I fråga om fysiska fördelar skriver hon att 

naturen kan lindra stress och mental trötthet men även att fysisk aktivitet är bra för dem som 

lider av depression eller psykiska sjukdomar. Mentalt kan naturen öka en persons självkänsla, 

medvetenhet och det egna ansvaret för sin situation (Elings, 2006:47).  
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Slutsatsen Elings (2006) presenterar är att naturen har positiv påverkan vad gäller människors 

hälsa, välmående och livskvalité, men påtalar att det behövs mer data som säkerställer dess 

evidens. Lite är känt om mekanismen bakom trädgårdsterapi och i många fall är evidensen av 

dess effekter svag på grund av metodologiska begränsningar i forskningen. Därför anser 

Elings (2006) att mer forskning behövs om trädgårdsterapins metoder (Elings, 2006:53). 

3. Teoretiska analysverktyg i den egna studien  

Våra primärdokument har analyserats utifrån de nedan beskrivna teoretiska perspektiven 

KASAM och Coping.  

3.1 KASAM 

Det salutogena synsättet är viktigt både socialt och mänskligt sett (Antonovsky, 1979:35). En 

del personers hälsa är sådan att personen går igenom livet med lite smärta och lidande även 

om de genomlevt svåra saker. Det är intressant för hela samhället att förstå vad det är som gör 

att en del personer klarar av livets svåraste delar utan att brytas ner. Om vi bara skulle 

fokusera på att hitta mediciner på att bota eller lindra sjukdomar eller att eliminera onormalt 

beteende, skulle vi begränsa oss att studera endast patologin (Antonovsky, 1979:36).  

Antonovsky (2005) beskriver att han är övertygad om att KASAM (känsla av sammanhang) 

är en mycket viktig faktor för att, på kontinuet hälsa-ohälsa, kunna upprätthålla sin position 

samt att kunna röra sig mot kontinuets friska pol (Antonovsky, 2005:42).  

När Antonovsky började formulera vad de centrala temana var i KASAM, kom han fram till 

att det var tre teman som återkom i hans studier, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Det var dessa tre teman han senare kom att kalla för tre centrala komponenter 

vilka beskriver KASAM (Antonovsky, 2005:43). Begriplighet som beskriver i vilken 

utsträckning man, förnuftsmässigt gripbart, upplever inre och yttre stimuli (Antonovsky, 

2005:44). Hanterbarhet, vilken definieras som: till vilken grad man upplever att det till ens 

förfogande finns resurser, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli 

man bombarderas av (Antonovsky, 2005:45). Meningsfullhet som hänvisar till vikten av att 

vara delaktig, med syfte på ett medverka i de processer som skapar ens öde och dagliga 

erfarenheter (Antonovsky, 2005:45). Senare kom en formell omdefiniering av KASAM enligt 

följande:  

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 
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som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 

och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang.” (Antonovsky, 2005:46) 

Definierat är känslan av sammanhang ett generellt och hållbart sätt att se på världen och livet i 

den (Antonovsky, 1979:124). 

En neurotisk person med svag känsla av sammanhang kanske väljer att avstå från det ”farliga” 

att börja gå i psykoterapi. I den meningen väljer en person att ingå i situationer som svarar 

mot nivån av känsla av sammanhang den personen befinner sig i (Antonovsky, 1979:125).  

I studien har vi använt KASAM som ett analysverktyg för att beskriva hur trädgårdsterapi och 

natur kan hjälpa personer med stressrelaterad ohälsa att göra sin tillvaro begriplig, hanterbar 

och meningsfull. 

3.2 Coping 

Coping är en psykologisk term som kan sägas beskriva en persons egen förmåga till att kunna 

hantera stressfyllda och känslomässigt krävande situationer. Coping kan även vara på vilket 

sätt den enskilde individen upprätthåller sin självbild och sin känslomässiga jämvikt vid olika 

påfrestningar som är stressfyllda. Coping kan anses vara en strategi som individen skapar för 

att kunna hantera en hotbild eller en svår kris i livet, där människor som hittar eller skapar en 

egen mening för sig själv klarar sig bättre i motgångar. (Währborg, 2009:313). 

Två av upphovspersonerna till begreppet, Richard Lazarus & Susan Folkman definierar 

coping som:  

”constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or 

internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person.” 

(Lazarus & Folkman, 1984:141). 

Enligt Lazarus & Folkman (1984) finns det tre faktorer som spelar in och har en avgörande 

roll för hur den enskilde individen uppfattar, upplever och slutligen hanterar en hotsituation. 

Dessa är möjligheten eller utmaningen som finns i det upplevda hotet, hur stor omfattning 

hotet har och vilken skada den möjligen kan göra (Lazarus & Folkman, 1984:142). 

Det finns flera copingstrategier, vilka fungerar olika bra för olika individer. Lazarus & 

Folkman (1984) beskriver två huvudtyper, problemfokuserad coping och emotionsfokuserad 
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coping. Dessa påverkas av varandra när stress uppstår, där de både kan vara förhindrande och 

förenklande för varandra, det gäller att försöka balansera mellan dessa två (Lazarus & 

Folkman, 1984:150ff). 

Med problemfokuserad coping menas, på vilket sätt individen inriktar sig på att försöka 

undanröja det yttre hotet. Lazarus & Folkman (1984) har beskrivit problemfokuserad coping 

som en ”objektiv analytisk process som mest koncentrerar sig på miljön omkring personen” 

(Lazarus & Folkman, 1984:152). Först definieras det uppstådda problemet, dess för och 

nackdelar vägs in för att sedan finna olika alternativa lösningar på problemet. Vid 

stressrelaterad ohälsa kan exempelvis en terapeut eller rehabilitering av något slag, sättas in 

för att hjälpa individen (Lazarus & Folkman, 1984:152f).  

Emotionsfokuserad coping betyder att individen i första hand försöker ändra sin värdering av 

stressens betydelse, eller försöker ändra sitt förhållningssätt till den stressande situation som 

uppstått. Detta kan göras genom att försöka påverka sin egen uppmärksamhet. Antingen 

skärps uppmärksamheten eller så undviks den genom att tänka på något helt annat istället. 

Intalar man sig själv att det som känns hotande inte är så viktigt, kan tendensen bli att 

stressreaktionen minskas som annars skulle uppstå. (Lazarus & Folkman, 1984:150f).  

I vår studie har vi att använt både problemfokuserad och emotionsfokuserad coping som ett 

analysverktyg då människor med stressrelaterad ohälsa kan finna att naturen har en läkande 

och återhämtande effekt. Att använda naturen som copingstrategi för personer med 

stressrelaterad ohälsa, kan vara ett sätt att hantera och klara av stressfyllda situationer. 

4. Metod  

Nedan redogörs för vår förförståelse, forskningsdesign, vår vetenskapsfilosofiska position, 

metod för litteratursökning och urval, primärdokument, analysverktyg, studiens tillförlitlighet 

samt etiska aspekter. 

4.1 Förförståelse 

Då förförståelse och bakgrund är viktigt inom det hermeneutiska synsättet så har vi innan vi 

påbörjade studien tänkt igenom och diskuterat vår förförståelse med varandra (Larsson, 

2005b:93).  
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Vår förförståelse om trädgårdsterapi var liten i början av studien. Ingen av oss visste särskilt 

mycket om vad det var eller vad trädgårdsterapi innebar. Däremot har en av författarna ett 

stort trädgårdsintresse och har arbetat i en trädgårdsanläggning under ett antal år.  Genom 

detta intresse för trädgård har vi båda blivit nyfikna på hur trädgårdsterapi kan vara en hjälp 

tillbaka för dem med stressrelaterad ohälsa. Att vi båda visste så lite om trädgårdsterapi från 

början kan ha gjort att vi gått in i studien med öppna ögon.  

4.2 Forskningsdesign 

Utifrån vår frågeställning och vårt syfte med uppsatsen valde vi att använda oss av en 

kvalitativ forskningsdesign med hjälp av en kunskapsöversikt. Syftet med en 

kunskapsöversikt är enligt Backman (2008), att få en översikt av kunskapsläget inom något 

specifikt ämne, man sammanfattar och väver samman empirisk forskning (Backman, 

2008:72f). Backman (2008) skriver även att det idag finns ett behov av kunskapsöversikter då 

ny kunskap är snabbt växande och ny vetenskap kontinuerligt publiceras (Backman, 2008:71). 

Även Bergmark (2005) påtalar att kunskapsmassans växande, tillsammans med det ökade 

kravet på evidensbaserade metoder, gör att ny information behöver sammanställas (Bergmark, 

2005:152).  

För att på bästa sätt besvara våra frågeställningar och vårt syfte med uppsatsen, att studera 

trädgårdsterapins roll i människors tillfrisknande från stressrelaterad ohälsa, har vi valt att 

göra en selektiv kunskapsöversikt. Med en selektiv kunskapsöversikt menas att en 

begränsning görs på något sätt (Backman, 2008:81). Vi har begränsat oss i vårt urval av 

litteratur till att endast använda forskningsrapporter och andra tryckta källor som är direkt 

kopplade till trädgårdsterapi och stressrelaterad ohälsa. Vi har sammanställt ett antal 

primärdokument och tidigare forskning som ligger till grund i vår analys där dessa har 

analyserats utifrån våra teoretiska perspektiv KASAM och Coping.  

I studien har en abduktiv ansats gjorts, vilket är en kombination av induktiva och deduktiva 

delar där det pendlat mellan empiri och teori (Larsson, 2005a:23f). I ett första steg har vi på 

ett induktivt sätt förklarat mönster och begrepp ur primärdokumenten för att i ett andra steg 

arbeta deduktivt, då vi i analysdelen tolkat resultaten utifrån våra valda teoretiska perspektiv. 

4.3 Vetenskapsfilosofisk position 

I vår vetenskapsfilosofiska position har vi utgått ifrån det hermeneutiska synsättet men vi vill 

förtydliga att vi inte använt det fullt ut. Det vi använt oss av är det centrala inom 
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hermeneutiken, tolkningen och förståelsen av en mening. Särskilt fokus är det på de meningar 

och teman som eftersöks och vilka frågor som ställs till texten. Syftet med tolkningen är att 

hitta en giltig och gemensam förståelse (Kvale & Brinkmann, 2009:66). 

Larsson, (2005b) skriver att tolkningar av texter aldrig kan bli förutsättningslösa, utan blir 

snarare ett kunskapande samtal där forskarens bakgrund och förförståelse är viktig och har 

stor betydelse för hur forskaren förstår och tolkar texten (Larsson, 2005b:93). Genom att vi 

haft i tankarna och varit medveten om att vår förförståelse och vår bakgrund kan komma att 

spegla de slutresultat vi får har vi genom denna medvetenhet försökt att skapa de bästa 

förutsättningarna för vår studie. 

Vår tolkning av texternas mening har kännetecknats av den hermeneutiska cirkeln där vi hela 

tiden har pendlat mellan delarna och helheten. De enskilda delarna har tolkats på ett intuitivt 

sätt, för att sedan bilda en helhet medans helheten har förståtts genom de olika delarna. Då 

detta i den hermeneutiska traditionen ses som en god cirkel som pekar på de möjligheter vi 

haft till att få en djupare förståelse av meningen i våra texter har gjort att vi slutligen kommit 

fram till en slutsats (jfr Kvale & Brinkmann, 2009:226).  

4.4 Metod för litteratursökning och urval 

De källor av tidigare forskning och de primärdokument vi använt oss av är vetenskapliga 

tidskriftsartiklar, forskningsrapporter, böcker och bokkapitel. Vi har fortlöpande under vårt 

arbete (100920-101205) gjort sökningar efter relevant litteratur.  

Sammanställning av data från vetenskapliga tidskriftsartiklar och rapporter har hämtats från 

olika referensdatabaser. Vi valde att använda flera databaser, detta då Backman (2008) skriver 

att endast använda en referensdatabas kan göra att data inte blir heltäckande, då ny 

publicering av litteratur kan vara fördröjd (Backman, 2008:78). De databaser vi använt i vår 

sökning är PsycINFO, Social Service Abstracts och Sociological Abstracts. De engelska 

sökord vi använt oss av i de internationella databaserna var: horticultural therapy, healing 

garden, garden therapy, therapeutic gardens och stress.  

Utifrån våra träffar har de artiklar som inte blivit peer-reviewed utsorterats, detta för att 

säkerställa dess vetenskapliga förankring. Sedan lästes och valdes de abstracts ut som var 

mest relevanta för vår studie. Genom sökning på PsycINFO fick vi 131 träffar på våra sökord, 

av dessa var 75 peer-rewied. Vi valde ut fyra artiklar och rapporter att använda där alla 
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redovisas som tidigare forskning. Social Service Abstract gav 16 träffar och alla var peer-

reviewed, men ingen av dessa artiklar valdes ut. Likaså var det med sökningen på 

Sociological Abstracts, där vi fick 8 träffar, alla peer-reviewed men även här valdes ingen ut. 

Att vi inte valde några artiklar från de två sistnämnda databaserna beror på att ingen av de 

abstracts vi läste stämde överens med vårt syfte eller vår frågeställning. 

Vi fortsatte att göra litteratursökningar på Libris och Google Search för att hitta relevant 

litteratur inom ämnet. Vi använde oss av samma sökord som vid databassökningen samt de 

svenska sökorden: trädgårdsterapi, terapiträdgårdar, grön rehabilitering, restorativ trädgård 

och stressrelaterad ohälsa. Vi försökte hitta litteratur och forskning som var skriven av 

aktuella och ledande forskare inom området, detta gjordes för att öka validiteten av den 

litteratur som valdes ut (jfr Kvale & Brinkmann, 2009:266). Vi försökte även hitta så 

nypublicerad litteratur som möjligt samt att vi telefonintervjuade en ledande forskare inom 

området, Patrik Grahn, professor och landskapsarkitekt, verksam på Institutionen för 

landsplanering, vid SLU i Alnarp. Förutom svar på våra frågor angående trädgårdsterapi gav 

Grahn oss även förslag på relevant forskning och litteratur att använda i studien. 

Våra primärdokument utgörs av böcker och bokkapitel skrivna av ledande forskare och 

författare inom området. 

4.5 Primärdokument 

Nedan ges en beskrivning av de primärdokument vi använt oss av i studien. Dokumenten har 

märkts före författaren eller författarnas namn i referenslistan med en asterisk (*), då det 

enligt Backman (2008) gör det lättare för läsaren att se vilka primärdokument vi haft i vår 

studie (Backman, 2008:88).  

1. Rachel Kaplan och Stephen Kaplan (1989) är två framstående forskare i psykologi som är 

kända inom miljöpsykologin. De är bland annat kända för sin forskning ”The Experience of 

nature: a psychological perspective”, som handlar om effekten av naturen på människors 

relationer och hälsa. 

2. Terry Hartig (2005) är verksam som docent i psykologi vid Institutet för bostads- och 

urbanforskning, Uppsala universitet, där han bedriver sin forskning. I kapitlet teorier om 

restorativa miljöer – förr nu och i framtiden (red) beskriver han teorier och metoder för 

återhämtning i olika miljöer. 
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3. Roger Ulrich (1999) är forskare och professor i arkitektur. Hans forskning Effects of 

gardens on health outcomes: Theory and research. (red) beskriver hur stress kan reduceras av 

att titta ut genom fönstret på naturen.   

Patrik Grahn är professor vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp och är en av de drivande 

personerna bakom rehabiliteringsträdgården. Hans forskningar om naturens effekter är kända 

på nationellt som internationellt. Grahn har skrivit tre av de primärdokument vi valt till vår 

studie, vi har även gjort en telefonintervju med Grahn som är ett av våra primärdokument. 

4. Om trädgårdsterapi och terapeutiska trädgårdar (2005) (red). 

5. Trädgårdsterapi - en exposé (2009) (red). 

6. Därför mår vi bra i natur och trädgård (2010) (red). 

7. Telefonintervju med Patrik Grahn (2010), se bilaga 1. för intervjuguide. 

8. Johan Ottosson (2007) är verksam som hortonom vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp och 

har skrivit i sin avhandling The importance of nature in coping om naturens helande krafter 

vid återhämtning från en livskris, vad det är som helar i naturen. 

Rebecca L. Haller har praktiserat och lärt ut trädgårdsterapi sedan 1978, hon har skrivit 

många artiklar inom området och vi har valt två av dessa som primärdokument, 

9. Vocational, social and therapeutic programs in horticulture (1998).  

10. Horticultural therapy methods – making connection in health care, human service and 

community programs (2006) som Haller skrivit tillsammans med Christine L. Kramer. 

Kramer är koordinator av trädgårdsterapiutbildningen vid Trädgårdsterapi institutet i Denver, 

USA.  

11. Lena Welén Andersson och Inga-Lena Bengtsson (2010) är båda verksamma i 

terapiträdgården på Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Welén Andersson är legitimerad 

arbetsterapeut och Bengtsson är leg. läkare och psykoterapeut. De har skrivit Vägen vidare 

går genom trädgården (red) där de beskriver deltagarnas väg genom rehabiliteringen på 

Alnarp med hjälp av trädgårdsterapi. 

4.6 Analysverktyg 

I analysen har meningskategorisering av det insamlade materialet genomförts, där data har 

indelats utifrån olika temata områden. Det innebär att vi har skrivit om långa uttalanden som 

sedan reducerats till några få kategorier. En kategorisering av en intervju, i vårt fall, intervjuer 
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med litteraturen kan vara bra att göra då det kan ge en överblick över stora mängder utskrift, 

men även underlätta jämförelser och olika hypotesprövningar (Kvale & Brinkmann, 

2009:219). 

Kategorierna är av två slag, där den ena är de kategorier som påträffas direkt i materialet, in 

vivo-kategorier, och den andra är kategorier som vi, forskarna själv har konstruerat utifrån 

materialet, in vitro-kategorier (jfr Alvesson och Sköldberg, 2008:143f).  

De temata vi valt att analysera utifrån är:  

1. Naturens/trädgårdens terapeutiska och stressreducerande inverkan  

2. Återhämtning i samspel med naturen/trädgården  

3. Trädgårdsterapins syfte och mål   

4. Förändringsprocesser i trädgårdsterapin. 

Avslutningsvis har en sammanställande helhetsanalys av primärdokumenten gjorts, där de 

valda temata kopplats samman med våra analysperspektiv, för att slutligen få fram den 

centrala resultatbilden (jfr Larsson, 2005b:108). 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

En studies trovärdighet är beroende av dess validitet och reliabilitet. Inom kvalitativ forskning 

finns svårigheter i att fasställa en studies validitet och reliabilitet, detta då forskare inom 

kvalitativa studier både är tolkare av meningen samt studiens mätinstrument. Detta gör att 

man behöver bedöma dessa frågor annorlunda inom den kvalitativa forskningen för att kunna 

höja en studies validitet och reliabilitet (Larsson, 2005b:115f).  

Enligt Kvale & Brinkmann (2009), är det viktigt i en studie att undersöka det som är avsett att 

undersöka, detta för att en studies resultat ska ha validitet. De menar även att detta måste pågå 

fortlöpande under hela undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Genom att vi under 

hela processen av vår studie ställt vårt syfte och våra frågeställningar mot de olika val vi 

ställts inför och gjort i fråga om metod, informationssökning, data vi använt oss av och 

analysverktyg i studien, har vi försökt säkerställa validiteten i vår studie (jfr Kvale & 

Brinkmann, 2009:270). 
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För att öka validiteten i studien har vi gjort informationsrika beskrivningar av och fylliga citat 

ur våra primärdokument så att läsaren kan få en tydlig bild av det fenomen vi studerat, vilket 

överrensstämmer med det Larsson (2005b) beskriver (Larsson, 2005b:116f).   

För att höja reliabiliteten av vår studie har vi i vår datainsamling valt ut ett antal 

primärdokument som vi båda vid upprepade gånger läst för att kunna se om vi får samma 

resultat vid tolkningen av texterna. Detta då Kvale & Brinkmann (2009) påtalar att en studies 

reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens struktur (Kvale & Brinkmann, 2009:263f).  

Även att generalisera våra resultat kan bli svårt då vi använt och tagit del av en liten och även 

syftesbestämd litteratur i vår kunskapsöversikt. Det vi kan göra är en så kallad naturalistisk 

generalisering där den tysta kunskapen ur vald litteratur verbaliserats och på så sätt kan bli 

påståendekunskap (jfr Larsson, 2005b:118). 

4.8 Etiska ställningstaganden 

Då vi inte gjort intervjuer med personer som genomgått trädgårdsterapi, utan istället intervjuat 

vald litteratur och forskare Patrik Grahn, har inte etiska ställningstaganden i större 

utsträckning behövt tagits. Vi har i inledningen av studien satt oss in i den rådande 

vetenskapliga traditionen och även den vetenskapliga litteraturen inom vårt ämne. Detta för 

att kunna göra en så god forskning som möjligt (Vetenskapsrådet, 2010). 

5. Resultat och analys 

Här beskrivs det resultat vi kommit fram till vilka presenteras utifrån de fyra valda temata vi 

tidigare redogjort för. Efter varje tema har en kort sammanfattning av de centrala delarna 

gjorts. Sedan följer en analys utifrån de valda teoretiska perspektiven. 

5.1 Tema 1 Naturens/trädgårdens terapeutiska och stressreducerande inverkan 

Roger Ulrich (1999) beskriver att uppfattningen om att se ut över grönska och vatten 

reducerar stress går långt tillbaka i historien. Ulrich (1999) menar att likaväl som grönska, 

natur och trädgård har stressreducerande inverkan på oss människor så har storstäder motsatt 

inverkan på oss där trafik, brott och arbetsbelastning påverkar oss negativt (Ulrich, 1999:50).  

”Nature settings dominated by vegetation or water usually have lower levels of 

complexity and other stimulating properties, and hence should be more 

restorative.” (Ulrich, 1999:50f). 
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Ulrich (1999) beskriver också att en viktig del i varför vi mår bra i natur och trädgård är att 

naturens inverkan på oss reducerar vårt flyktsystem, vilket gör att pulsen minskar, nivån av 

stresshormoner likaså. Ulrich (1999) hänvisar till den tidiga människans sätt att leva och våra 

ärvda skydd- och försvarsmekanismer såsom att fly eller fäkta (Ulrich, 1999:51).  

”A further implication is that humans may have biologically prepared disposition 

that motivates them, following a stressful experience, to seek out, approach, and 

spend time in nature settings with restorative properties.” (Ulrich, 1999:51f).   

Ulrich (1999) pratar om evolutionens inverkan på människan, att vi hör hemma i naturen och 

att vi på det sättet lockas ut i gröna miljöer på ett naturligt sätt (Ulrich, 1999:51f). Utifrån att 

han också beskriver att den gröna miljön reducerar stress genom att våra skyddsmekanismer 

minskar, kan man förklara Ulrichs teorier som att vårt välmående i naturen är direkt kopplat 

till vårt sociala och biologiska arv.  

Grahn (2005) menar att det både är en trygg miljö och en vacker natur tillsammans med 

trädgårdsarbete som bäst reducerar stress.  

”I en levande, sinnlig trädgård aktiveras alla sinnen syn, hörsel, doft, smak, 

temperatur, muskelposition, balans och beröring efter några sekunders promenad 

längs en vindlande stig mellan träd, rabatter och trädgårdsdamm. Blänket ifrån 

vattenytan, surret av insekter, doften av blommor och våt jord, vinden i ansiktet, 

värmen från den solbelysta bänken mot huden, och inte minst den balansakt man 

tvingas till på ibland smala ojämna gångar.” (Grahn, 2005:249).  

Det Grahn (2005) vill få fram är att samtidigt som alla våra sinnen berörs så kommer vi bort 

från det myller av ljud och intryck i stadsmiljö till lugnande miljöer i naturen där vi stannar 

upp och bara är. Förutom de kombinerade stressreducerande faktorerna man redan kommit 

fram till i forskning menar Grahn (2010) i intervjun att den fortsatta forskningen på Alnarp 

kommer att ännu mer fokusera på vad det är i trädgårdarna som skapar de läkande processerna 

och hur de samspelar (Grahn, 2010).  

I Grahn (2009) beskrivs att de trädgårdsterapeutiska och psykiatriska teorier som framhävs är: 

Aktiviteternas betydelse, Sinnenas betydelse och Betydelsen av att kunna reflektera. I teorin 

om aktiviteternas betydelse är det centrala:  
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”hälsoeffekterna som beror på att människan i grunden är en aktiv varelse och 

aktiviteter i sig är hälsofrämjande” (Grahn, 2009:24).  

I teorin om sinnenas betydelse är det centrala:    

”hälsoeffekter som beror på att många sinnen används i naturen” (Grahn, 

2009:24).   

I teorin om betydelsen av att kunna reflektera är det centrala  

”hälsoeffekter som beror på att natur och trädgårdar mer än andra miljöer mjukt 

kan svara mot olika typer av känslor” (Grahn, 2009:24).  

Welén-Andersson & Bengtsson (2010) beskriver att de terapeutiska aktiviteterna är en viktig 

del i rehabiliteringen där naturens rytm bestämmer vad som erbjuds. Terapeuterna tar hela 

tiden hänsyn till deltagarens behov och vilken psykologisk process personen befinner sig i för 

att kunna matcha aktiviteterna för just den personen. De deltagare som kommer till Alnarp har 

ofta levt ett liv där de anpassat sig till andras behov istället för att följa sina. I trädgårdsterapin 

får deltagarna träna på att sänka sin ambition och på sin pliktkänsla och istället träna på att 

lyssna på sina egna behov (Welén-Andersson & Bengtsson, 2010:17).  

”Trädgårdens avgränsning mot omgivningen är viktig. Därför omges den av ett 

staket för att tydligt förmedla att detta är en trygg plats att vara på.” (Welén-

Andersson, 2010:16f). 

Johansson, Collinder & Gatzsche (2008) beskriver i sin studie ”trädgårdsrehabilitering vid 

stressrelaterad sjukdom” att verksamheten i trädgården sker i det verkliga livet där man 

arbetar med levande material som kräver skötsel och omvårdnad och att det är lätt att se 

resultat av det man gör:  

”Trädgårdsrehabilitering ger deltagarna möjlighet att hitta nya strategier, sätta 

gränser för vad som är möjligt i nuet och finna balans mellan aktivitet och vila. 

Att göra aktiviteter tillsammans och dela sina erfarenheter med andra i liknande 

situation är också viktigt.” (Johansson et al, 2008:6). 

Johansson et al (2008) menar också att det som sker i naturen sker i sin takt och att deltagarna 

måste anpassa sig till de förutsättningar och den takt naturen har, att det inte går att skynda på 

den (Johansson et al, 2008:6).  
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Ottossons (2007) summering av hur naturen påverkar människor i kris: 

”Under vistelser i en berikad miljö (det vill säga natur med kvaliteter som 

förmedlar en verkningsfull emotionell ton), sker en interaktion mellan sensorisk 

stimulering, känslor och logiska tankar - en interaktion som leder till en ny 

inriktning och nya sätt att se sig själv och sina resurser.” (Ottosson, 2007:64). 

Sammanfattning av Tema 1 Naturens/trädgårdens terapeutiska och stressreducerande inverkan 

Tryggheten som skapas av att vara på ett inhägnat område som är avgränsat men som ändå 

ger deltagaren möjlighet till att se ut över landskapet är en viktig aspekt. Det som tillkommer i 

trädgårdsterapin är aktiviteterna, strukturen och samtalen vilka utgör en stor del av formen för 

vad trädgårdsterapi är.  

En återkommande poäng som ses som viktig är deltagarnas anpassning till naturens takt, det 

som sker i naturen går inte att skynda på, i alla fall inte i någon större utsträckning. Deltagarna 

måste alltså därmed bromsa och följa naturens takt. 

Ulrich (1999) beskriver vårt nedärvda flykt- och kampsystem som påverkar oss vid hot och att 

lugnande miljöer som en inhägnad trädgård kan vara ger motsatt effekt, det vill säga, det 

dämpar vår känsla av att vilja fly eller fäkta. Samtidigt är det stadsmiljöerna med dess höga 

tempo som stressar oss med alla sina intryck, ljud och all information vi mottar. När vi lugnar 

ner oss så minskar vi på produktionen av stresshormoner vilket gör att vi kan uppleva att vi 

kan tänka klart, koncentrera oss och vara i nuet.  

De tre teorier som Grahn (2009) beskriver handlar om aktiviteternas betydelse, sinnenas 

betydelse och betydelsen av att kunna reflektera. Alla de tre behoven skulle vi kanske kunna 

få tillgodosedda i andra sammanhang än i en trädgård eller en vacker natur, men man är i flera 

forskningsstudier överens om att just naturen hjälper oss att bli lugna, att vi hör hemma där.  

5.2 Tema 2 Återhämtning i samspel med naturen/trädgården  

Hartig (2005) skriver i kapitlet, Teorier om restorativa miljöer – förr, nu och i framtiden, att 

alla människor behöver vila och att vi får det mesta återhämtning genom sömnen men inte all. 

Hartig (2005) menar vidare att människor får återhämtning även i vaket tillstånd och då 

genom någon aktivitet som på något sätt ger utrymme för återhämtning av dess 

anpassningsresurser (Hartig, 2005:263). Vidare beskrivs en teori om restorativa miljöer vilken 

uppfyller tre huvudkrav: precisera vilket tillstånd en person återhämtar sig från, beskriva 
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återhämtningsprocessen av en uppsättning resurser samt beskriva de miljöer som främjar 

återhämtning (Hartig, 2005:264).  

”Återhämtningsprocesser hör inte nödvändigtvis hemma bara i en viss miljö (t.ex. 

i bostaden eller ute i naturen), men de kan fortgå enklare och smidigare genom 

vissa aktiviteter och i vissa miljöer än andra. Vi kan tala om miljöer som främjar 

(och inte bara medger) återhämtning som ”restorativa”.” (Hartig, 2005:266).  

Det Hartig (2005) vill understryka är att det finns miljöer som, beroende på individ, kan 

hjälpa till att påverka återhämtningsprocessen så att den främjas till att gå både snabbare och 

lättare.  

Vidare beskriver Hartig (2005) att återhämtning endast kan ske om det finns förutsättningar 

för återhämtning. En person som är i behov av återhämtning kan beskrivas ha förbrukat sina 

resurser, där resurser står för förmågor som en person har möjlighet att utnyttja för att kunna 

behålla eller förbättra anpassningen till miljön (Hartig, 2005:264f).  

”Att de för oss intressanta resurserna regelmässigt och förutsebart minskar 

hjälper oss att skilja det som är viktigt för teorierna om restorativa miljöer från 

det som är viktigt för terapier och rehabiliteringsstrategier……..Alternativt kan 

terapi och rehabilitering inriktas på förmågor som en person har blivit av med vid 

en olycka eller något slags sjukdomsprocess snarare än i samband med normal 

anpassning till en föränderlig miljö.” (Hartig, 2005:265). 

Själva återhämtningsprocessen består av i sin tur ett antal processer som förnyar eller 

återupprättar anpassningsresurser i form av förmågor som har försvagats. Resurserna kan vara 

psykologiska, fysiologiska eller sociala mekanismer som träder i kraft under 

återhämtningsprocessen för att förnyas. I återhämtningsprocessen finns flera 

återhämtningsstadier och den tid som krävs för återhämtning, på det viset är processerna 

utsträckta över tid (Hartig, 2005:265f). 

Ottosson (2007) beskriver att när han i sin rehabilitering på Orups sjukhus efter en stor 

hjärnoperation fick han en ny känsla för naturen som han aldrig tidigare i livet känt. I sin 

rehabilitering vistades han i naturliga miljöer. Den nya känslan var särskilt påtagande när han 

var i kontakt med stenar och vatten (Ottosson, 2007:5).  
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För att återhämta sig från en svår kris behövs relationer som går att hantera, relationer som 

stärker självkänslan och leder till positivt tänkande, detta kan naturen svara för skriver han. 

När en person är i kris och den egna mentala hälsan är låg kan man få hjälp och styrka ifrån så 

enkla saker som exempelvis sten och vatten, då dessa är hanterbara. En annan aspekt av 

naturens betydelse av återhämtning vid en kris är att naturen kan tillhandahålla den trygghet 

och säkerhet man behöver som gör att man kan hantera sin situation och se bortom den 

skräckfyllda rädsla man känner och istället fokusera på positiva tankar (Ottosson, 2007:32). 

Ottosson (2007) beskriver detta utifrån en upplevelse han haft med en sten:   

”när han tänker på den första tiden efter sin skada förvånas han över att en så 

stor del av upplevelsen i naturen var bunden till stenen. Den helt vilda stenen med 

dess täcke av lavar och mossor i naturens olika nyanser av grönt och grått, gav 

trygghet genom att utstråla tidlöshet, lugn och harmoni. Han tyckte att stenen 

talade till honom: ”jag har funnits här alltid och kommer alltid att finnas här, 

mitt hela värde är att jag finns till och vad du än är eller gör har ingen betydelse 

för mig”. Stenarna talade inte till honom i ord utan i känslor, vilket gjorde 

kontakten väldigt nära och stark. Känslan ingav honom lugn och harmoni. Hans 

egen situation blev mindre viktig. Stenen hade funnits här långt innan den första 

människan vandrat här. Otaliga generationer, alla med speciella livsöden hade 

passerat förbi” (Ottosson, 2007:32). 

Enligt det amerikanska forskarparet Kaplan och Kaplan (1989) förändras människans 

koncentrationsförmåga efter arbetsuppgift och efter vilken miljö hon befinner sig i, detta i sin 

tur påverkar hur människan mår och återhämtar sig. Kaplan och Kaplan (1989) talar om den 

riktade uppmärksamheten som används när vi arbetar fokuserat med en uppgift, exempelvis i 

det dagliga arbetet. Hjärnan blir snabbt trött och måste återhämta sig. Om denna typ av 

koncentration blir överbelastad under längre tid leder det till slut till det som kallas utmattning 

(Kaplan & Kaplan, 1989:3f). 

Den andra typen av uppmärksamhet är den spontana uppmärksamheten, som är omedveten. 

Den stimuleras av miljöer som på något sätt piggar upp oss, exempelvis moln och blad som 

rasslar i vinden. Det finns ett samband mellan naturliga miljöer och den spontana 

uppmärksamheten. I en naturlig miljö behöver man inte ifrågasätta saker utan man kan bara 

lita på sina sinnen och sina instinkter (Kaplan & Kaplan, 1989:4).  
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Detta kan enligt Kaplan & Kaplan (1989) förklara varför människor mår bra av och 

återhämtar sig av att vara i naturliga miljöer då de skriver att i naturen används den spontana 

uppmärksamheten mest och den riktade koncentrationen får lov att vila och kan återhämta sig. 

Vistelse i naturområden där man får lov att känna att man är långt bort från samhällets och ens 

egna krav. De skriver även att en fördel är om naturområdena är stora och öppna med inslag 

av några få element att upptäcka, exempelvis några träd eller buskar att fästa 

uppmärksamheten på så släpps en individs inre oro över att behöva upptäcka och konfrontera 

nya saker (Kaplan & Kaplan, 1989:35). 

”Mycket av den mening människan finner i naturen kan härledas till begreppet 

kontroll. Naturen är en plats som människor direkt kan forma och kontrollera i en 

värld och miljö som till stor del ligger utanför deras kontroll” (Kaplan & Kaplan, 

1989:167). 

Grahn (2009) skriver om hur det sker en snabb återhämtning om miljön innehåller sådana 

kvaliteter som utsikt och kontroll och att inga uppenbara hot förekommer. Teorin är 

miljöpsykologisk och lyder:  

”Återhämtning från stress genom att omgivningen signalerar trygghet” (Grahn, 

2009:20).  

En andra miljöpsykologisk teori som Grahn (2009) presenterar, och som beskriver varför 

återhämtning kan ske i gröna miljöer är: 

”Återhämtning från informationsbelastning” (Grahn, 2009:22).   

Forskare har kommit fram till att den plats där vi människor känner oss mest trygga är på en 

liten höjd med vatten i bakgrunden, och med utsikt över ett ljust naturområde med gles 

trädvegetation. Detta kopplas till våra förfäder som levde på savannen och där den typ av 

plats sågs som bästa möjliga boplats (Grahn, 2010:58).  

”Där kunde man hålla uppsikt över omgivningen och eventuella fiender som 

närmade sig, där hade man nära till mat och vatten” (Grahn, 2010:58). 

Johansson et al (2008) beskriver i deras studie att trädgårdsterapi som rehabiliteringsmodell 

visar att vistelse i trädgård och natur positivt kan stimulera emotionella, kognitiva samt 

motoriska funktioner men även ge en känsla av ökad delaktighet, välmående och 

tillfredsställelse med livet (Johansson et al, 2008:3, 11). 
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Sammanfattning Tema 2 Återhämtning i samspel med naturen  

På olika sätt beskrivs hur naturen får oss att koppla bort stressen, vilket kan ses som ett måste 

för att återhämta sig. Paret Kaplan (1989) pratar om den spontana uppmärksamheten som är 

omedveten och som väcker våra sinnen till att bara lyssna på ett prassel eller vattenporl, 

kanske se en fågel eller lövens olika färgkombinationer. Man beskriver hur vår 

uppmärksamhet dras till detta på ett kravlöst sätt och att vi kan vila i vad naturen erbjuder 

våra sinnen. Trygghet och säkerhet tycks också vara byggstenar i förutsättningen att återhämta 

sig från stressrelaterad ohälsa såväl som många andra åkommor. Återkommer gör också 

naturens takt, vilken får oss att stanna upp och skapar utrymme för återhämtning. 

Återhämtningen beskrivs också komma genom att stimulation av olika funktioner ger en ökad 

känsla av att vara delaktig samt att få en känsla av välmående och tillfredsställelse med livet. 

Ottosson (2007) beskriver också att man i kris är i behov av relationer som är trygga och 

lugna och han menar att naturen kan bidra med detta. Ottosson (2007) berättar om när han 

själv fick en ny känsla av naturen efter en svår sjukdom och på det viset också en ny relation 

till denna. Kanske behöver vi bli omtumlade i vår vardag för att se vår omgivning med nya 

ögon, upptäcka det vi har nära runt om oss och omvärdera det vi ser .  

5.3 Tema 3 Trädgårdsterapins syften och mål 

Hallers (2006) definition av trädgårdsterapi (horticultural therapy):  

”Trädgårdsterapi är en professionellt utförd kundcentrerad behandlingsmetod 

som utnyttjar trädgårdsodlingsaktiviteter för att tillgodose särskilda terapeutiska 

eller rehabiliterande mål för dess deltagare. Fokus är att maximera den sociala, 

kognitiva, fysiska och/eller psykologiska funktionen och/eller för att stärka 

allmänhetens hälsa och välbefinnande” (Haller, 2006:5). 

Trädgårdsterapi används inom flera olika områden i USA, i människovårdande yrken, i 

hälsovård, i hälsofrämjande syfte och inom samhällsutvecklingen, främst då i stadsplanering 

och liknande. Inom rehabilitering kan trädgårdsterapi vara ett sätt att hjälpa 

patienterna/klienterna att hantera sina känslor efter en livskris eller förlust. Det kan vara 

genom att introduceras till en aktivitet som kan ge ny kvalité i livet och som kan bidra som ett 

forum för social interaktion och för relationer. Haller (2006) beskriver tre typer av 

trädgårdsterapi, yrkesinriktat program, en medicinsk modell och en social/välmående modell 
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med syftet att förbättra den allmänna hälsan och eller livskvalitén för deltagarna (Haller, 

2006:8).  

Haller (1998) beskriver att trädgårdsterapi är indelad i tre inriktningar, där man utgår från tre 

olika metoder beroende på syftet. Rehabilitering vänder sig till yrkesförberedande syften, 

medicinsk behandling till återhämtning/tillfrisknande av sjukdom och välmående till sociala 

program där livskvalité är målet (Haller, 1998:43). Målet nås enligt henne genom att: 

”…hjälpa och förbereda individerna så att minsta möjliga inblandning av andra 

behövs ifråga om den struktur eller det stöd som krävs för att uppfylla individens 

behov” (Haller, 1998:45). 

Trädgårdsodling som terapi används också som träning i form av sommararbete för ungdomar 

som är socialt eller ekonomiskt missgynnade (Haller, 1998:49). De förmåner klienterna når i 

trädgårdsterapi är deltagande i fysisk aktivitet, social interaktion och möjligheter att lära om 

sådana färdigheter som minne och problemlösning. Aktiviteterna är också inriktade på att 

bygga upp självförtroende, självkänsla och sociala färdigheter. Haller (1998) menar att det 

klienterna når, och som kanske är det viktigaste för dem, är att de erbjuds en miljö i form av 

en plats och en attityd där de kan må bra (Haller, 1998:57). 

Alnarps trädgårdsterapi vänder sig till personer som lidit av stressrelaterad ohälsa som 

utmattningssyndrom, depressioner, ångest- och smärttillstånd kommer dit för att läka i 

terapiträdgårdarna. Behandlingsmodellen består av flera olika delar där naturvistelser, 

trädgårdsarbete, psykoterapi, kropps- och bildterapi, hantverk, avslappning, 

mindfulnessövningar är några (Welén-Andersson & Bengtsson, 2010:13f). En grundläggande 

del i terapiträdgården i Alnarp är att varje dag har en jämn rytm med bestämda tider för 

möten, aktiviteter och vila och det finns tydliga ramar och en struktur som är strikt men som 

ändå lämnar tillräckligt utrymme för individuella val. Möten, dels mellan deltagarna och 

terapeuterna, dels mellan deltagarna och trädgården är en annan grund i rehabiliteringen på 

Alnarp (Welén-Andersson & Bengtsson, 2010:15).  

”Att deltagaren känner sig trygg med terapeuterna och trädgården är en 

förutsättning för att en förändring ska kunna komma till stånd.” (Welén-

Andersson och Bengtsson, 2010:15). 

Welén-Andersson & Bengtsson (2010) understryker trygghet och tillit för att målen med 

terapin ska kunna uppnås: 
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”Den viktiga psykiska miljön skapas av personalgruppen och dess bekräftande, 

förstående och accepterande förhållningssätt till deltagarna. Det föder tillit” 

(Welén-Andersson & Bengtsson, 2010:15). 

I Johansson et al (2008) beskrivs att man riktade sig mot patienter som led av stressrelaterad 

sjukdom, men de menar vidare att det finns stora möjligheter att anpassa behandling och 

terapi i en trädgård vilket gör att man kan vända sig till många fler målgrupper på ett enkelt 

sätt där det viktiga är att vara individuellt inriktad och att utforma terapin därifrån (Johansson 

et al, 2008:18).  

”Trädgårdsrehabilitering ger deltagarna möjlighet att hitta nya strategier, sätta 

gränser för vad som är möjligt i nuet och finna balans mellan aktivitet och vila. 

Att göra aktiviteter tillsammans och dela sina erfarenheter med andra i liknande 

situation är också viktigt.” (Johansson et al, 2008:3).  

Sammanfattning Tema 3 Trädgårdsterapins syfte och mål 

Det beskrivs i flera studier att det finns flera syften med trädgårdsterapin. Bland annat att 

stärka den sociala, kognitiva, fysiska och psykologiska funktionen och för att stärka hälsa och 

välmående. Flera beskriver också att trädgården kan ses som ett forum för social interaktion 

där man under trygga och lugna omständigheter kan träna på samvaro och att umgås.  

Trädgårdsterapin vänder sig till flera klientgrupper, där personer med stressrelaterad ohälsa är 

en. Det finns också terapi inom trädgård för patienter med Alzheimer, cancerpatienter, inom 

äldreomsorgen, hjärt- och kärlsjuka. I USA finns också program för hemlösa inom 

”horticultural therapy”, där man menar att de hemlösa får möjlighet att göra nytta, tjäna lite 

pengar, ha ett ställe att sova på och att förvara sina ägodelar i, vilket kan stärka deras 

självkänsla och få de att må bättre.  

De tre inriktningar på syften för trädgårdsterapi är det yrkesförberedande, där exempelvis 

ungdomar får utrymme att träna på ett arbete i en social samvaro. Det är den medicinska 

modellen, där välmående och återhämtning är fokus, dels efter stressrelaterad ohälsa men 

också andra tillstånd som kräver återhämtning. Det sista är de sociala programmen som främst 

riktar sig mot att nå livskvalité, där de hemlösa utgör en grupp, men skulle också kunna vara 

riktad mot missbruksvården, socialt arbete med familjer och liknande.   
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5.4 Tema 4 Förändringsprocesser i trädgårdsterapin 

I Cooper Marcus & Barnes (1995) kommer man fram till att de flesta av deltagarna i studien 

rapporterade att de ”kände sig annorlunda” efter att ha tillbringat tid i den helande trädgården. 

Många av dem sa även att de kände sig mer lugn och avslappnad och lite mindre än hälften av 

dem kände sig mer utvilad, föryngrad eller starkare. Många berättade efter tiden i trädgården 

att de nu: 

”kände att de kunde tänka mer klart, hitta svar och upplevde sig mer kapabel till 

att klara av saker” (Cooper Marcus & Barnes, 1995:54).  

Grahn (2010) beskriver i intervjun hur läkningsprocessen kan se ut för deltagarna på Alnarps 

terapiträdgårdar där den första tiden främst är avsatt för vila och enbart vila. Grahn (2010) 

menar i intervjun att vilan är det grundläggande för att deltagarna senare ska kunna ta till sig 

innehållet i trädgårdsterapin. Deltagarna beskrivs som ”duktiga” och vana att alltid ta ansvar 

och prestera även om de varit sjukskrivna och hemma om dagarna i flera år. De har inte gett 

sig själva tillåtelse att vila utan bara rusat på och undrat vad det är för fel på dem eftersom de 

inte mått bra. Grahn (2010) beskriver vidare i intervjun att Ulrichs teori om att sitta på en höjd 

och se ut över ett öppet landskap inte riktigt stämmer för Alnarps deltagare då de ofta är 

mycket oroliga och otrygga i inledningen av trädgårdsterapin. I intervjun menar Grahn (2010) 

istället att de behöver en trygg hörna, ett skrymsle där de får krypa in och gömma sig (Grahn, 

2010).  

Den första delen i trädgårdsterapin är delen om mindfullness, menar Grahn (2010) i intervjun, 

men också bemötandet från dag ett. Hur deltagarna bemöts, att de bemöts på ett stärkande sätt 

är a och o i början av terapin. Att få klienterna att förstå, just genom bemötandet, att det inte 

är något fel på dem. Det ses som det viktigaste i inledningen av trädgårdsterapin. I arbetet rörs 

känslor upp till ytan vilka klienterna kan gå ut och möta i trädgården samt att de genom 

samtal med terapeuter kan bearbeta de minnen som väcks (Grahn, 2010). 

”...och får dem att förstå att det inte är något konstigt och att verkligen få de att 

förstå att nu måste de vila så första tiden är ju väldigt…att gå ner i varv. Steg för 

steg så jobbar de ju både med kropp och med det mentala. Och sen har de ju 

förstått också att de i sitt arbete rör de ju upp en del känslor men då säger vi att 

gå ut i trädgården och möt dina känslor.” (Grahn, 2010). 
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I intervjun berättar Grahn (2010) att för deltagarna börjar känslor väckas en bit in i 

behandlingen, och att det är när deltagarna reagerar känslomässigt på någonting som de kan 

reagera med att vilja fly och även då behövs små skrymslen för dem att få krypa undan i. Efter 

ett tag kommer deltagarna in i ett symboliskt skeende vilket man fångar upp genom att 

använda sig av bildterapi (Grahn, 2010). 

”Vi utvecklar det här metaforiska, att samla in växter, att prata om processer och 

så går man vidare med det i bild. De här bildserierna som våra patienter 

producerar är helt makalösa. De målar ju och berättar någonting som ett träd, i 

början kan trädet vara ganska dött och inga kvistar och löv. Sen börjar allting 

spira.”(Grahn, 2010). 

I det här arbetet tar de kanske tag i djupa kränkningar som de inte varit medvetna om och som 

ligger långt tillbaka i tiden, säger Grahn (2010) i intervjun. Det kommer fram i det här arbetet 

trots att det tryckts bort och nästan varit helt borta och i det arbetet är de fruktansvärt sköra. 

(Grahn, 2010).  

Det visade sig i studien som Johansson et al (2008) gjorde att deltagarna efter att de 

genomgått behandlingen var mycket mer stresståliga samt att problem med koncentration och 

oföretagsamhet hade minskat avsevärt:  

”Positiva subjektiva förändringar för de som deltagit i trädgården fanns med 

lägre grad av stresskänslighet och minskade problem med koncentration, 

oföretagsamhet och behov av återhämtning efter behandling. Inga kognitiva 

förbättringar framkom.” (Johansson et al, 2008:17). 

Utifrån detta drog man slutsatsen att det är lättare att förändra sina strategier som kan hjälpa 

till att hantera sin vardag bättre medan de kognitiva färdigheterna behöver längre tid på sig att 

förändras (Johansson et al, 2008:17).  

Sammanfattning Tema 4 Förändringsprocesser i trädgårdsterapin 

De förändringsprocesser som beskrivs handlar alla om att deltagarna har saktat ner i sin takt. 

Personer med stressrelaterad ohälsa har oftast rusat i full fart under en längre tid och har inte 

tagit sig tid att stanna upp och reflektera. Efter behandling i trädgård har deltagare beskrivit 

att de känner sig lugnare, kan sortera information och intryck, kan göra en sak i taget och 

framför allt ge utrymme för sig själv att vila. Deltagarna har också beskrivit att de efter 

behandlingen också var mer stresståliga och mer koncentrerade. Det beskrivs också hur 
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undanträngda minnen och kränkningar kan få utrymme att komma upp till ytan vilket kräver 

stöd av professionella genom samtal och aktiviteter, för att kunna hantera och bearbeta dessa 

minnen. Genomgående beskrivs förändringsprocesserna att det handlar om att bromsa i livet, 

att sluta springa och att sluta vara ”duktig”.  

Sammanfattning av de 4 temata tillsammans 

Genomgående i de 4 temata beskrivs behovet av kontakten med naturen, genom sinnena, för 

att hitta takten, få utrymme att reflektera och att göra aktiviteter i de gröna miljöerna. De 

terapeutiska och stressreducerande faktorerna i Tema 1 beskriver hur ljudet eller bilden av ett 

träd, vatten eller liknande ger en lugnande effekt vilken tolkas som terapeutisk och 

stressreducerande. I Tema 2 beskrivs utrymmet för återhämtning där lugnet och naturens takt 

gör att vi stannar och ger oss själva tid för återhämtning. Vidare i Tema 3 beskrivs 

trädgårdsterapin som ett forum för social samvaro och interaktion, men också att syftet är att 

ge terapeutiska och rehabiliterande möjligheter. Till sist i Tema 4 formuleras hur 

förändringsprocessen hos deltagarna ser ut, vilket också mynnar ut i att deltagarna hittat ett 

lugn och kan hantera sin situation, känna sig stärkta och kunna vara i nuet.  

Sammantaget kan en röd tråd följa genom de fyra temata vi beskrivit, där naturen genom att 

beröra våra sinnen, ger oss ett lugn som reducerar stress. Trädgårdens och naturens takt gör att 

vi bromsar, som i sin tur ger oss utrymme för återhämtning att stanna upp och reflektera. 

Dessutom att vi i trädgårdsterapin efter en tid får utrymme att träna på social samvaro och 

interaktion innan vi till sist återgår till vår vardag där vi efter denna förändringsprocess känner 

oss stärkta och mindre stressade.  

5.5 Analys  

En analys gjord utifrån de fyra olika temata följer, där de olika delanalyserna avslutas med en 

helhetsanalys vilket följer den hermeneutiska analysen. Utifrån den ”hermeneutiska cirkeln” 

analyseras delarna utifrån helheten och helheten utifrån delarna. De teoretiska perspektiv som 

används i analysen av empirin är KASAM och Coping .  

Tema 1 Naturens/trädgårdens terapeutiska och stressreducerande inverkan  

KASAM-perspektivet 

Ulrich (1999) menar att vi människor ofta per automatik söker oss till naturen när vi känner 

oss stressade då vi upplever den som restorativ, kanske är det ett sätt för oss att hitta 

sammanhang i vår tillvaro, att vi tillhör något större och att vi behövs.  
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Grahn (2005) beskriver också hur vi mår bra när vi på ett kravlöst sätt upplever naturen 

genom alla våra sinnen, att det finns en lugnande effekt i det. Att känna och uppleva helt 

kravlöst, att känna lugn och samhörighet med naturen kan skapa meningsfullhet i livet, istället 

för att stressa i ett informationssamhälle med höga krav i kaskader av intryck.  

Welén-Andersson (2010) och Johansson et al. (2008) beskriver naturens rytm som något 

stressreducerande, att vi inte kan påverka den, utan måste följa med i den takt naturen har. 

Takten blir hanterbar, den är så gott som opåverkbar, vi måste bromsa och vara i den takten. 

Även inhägnaden av trädgården beskrivs som grundläggande, vi känner oss trygga, inget hot 

föreligger. Utifrån KASAM skulle den tryggheten kunna beskrivas som hanterbar då vi är 

omgärdade av trygghet med utsikt över vår omgivning, vilket ger utrymme för att se de 

eventuella hot som skulle kunna finnas. Hanterbarheten ges utrymme att växa med 

tryggheten.  

Coping 

Utifrån Coping och dess strategier skulle man kunna förklara naturens stressreducerande 

inverkan som ett sätt att ”klara av” sin tillvaro. Copingstrategier kan beskrivas som de 

strategier vi använder oss av för att klara av/hantera livets olika kriser. Det vi gör för att 

hantera vår tillvaro kan vara att gå ut i naturen för att lugna ner oss efter en krisreaktion. Det 

skulle också kunna vara att sitta i sin trädgård och bara lyssna på prasslet av löven, 

fågelkvitter, porlande vatten för att ge utrymme för reflektion eller för att bara andas.  

Samtidigt som Ulrich (1999) beskriver att naturen ger oss restorativa utrymmen och att det är 

direkt kopplat till vårt biologiska arv menar Grahn (2009) att vi också mår bra av att lägga till 

en aktivitet till de vackra och lugnande miljöerna. Utifrån Coping kan en strategi vara att göra 

något kreativt för att få utlopp för sina känslor eller för att kunna koppla bort eller gå in i det 

som fått oss att bli stressade. Det finns förvisso många sätt att vara kreativ på men ett sätt 

skulle kunna vara att odla i trädgården, att sätta frön, att komponera en rabatt eller ställa ut 

några krukor med växter. Precis som Welén-Andersson (2010) beskriver så matchas 

aktiviteten utifrån vilken psykologisk process man för stunden är inne i, men det handlar om 

ens eget behov och ingen annans, ingen anpassning till andras behov.  

Naturens takt är redan där, vi kan som sagt var inte påverka den. Ur ett Copingperspektiv kan 

vi tolka detta som att det bara är att ”kliva på tåget” och inga krav ställs. Den kravlösa naturen 

bjuder in oss till att följa med och vi behöver inte ta ett beslut eller påverka det som redan 
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fungerar. När man är inne i en kris, som stressrelaterad ohälsa ger, kan ett beslut vara svårt att 

ta och vi kanske söker oss till kravlösa miljöer för att få läka i fred. Vi kan inte hantera eller 

klara av de krav som ligger runt oss och väntar på vår insats, vi vill kanske fly. På en trygg 

plats i naturen som går i sin egen lunk, släpps kraven och förväntningarna. Det kan tolkas som 

en copingstrategi då vi bara behöver vara, samtidigt som vi klarar av vår tillvaro bättre.   

Tema 2 Återhämtning i samspel med naturen 

KASAM  

Aaron Antonovskys (2005) beskrivning av KASAM (Känsla Av SAMmanhang) pekar på 

betydelsen av att förstå sin situation, att den ska vara meningsfull, hanterbar och begriplig. 

När Ulrich (1999) beskriver den tidiga människan och hur boplatsen valdes genom att se ut 

över grönska och vatten, sitta på en höjd under ett träd och känna trygghet blir vi påminda om 

att vi tillhör naturen och att vi lever i samspel med den. Utifrån KASAM-perspektivet, för att 

förklara Ulrichs (1999) beskrivning, kan vi förstå hur den uppstådda situationen blir begriplig, 

hanterbar och meningsfull genom att vi får en känsla av sammanhang när vi ser vårt eget 

samspel med naturen. Den situation som gör att man upplever brist på sammanhang kan ses 

som den primära och starkaste stressfaktorn (Antonovsky 2005:185). Att vi behöver naturen 

för att leva, att vi kan ge tillbaka genom att sköta om den och att det är naturen som ger oss 

liv, skapar ett samspel mellan människa och natur. Det finns ett sammanhang mellan oss 

människor och den natur vi omgärdas av, utväxlingen av syre-koldioxid, hur vi sköter 

växterna som vi skördar och hur vi vårdar och föder boskap som ger oss mat. 

Meningsfullheten kan ses genom att vi ger och får och för att använda ett gammalt uttryck: 

”som vi sår får vi skörda”.  

Det Hartig (2005) beskriver, är miljöer som ökar förutsättningarna för återhämtning, vilket 

utifrån KASAM-perspektivet kan tolkas som att naturen ger utrymme för det som behövs för 

att hitta tillbaka till ”känslan av sammanhang”. För att få tillbaka känslan av sammanhang 

behövs hanterbarheten stärkas, begripligheten tydliggöras och meningsfullheten träda in. 

Hartig (2005) beskriver det som en återhämtningsprocess som underlättas genom samspel 

med naturen. Utifrån KASAM-perspektivet skulle man kunna beskriva att de restorativa 

miljöer naturen och trädgårdar kan ge, ger oss större förutsättningar att hitta sammanhang, att 

hanterbarheten kan stärkas, att ens situation kan bli mer begriplig och att man lättare kan hitta 

meningsfullhet om miljön har restorativa inslag. Hartig (2005) understryker också att den 

process han beskriver bara kan ske om förutsättningarna finns och att vi är individer vilket 

kan tolkas som att det krävs en individuell miljö och förutsättning för att en individ ska hitta 
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eller stärka sin KASAM. De individuella behoven kan utifrån ett KASAM-perspektiv tolkas 

som att en del individer kanske behöver stärka eller hitta meningsfullheten medan andra mer 

behöver stärka hanterbarheten eller göra sin tillvaro mer begriplig. Beroende på vilken 

personlighet man har och hur ens mående är för stunden väljer vi olika platser, medvetet eller 

omedvetet, för att hitta tillbaka eller stärka oss.  

Enligt Ottosson (2007) behöver vi relationer som går att hantera för att må bättre, vidare 

beskriver han att han själv hittade en ny relation till naturen under sin egen läkningsprocess. 

Under stress kan det vara mycket som är svårt att hantera, men om naturen eller den lilla 

täppan vi har utanför vår dörr kan skapa kravlösa relationer under vår läkningsprocess kan det 

vara ett sätt för oss att hitta nya vägar till att bygga våra relationer på. Detta skapar 

hanterbarhet i vårt relationsbyggande med den omgivande miljön. Detta kan leda till att 

självkänslan stärks och med den leder tänkandet till något mer positivt. Ottosson (2007) 

menar att det enkla är hanterbart, som exempelvis vatten eller en sten, och att vi utifrån att 

bygga relationer med det enkla kunna stärka oss i återhämtningsprocessen. Ottosson (2007) 

beskriver också den rädsla och skräck vi kan känna i en kris, och att naturen kan bidra med 

den trygghet och säkerhet som behövs för att vi ska kunna hantera vår situation och istället 

fokusera på positiva tankar. De positiva tankarna skulle kunna leda oss till en stärkt 

begriplighet som i sin tur kan stärka meningsfullheten genom att vi förstår vår situation och 

därmed kanske hittar motivation till att gå vidare. 

Paret Kaplan (1989) förklarar med hjälp av uppmärksamhet, riktad eller spontan, hur vi 

arbetar och klarar av vår tillvaro. Utifrån KASAM-perspektivet kan uppmärksamheten 

beskrivas som grunden till begriplighet, att om vi inte kan uppmärksamma kan vi inte heller 

begripa, kan vi inte begripa så kan vi kanske inte heller hantera och hur ska vi då hitta mening 

i det vi gör? 

När vi är stressade kan det vara svårt att hitta vår koncentration. Om vi tillbringar tid i 

trädgården eller naturen, kan utrymme för reflektion ge oss tid att hantera, begripa och hitta 

mening i det vi gör genom att bara koncentrera oss på det som, av naturen, bjuds våra sinnen. 

Här skulle Kaplans (1989) spontana uppmärksamhet kunna vara Antonovskys (2005) 

KASAM genom att man inte här behöver ifrågasätta något utan istället bara lita på sina sinnen 

och instinkter när det prasslar i löven, eller en fågel kvittrar.  

Grahns (2010) beskrivning av att vi genom utsikt och kontroll känner trygghet kan utifrån 

KASAM ses som att vi landar, känner sammanhang, förstår vår omgivning och kan hantera 
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den. Den tunga informationsbelastningen vi kommer bort från när vi vistas i trädgård och 

natur kan också hjälpa oss att hantera vår situation där vi får axla av den tunga börda vi bär i 

vårt snabba samhälle.  

Johansson et al. (2008) beskriver att vistelse i trädgård och natur kan stimulera emotionella, 

kognitiva och motoriska funktioner och ge en känsla av ökad delaktighet, välmående och 

tillfredsställelse med livet. Utifrån KASAM-perspektivet kan vi tolka det som att trädgård och 

natur kan ge den stimulans som behövs för att hitta det sammanhang vi behöver för att må bra 

i livet. Vi kan genom att känna delaktighet hitta mening, genom välmående kunna hantera och 

genom tillfredsställelse hitta begriplighet i vår tillvaro.   

Coping 

Hartigs (2005) beskrivning om återhämtning handlar om att vi behöver vila eller att vi 

behöver en aktivitet på våra egna villkor för att hitta just återhämtning. Utifrån ett 

Copingperspektiv kan vi förklara återhämtningen som ett sätt att hitta våra copingstrategier 

igen eller för första gången. De olika miljöer, beroende på individ, vi behöver för att 

återhämta oss kan beskriva de olika utrymmen vi behöver för att ladda våra batterier och orka 

med vår vardag. Att söka sig till en sådan miljö skulle kunna beskrivas som en copingstrategi.  

Den nya känslan för naturen som Ottosson (2007) beskriver kan förklaras som hans 

copingstrategi, att hitta en relation till en plats i naturen eller kanske bara en sten. Han pratar 

om relationer som går att hantera, relationer som stärker självkänslan och leder till ett positivt 

tänkande. Hanterbara relationer kan ses som en copingstrategi utifrån att man väljer de 

relationer man orkar för stunden och inte knyter band med det som är komplicerat och 

krävande. Den trygghet och säkerhet som naturen kan ge oss sänker vår nivå av rädsla och ger 

oss ork att klara av vår dag. Att gå ut i naturen och därmed gå ifrån rädslor och stress ger oss 

utrymme för coping.  

Kaplan och Kaplan (1989) skriver om hur vår koncentrationsförmåga förändras med vår 

arbetsuppgift och utifrån den miljö vi befinner oss i. Vi påverkas av hur vi arbetar och i vilken 

miljö vi är, och därmed hur vi orkar med det vi behöver göra. Vi tappar koncentrationen för 

vad vi gör när vi är tungt belastade och när vi under press ska utföra vårt arbete. Paret Kaplan 

(1989) beskriver detta som den riktade uppmärksamheten, som också är den vi belastas av. 

När vi kommer ut i naturen är det istället den spontana uppmärksamheten vi använder oss av, 

vilken inte ses som belastande utan ger oss istället utrymme för att lugna ner oss och bara 
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använda våra sinnen. En copingstrategi kan därför vara att åka ifrån sitt arbete när det är ett 

hårt tryck och ta en promenad i naturen för att slappna av och lugna ner sig.  

Tema 3 Trädgårdsterapins syften och mål 

KASAM 

Det syfte och mål som Haller (2006) beskriver gällande trädgårdsterapi är att hjälpa klienterna 

att hantera sina känslor efter en livskris eller förlust, alltså att göra det emotionella hanterbart. 

Genom aktivitet ges en ny kvalité i livet där social interaktion och relationer kan skapas. Att 

bygga relationer och interagera med andra kan göra att vi hittar ett sammanhang, kanske 

särskilt då om detta sker tillsammans med personer som har liknande erfarenheter. ”Fokus är 

att maximera den sociala, kognitiva, fysiska och/eller psykologiska funktionen och/eller för att 

stärka allmänhetens hälsa och välbefinnande” (Haller 2006:5). De tre inriktningar av 

trädgårdsterapi som Haller (2006) beskriver är, det första, ett yrkesinriktat program, vilket vi 

skulle kunna se som att skapa meningsfullhet. Det andra är en medicinsk modell, vilket kan ge 

hanterbarhet och det tredje är en social/välmående modell som skulle kunna ses som 

begriplighet. Ett yrkesinriktat program kan leda deltagaren ut i arbetslivet och skapa 

meningsfullhet i vardagen. Den medicinska modellen kan vara just den som vänder sig mot 

personer med stressrelaterad ohälsa vilken kan hjälpa dessa att hantera sin dag. Den 

sociala/välmående modellen är mer inriktad på interaktioner och relationer, med livskvalité 

som mål, vilket ger deltagaren utrymme att bygga nya relationer, kanske komma ifrån 

isolering eller ensamhet vilket kan ge begriplighet för deltagaren. Antonovsky (2005) menar 

att om den sociala miljön och den strukturella kontexten främjar identiteten ges individen 

större möjlighet att engagera sig i både arbete och relationer (Antonovsky 2005:54). 

Tema 4 Förändringsprocesser i trädgårdsterapin 

KASAM 

Beskrivningen som Cooper Marcus & Barnes (1995) gör om deltagare i trädgårdsterapi som 

kände av förändringen som att, ”….de kunde tänka mer klart, hitta svar och upplevde sig mer 

kapabel till att klara av saker” (Cooper Marcus & Barnes, 1995:54), kan beskrivas som att 

tillvaron förändrats till att bli hanterbar. 

En annan del i förändringsprocessen som kan tolkas utifrån hanterbarhet, är den som Grahn 

(2010) beskriver om att deltagarna i början vill dra sig undan till en avskild plats, men med 

tiden våga komma fram och delta i gemensamma aktiviteter och vara sociala. När deltagarna 

har fått den tid de behöver för att landa, inte bara tänka på att vara duktiga, hinner de bygga 
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sitt utrymme och hitta sig själva och sina egna önskningar och behov. Detta leder till att de 

kan ta ett steg ut i samvaro med andra och på det viset kunna hantera sin egen delaktighet på 

sina egna villkor. Antonovsky (2005) beskriver hur människor kan omtolka sina erfarenheter 

genom att söka KASAM-förhöjande erfarenheter. Detta beskrivs som en möjlighet till 

terapeutisk förändring (Antontovsky 2005:168ff). Genom trädgårdsterapin skulle ett utrymme 

kunna skapas för deltagarna att omtolka sina erfarenheter, genom lugnet och tryggheten som i 

sin tur ger utrymme för samtal och reflektion. Upplevelsen av trädgårdsterapin som helhet 

skulle också kunna bidra med en erfarenhet som kan ses som KASAM-förhöjande när den 

bidragit till positiva och nya erfarenheter i livet.  

Även Johansson et al (2008) beskriver hur deltagarna förändras under trädgårdsterapin till att 

bli mer stresståliga och till att bli mer koncentrerade och företagsamma vilket också kan 

beskrivas som att tillvaron blir mer hanterbar. Samtidigt, genom att kunna koncentrera sig och 

bli mer aktiv kan vi beskriva förändringen som att den blivit mer begriplig och meningsfull. 

Detta kan tolkas som att motivationen ökar till att delta på olika sätt. Antonovsky (2005) 

beskriver meningsfullheten som en motivationell komponent och att den också ses som den 

viktigaste (Antonovsky, 2005:50). Genom att koncentrationen ökat kan deltagarna fokusera 

bättre vilket kan hjälpa dem att skapa begriplighet. Begripligheten syftar till hur man upplever 

stimuli på ett gripbart sätt och att informationen är ordnad, sammanhängande och strukturerad 

(Antonovsky, 2005:44). Vidare, genom att bli mer företagsam och kunna aktivera sig i olika 

saker, kan meningsfullheten växa. Antonovsky (2005) beskriver att engagemang, både på ett 

känslomässigt och på ett kognitivt sätt skapar meningsfullhet (Antonovsky, 2005:45f).   

Helhetsanalys 

Genom analys av de fyra olika temata med hjälp av KASAM och Coping kan vi beskriva 

naturen som en plats för oss att lugna ner oss, att vila, att hitta trygghet och stanna upp. Det 

kan på flera sätt beskrivas vara en väg till att hitta Känsla av Sammanhang likväl som det går 

att utröna och tolka naturens/trädgårdens restorativa inslag som utrymme för olika 

copingstrategier. Naturen beskrivs som stressreducerande på flera olika sätt, dels genom att 

den ger trygghet, dels genom att den är kravlös men också genom att naturen har sin egen 

takt. Utifrån den vetskapen kan vi tolka att människor drar sig till natur och trädgård för att 

hitta lugn och för att vila. Det kan i mångt och mycket vara en copingstrategi att söka sig till 

en lugnande miljö när stressnivån är hög, det kan också vara ett sätt att hitta eller stärka sin 

KASAM genom att se hur vi människor samspelar med naturen eller bara för att hitta det lugn 

och den vila vi så väl behöver. Trädgårdsterapins syfte och mål kan ses som ett redskap till att 
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hjälpa deltagare att hitta dessa vägar. Naturen i sig beskrivs förvisso som läkande, men att 

tillägga en struktur, en aktivitet och den trygghet som kan ges av professionella runt omkring, 

kan förstärka läkningsprocessen från stressrelaterad ohälsa. 

6. Diskussion 

Nedan kommer vårt diskussionskapitel, först en metoddiskussion som följs av en avslutande 

diskussion där vi svarar på våra frågeställningar för att avslutas med förslag på vidare 

forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Då syftet med denna studie var att studera trädgårdsterapins roll i människors tillfrisknande 

från stressrelaterad ohälsa valde vi att göra en kunskapsöversikt i ämnet. Vi ville 

sammanställa kunskap om på vilket sätt trädgårdsterapi hjälper människor att tillfriskna från 

stressrelaterad ohälsa. För att öka kunskapen och förståelsen har vi använt oss av en 

hermeneutisk ansats, där vi genom fyra valda temata tolkat och analyserat den empiri vi 

sammanställt. Även om vi har valt de fyra temata utifrån de mönster vi funnit i empirin, så 

kan en påverkansfaktor av resultatet vara att det är just vi som valt de teman som analyserats.  

Att endast tryckta källor använts har minskat vår möjlighet att påverka den sammanställda 

informationen. En aspekt att ta hänsyn till är dock att vi kan ha missat viktig kunskap i en 

rapport eller studie, då våra primärdokument består av böcker och bokkapitel, samt att de 

studier vi funnit i databaserna har använts som sekundärdokument. 

Vi har även kunnat uppnå syftet med vår studie genom att använda oss av en fenomenologisk 

ansats där intervjuer med informanter som genomgått trädgårdsterapi kunde ha genomförts. 

Där har vi kunnat få exakta beskrivningar av deras upplevelser genom ett inifrånperspektiv 

som i sin ökat kunskapen och förståelsen för fenomenet. Detta har vi uppvägt genom att den 

valda litteraturen för studien gett oss rika och bra beskrivningar om fenomenet trädgårdsterapi 

som hjälp vid stressrelaterad ohälsa. Slutligen tycker vi att även om det finns andra metoder 

som skulle svarat upp för vårt syfte så har vi valt en bra metod där vårt syfte och våra 

frågeställningar har besvarats. 

6.2 Avslutande diskussion 

Syftet med vår studie var att studera trädgårdsterapins roll i människors tillfrisknande från 

stressrelaterad ohälsa. För att uppnå syftet besvaras här de två frågeställningar som 

formulerats i inledningen. 
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Vilka faktorer beskrivs som stressreducerande i natur och trädgård? 

De faktorer som beskrivs som stressreducerande i både natur och trädgård är att vi människor 

upplever den som restorativ, att vi blir lugna genom att på ett kravlöst sätt uppleva naturen. Vi 

använder alla våra sinnen i natur och trädgård, genom att lyssna på fågelkvitter, se växter i 

olika form och färg, känna vinden eller de olika material som finns att ta på, dofta på 

blommor och smaka på det som skördas. Allt detta på ett kravlöst sätt där vi kan bygga 

relationer med vår omgivning.  

En annan faktor är att vi inte kan påverka den takt naturen har, vare sig i den vilda eller i den 

odlade, vi måste bromsa och följa takten som redan finns. På det sättet blir vi lugna och 

därmed hjälpta till att stressa ner.  

En viktig del som beskrivits som ett biologiskt arv, är att vi människor mår bra av att sitta på 

en höjd under ett träd och se ut över ett öppet landskap. Med det menas att vi känner oss 

trygga då vi har skydd och samtidigt uppsikt över de eventuella hot som skulle kunna 

föreligga.  

På vilket sätt kan personer med stressrelaterad ohälsa bli hjälpta genom trädgårdsterapi? 

Förutom naturens/trädgårdens egen restorativa miljö med dess stressreducerande faktorer kan 

trädgårdsterapin bidra med den struktur, kontroll och det stöd som erbjuds av de 

professionella som arbetar med metoden. Genom ett program som tar hänsyn till individen 

ges utrymme för var och en att ta den tid som behövs till att vila, stanna upp eller till att våga 

ta steget till social samvaro.  

I trädgårdsterapin använder man sig vidare av aktiviteter av olika slag, vilka väljs på ett 

individuellt plan, som kan hjälpa deltagaren till att hitta en syssla som känns meningsfull. 

Ytterligare en del i trädgårdsterapin som ses som en hjälp för deltagaren att reducera sin 

stress, är de terapeutiska samtal som erbjuds och som också är utformade på ett individuellt 

plan, där ingen är tvingad och där man utgår från personens individuella behov.  

Egen reflektion 

Det som framkommit i vårt resultat och vår analys är att trädgårdsterapin består av flera olika 

metoder och terapier som redan används som enskilda verktyg i behandling. Det som gör 

trädgårdsterapin unik är att den är förlagd i naturliga miljöer utomhus vilket medför 

ytterligare behandlande och stressreducerande faktorer, som lugnet och tryggheten i det som 



39 
 

omger oss i natur och trädgård. Man skulle kunna beskriva trädgårdsterapin som en 

behandlingsmetod där man flyttar ut samtalsterapi, bildterapi, vila och aktivitet till en 

uppbyggd utomhusmiljö.  

Trädgården, som man bedriver trädgårdsterapin i, består av olika rum, vilka representerar ett 

antal olika naturliga miljöer, där tanken är att deltagaren ska få utrymme att individuellt välja 

en plats för vila. Utifrån denna beskrivning så skulle vi kunna flytta ut många av de olika 

metoder och terapier vi använder oss av idag, till en grön miljö för att skapa ännu mer lugn 

och trygghet till våra klienter eller patienter. Det skulle kunna göras i många sammanhang, i 

vård och omsorg, i utbildning och inte minst i socialt arbete. De behandlingar som används i 

socialt arbete, både när det gäller familjebehandlingar inom Socialtjänsten av olika slag och 

behandling av missbruk eller kriminalitet, skulle kanske ge större effekt om de förlades 

utomhus i lugnande och vackra miljöer.   

Vi människor kommer från naturen och samspelar med den även om det sker på andra villkor 

idag än vad det gjorde för den tidiga människan. Vi hämtar inte vatten i naturliga källor längre 

och inte heller odlar gemene man för vår egen överlevnad längre, men vi plockar bär och 

svamp och en del av oss jagar under perioder. Kanske saknar vi den närkontakt med naturen 

vi en gång levde med när vi nu istället stressar runt i våra städer. Kan det vara så att 

stressrelaterad ohälsa kommer av att människan tappat takten? Vi syftar då på takten som 

naturen har, en takt som är opåverkbar inom vissa ramar. Naturen behöver sin tid för att den 

ska växa som det ska, ett frö behöver sin tid för att gro, oavsett om det handlar om ett dygn 

eller tio år. Vi människor behöver också vår tid för att utvecklas som vi ska, men samhället 

idag kräver mer av oss, det skyndar på oss, ibland till utmattning. Att, efter det att en individ 

hamnat i utmattningsdepression eller annan liknande stressrelaterad ohälsa, få komma till en 

terapiträdgård och följa naturens takt, samtidigt som alla sinnen berörs av ljud, ljus, färger, 

dofter och former av alla det slag, kanske är ett sätt för oss människor att hitta takten i livet 

igen.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

Från början var det tänkt att denna kunskapsöversikt skulle fokusera på ungdomar eller yngre 

barn, men i våra efterforskningar visade det sig att det finns väldigt lite forskning som handlar 

om barn/ungdomar och trädgårdsterapi. Något vi ansåg märkligt då behovet av natur och 

utomhusvistelser kanske är som störst hos ungdomar, vilka ofta sitter inomhus vid en dator, tv 

eller annat spel. Det finns en del forskning om trädgård och utomhuspedagogik för förskole- 
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och skolbarn men vad det gäller ungdomsgrupper är det som sagt glest på området. När vi i 

vår intervju med forskare Patrik Grahn frågade om det finns tankar om forskning på 

trädgårdsterapi riktad mot andra klientel/grupper svarade Grahn att de precis har fått ett 

uppdrag av regeringen att ge ett förslag på hur trädgårdsterapi kan användas för gruppen 18-

29 år.  

Forskning som vi själva efterfrågar är även hur man kan använda sig av trädgårdsterapi inom 

socialt arbete på ett tydligare sätt. Vi undrar varför trädgårdsterapi inte används inom 

socialtjänsten eller i större utsträckning på exempelvis institutionsbehandling för missbrukare. 
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8. Bilaga 1. 

Frågor till Patrik Grahn – Terapiträdgården i Alnarp  

Hur startade tankegångarna kring terapiträdgårdar för dig? 

Vad var det som gjorde att det anlades en terapiträdgård på Alnarp? 

Vad var syftet i inledningen och har syftet förändrats på vägen? 

Både att vara i en vacker natur/trädgård och att arbeta i trädgården ingår i terapin, vilka är de 

stressreducerande faktorerna?  

Hur skulle du beskriva trädgårdsterapins funktion? 

Ni vänder er främst till personer som på grund av stressrelaterad ohälsa varit sjukskrivna 

under en längre tid, vad var det som gjorde att ni riktade er till den klientgruppen? 

Hur ser förändringsprocessen ut för deltagarna? 

Finns det planer på att vända er till fler grupper och i sådana fall vilka? 

På vilket sätt kan trädgårdsterapi kopplas till socialt arbete? 

Vad är nästa steg i forskningen? 

 


