
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

Trädgården som rehabilitering vid 
utmattningssyndrom 

 
 
 
 
 
 

 
. 

 
 
 
 

Författare 
 

Anna Forsén 
 

 
 
 

2014 
  

 
 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Folkhälsovetenskap 

Folkhälsovetenskap C 
Hälsopedagogiska programmet 

 
  

 
 
 

Handledare: Gisela van der Ster 
Examinator: Maria Lennernäs 

 
 



 

 

 
Abstract 

 
Anna Forsén (2014). The garden as a rehabilitation method for people suffering from 

fatigue syndrome. Public Health Science. Degree project 15 HE credits. University of 

Gävle, Sweden. 

 

 

The aim of the study was to explore the methods used in horticultural therapy gardens in 

rehabilitating people with fatigue syndrome. Nine horticultural therapy gardens were 

contacted of which three chose to participate. Using case study as method, e-mail 

interview´s was carried out with the participants about their establishment and what 

kind of theories they based their methods upon. The material collected from the 

interview´s was complemented with additional information from the establishment’s 

web pages and information pamphlets. Collected data was processed through content 

analysis and then formed as a background for the development of a program theory of 

horticultural therapy. The results show some variations in how the different 

establishments practice horticultural therapy and how they assess and follow up their 

work. The program theory of horticultural therapy contains gardening and residing in 

the garden, conversational therapy, autogenic exercise and stress management. These 

activities are expected to lead to a higher degree of self-perception, a reevaluation of 

one´s conceptions and higher self esteem. Through these activities the participants are 

given an increased ability to handle their lives, which in turn is thought to make it 

possible for them to return to work or studies. The absence of clearly defined goals with 

the rehabilitation makes it difficult to determine how effective it is in bringing people 

with fatigue syndrome back to work. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka hur trädgårdsrehabilitering tillämpas av några 

verksamheter för att göra en jämförelse i syfte att påvisa likheter och skillnader. Nio 

verksamheter kontaktades varav tre valde att delta. En fallstudie utfördes där de tre 

verksamhetsansvariga intervjuades via e-post om sina verksamheters organisation och 

grundfilosofi samt hur verksamheten utvärderades och följdes upp. Som komplement 

till intervjuerna granskades även verksamheternas presentationer av sig själva på 

hemsidor och i broschyrer. Resultatet ger en bild av hur tre verksamheter som bedriver 

trädgårdsrehabilitering för utmattningsdrabbade är utformade, samt i vilken utsträckning 

de gör utvärderingar och uppföljningar. Gemensamma inslag i rehabiliteringen var 

trädgårdsvistelse/aktiviteter, hantverksaktiviteter, samtal, stresshantering och 

avslappningsövningar. Utvärderingar och uppföljningar skedde i varierande grad och 

med olika mätinstrument. 

 

Som en del i att försöka tydliggöra de tänkta verkningsmekanismerna i 

trädgårdsrehabiliteringen och ge en översiktlig bild av metoden, utformades även en 

programteori. Den utgår från verksamheternas metoder samt vetenskaplig evidens inom 

området. Programteorin visar hur de tänkta aktiviteterna förväntas leda fram till 

slutresultatet. Den, för trädgårdsrehabilitering, utformade programteorin innehåller 

vistelse i trädgård och trädgårdsarbete, samtalsterapi, avslappningsövningar och 

stresshantering. Aktiviteterna förväntas leda till en ökad självinsikt, ett ändrat 

förhållningssätt och en bättre självkänsla, och genom det en ökad förmåga att hantera 

sin livssituation. Detta antas ge de förutsättningar som behövs för att kunna återgå till 

arbetsliv eller studier alternativt fortsätta rehabiliteringen med arbetsträning.  

 

Avsaknaden av tydliga, mätbara mål med rehabiliteringen gör det svårt att värdera hur 

effektiv rehabiliteringsformen egentligen är på att återinföra utmattningsdrabbade i 

arbetslivet.  

 
 
 
 
Nyckelord: Utmattningssyndrom, trädgårdsrehabilitering, långtidssjukskrivning, 

programteori  
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Bakgrund 
 

För att minska antalet långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar har regeringen 

inlett ett antal initiativ för att främja utvecklingen av effektiva rehabiliteringsformer (1). 

Den så kallade sjukskrivningsmiljarden är ett bidrag Landstingen kan ta del av för att 

utveckla arbetet med sjukskrivningsfrågor och förbättra sjukskrivningsprocessen (1). 

Rehabiliteringsgarantin infördes för att effektivisera sjukskrivningsprocessen och 

möjliggöra en snabb återgång till arbete genom att rehabiliteringsinsatser kan sättas in 

snabbt. Kortfattat innebär den att rehabiliteringsinsatser innehållande kognitiv 

beteendeterapi, interpersonell terapi eller multimodal rehabilitering ska erbjudas inom 

90 dagar från första läkarkontakt. Multimodal rehabilitering innebär att olika 

yrkeskategorier och kompetenser samarbetar i ett team (2). Rehabiliteringsgarantin 

omfattar de diagnoser som ligger högst i sjukskrivningsstatistiken, det vill säga smärta 

från rörelseorganen och lättare psykisk ohälsa (1). Tidigare forskning om effekter av 

rehabiliteringsinsatser på lättare psykisk ohälsa och återgång till arbete har visat på 

blygsamma resultat varför behovet av effektivare insatser är stort (2). Nya projekt och 

verksamheter med syfte att erbjuda rehabiliteringsåtgärder för återgång i arbetsliv är 

därför önskvärda. Dessa kan söka finansiering antingen via Europeiska socialfonden 

(ESF) finansierad av EU (3) eller genom Samordningsförbund som är samverkande 

enheter mellan Försäkringskassor, Arbetsförmedlingar, Landsting och kommuner runt 

om i landet (4). Trädgårdsrehabiliterande verksamheter bedrivs ofta genom finansiering 

av Samordningsförbund. Målgrupp för denna rehabiliteringsform har i allmänhet varit 

personer med stressrelaterad ohälsa men har på senare tid utvidgats till att omfatta även 

arbetslösa ungdomar.  

 

 

Sjukskrivningsorsaker 
 

Folkhälsoläget i Sverige mätt som medellivslängd och spädbarnsdödlighet visar på en 

kontinuerligt positiv utveckling. Däremot pekar de ökade sjukskrivningarna mot en 

ökad arbetsrelaterad ohälsa. I slutet av 90-talet sågs en ökning av antalet sjukskrivningar 

i Sverige. Vid 2000-talets början nådde antalet långtidssjukskrivningar en topp. En stor 

del av ökningen av sjukskrivningarna orsakades av psykiska sjukdomar (5). År 2009 

utgjorde psykiska sjukdomar (där reaktioner på svår stress ingår) den näst vanligaste 

diagnosen för sjukskrivning (6). Begreppet utmattningssyndrom lades fram av 

Socialstyrelsen som en definition på ett tillstånd av fysisk och psykisk utmattning med 
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en påtaglig brist på psykisk energi som varat minst två veckor. Utöver dessa kriterier 

ska även symptom som koncentrationsstörningar, sömnsvårigheter, irritabilitet och 

kroppsliga besvär som smärta eller svaghet förekomma under samma period. 

Utmattningssyndrom anses vara sprunget ur långvariga stresstillstånd som kan vara 

relaterade till arbetsplatsen men förekommer även vid långtidsarbetslöshet (5).  

 

 

Traditionella rehabiliteringsformer vid utmattningssyndrom 
 

Socialstyrelsen har utformat riktlinjer för behandling och rehabilitering av 

utmattningssyndrom (7). I riktlinjerna anges att behandlingen bör innefatta både 

psykologiskt och symtomatiskt stöd för att minska oro samt hjälpa patienten hitta balans 

mellan sömn och aktivitet. I rehabiliteringen rekommenderas metoder för en förändrad 

livsstil och stresshantering samt en gradvis återgång tillbaka till arbetslivet. Riktlinjerna 

anger även en förväntad behandlings/rehabiliteringstid från sex månader upp till ett år 

eller mer beroende på svårighetsgrad innan patienten återfått normal funktion (7).  

 

 

Definitioner 
 

Samlingsnamnet för all form av vård med inslag av natur brukar benämnas naturbaserad 

terapi eller eng. nature based alternativt nature assisted therapy (8). Termen grön 

vård/terapi är en mer omfattande benämning på naturbaserad vård och innefattar även 

användandet av djur i behandlingen. Den naturbaserade vården kan vidare delas in i 

social och terapeutisk hortikultur/trädgårdsodling och naturmiljö-baserad terapi. Inom 

den socialterapeutiska hortikulturen ingår rehabiliterande trädgårdsaktiviteter. 

Annerstedt & Währborg (8) gör även en åtskillnad på begreppen hortikulturell terapi 

och terapeutisk trädgårdsodling, där den förstnämnda inbegriper utbildad personal som 

använder växter i syfte att uppnå kliniska resultat i sitt arbete med specifika diagnoser. 

Den terapeutiska trädgårdsodlingen beskrivs mer som en process vari deltagaren genom 

odling av växter eller annan kontakt med växter kan uppnå ett högre generellt 

välmående. Benämningen på trädgården är också en indikator på dess 

användningsområde enligt Annerstedt & Währborg (8). Hortikulturella terapiträdgårdar, 

terapiträdgårdar och rehabiliteringsträdgårdar är designade för specifika 

behandlingsprogram, medan t.ex. läkande eller restorativa trädgårdar ej är utformade för 

något särskilt terapeutiskt ändamål.   
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Hälsoträdgårdar internationellt 

 
I USA finns ett antal nätverk och organisationer som för samman utövare av 

trädgårdsterapeutiska yrken. American horticultural therapy association (ATHA) (9) 

bildades 1973 som ett led i att föra fram och vidareutveckla trädgårdsterapi som verktyg 

i behandling och rehabilitering. De kartlägger bl.a. forskning rörande naturbaserad 

terapi som publiceras i deras akademiska tidskrift (9).  Inom området 

landskapsplanering/arkitektur har en gren bildats som syftar till att utveckla området 

terapeutisk trädgårdsdesign. American society of landscape architects (ASLA) (10) 

arbetar med att implementera trädgårdsterapi i den reguljära sjukvården. Therapeutic 

landscapes network samlar kunskapskällor, evidensbaserade metoder för 

trädgårdsdesign och kartlägger befintliga verksamheter (11). Andra länder, som 

England, har också bildat nätverk för utövare inom grön terapi (12).    

   
 

Nacadia är ett forskningsprojekt startat vid Köpenhamns universitet 2007. Trädgårdens 

design utgår från svensk forskning, bland annat från Sveriges Lantbruksuniversitets 

rehabiliteringsträdgård i Alnarp. Den invigdes 2011 och ska bedriva behandling och 

forskning kring stressrelaterade sjukdomar (13).  

 

 

Trädgårdsrehabilitering i Sverige 

 

Som en del av behandling och rehabilitering vid sjukdomstillstånd som demens, 

hjärnskador och psykiska besvär har naturmiljö och trädgårdsaktiviteter använts (8). 

Behandlingen bestäms utifrån individens behov och förutsättningar och kan innefatta att 

bara vistas i natur- eller trädgårdsmiljö eller att utföra trädgårdsarbete som plantering 

och ogräsrensning (8). I Sverige bedrivs trädgårdsrehabilitering antingen som statligt 

finansierad verksamhet, i projektform med finansiering från Europeiska socialfonden 

eller Samordningsförbund eller i privat regi. Många verksamheter har ett samarbete med 

Försäkringskassan och Arbetsförmedling som remitterar patienter. Det finns ingen 

fullständig förteckning över antalet hälsoträdgårdar i Sverige, men landstinget i Västra 

Götaland har på sin hemsida påbörjat en förteckning över verksamheter med grön 

rehabilitering som samarbetar med Försäkringskassa, kommuner eller Arbetsförmedling 

(14). Hittills finns 28 stycken som har någon form av trädgårdsverksamhet.   
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Alnarp och Göteborg 

 

Sveriges Lantbruksuniversitet har bedrivit behandling och forskning om 

utmattningssyndrom sedan 2002 vid rehabiliteringsträdgården i Alnarp. Verksamheten 

är registrerad hos Socialstyrelsen som hälso- och sjukvårdsverksamhet vilket innebär att 

de följer samma regler som traditionell sjukvård (15). Kombinationen av 

naturunderstödd terapi och miljöpsykologi som verksamheten bedriver, har gett upphov 

till ett eget koncept kallat Alnarpsmetoden. Denna metod används som mall för bland 

annat landsting vid utformning av rehabiliteringsträdgårdar. I modellen ingår, förutom 

trädgårdsaktiviteter, även psykoterapi, arbetsterapi och sjukgymnastik. Den forskning 

som bedrivits har bland annat fokuserat på trädgårdens design och deltagarnas upplevda 

förändringar av vardagen efter rehabilitering.  I nuläget pågår ett forskningsprojekt om 

strokepatienter och trädgårdsrehabilitering vid Alnarp vilket innebär att det inte längre 

bedrivs någon forskning om utmattningssyndrom där (15).  

 

Botaniska trädgården i Göteborg bedriver rehabilitering och forskning kring 

stressrelaterade sjukdomar och depression (16). De har även förebyggande 

stresshanteringskurser. Verksamheten, som går under namnet ”Gröna Rehab”, startade 

2006 som ett projekt och drivs nu i Göteborgs botaniska trädgårds regi. Målgruppen är 

anställda inom Västra Götalandsregionen. En utvärdering sammanställdes efter den 

treåriga projektverksamheten som visade att 12 av 18 långtidssjukskrivna hade gått 

vidare till arbetsträning, arbete eller studier (17). Från början var det dock ytterligare 

fem deltagare, men som avbröt rehabiliteringen i förtid.    

 

  
Tidigare forskning och teorier om natur och hälsa 
 

Under 1970- och 1980-talet bedrevs den forskning som till stor del lett fram till dagens 

kunskapsläge om natur och återhämtning från stress. En förespråkare var Roger Ulrich, 

som konstaterade att nyopererade patienter återhämtade sig snabbare och använde 

mindre smärtstillande om de hade utsikt över naturmiljö från sjukhusrummet, än de vars 

utsikt bestod av en tegelvägg (18). Roger Ulrichs forskning om naturens restorativa 

effekter utmynnade i teorin om mental återhämtning (Aesthetic affective theory). Hans 

teori grundar sig i människans biologiska överlevnadsstrategier där den naturliga 

miljön, till skillnad från den byggda, är lättare att läsa av och därför ger tydligare 

signaler om annalkande fara och när det är lämpligt att vila (19).       



 

5 
 

 

Stephen och Rachel Kaplan´s arbete och forskning kring miljöpsykologi ledde fram till 

teorin ”attention restoration theory”(20), som handlar om vistelse i naturmiljö som 

metod för att återställa den riktade uppmärksamhet som är nödvändig i arbetslivet. 

Teorin har sin grund i tanken att människans uppmärksamhet kan delas in i två delar. 

Den ena, kallad riktad uppmärksamhet, används vid koncentrationskrävande uppgifter 

och är den vi använder när vi utför arbetsuppgifter eller andra göromål som kräver 

fokusering på enskilda aktiviteter. Den andra formen av uppmärksamhet sker mer 

spontant och kräver inte samma ansträngning. Den används när vi betraktar naturliga 

miljöer och vilda djur. Den riktade uppmärksamheten är påfrestande för sinnet och kan 

vid överansträngning leda till utmattning varför miljöer som stimulerar den spontana 

uppmärksamheten, eller som Kaplan kallar det ”soft fascination”, bör ingå i vardagen. 

Den riktade uppmärksamheten får då vila (20). 

 

 

Nutida studier om trädgårdsrehabilitering och stressrelaterad ohälsa har fokuserat på 

upplevelser av rehabiliteringsprocessen hos deltagarna och har då ofta innefattat 

intervjuer med deltagare och/eller personal samt observationer (21, 22). Adevi & 

Lieberg (21) fann i sin studie vid Alnarps rehabiliteringsträdgård tre viktiga faktorer för 

rehabiliteringsprocessen. Dessa var sinnesintryck från trädgården, som verkar öppna 

deltagarnas sinnen och mottaglighet för vidare rehabilitering; att finna sin egen plats i 

trädgården där deltagaren kan känna sig tillfreds just då; interaktion mellan symboliska 

och faktiska handlingar där de konkreta aktiviteterna har en klar början och ett slut. 

Dessa olika temata bottnar i förmågan att känna kravlöshet genom sinnena. Eriksson et 

al. (22) jämförde fyra olika rehabiliteringsprogram. Två av dessa innehöll trädgårds-

rehabiliterande aktiviteter. De andra två innefattade utbildning, avslappningsövningar 

och samtal individuellt eller i grupp. Resultatet av studien pekade på en skillnad i hur 

deltagarna använde sig av de strategier de lärt sig i programmen. De som fått 

trädgårdsrehabilitering var mer benägna att förändra sina vardagliga aktiviteter för att få 

en harmonisk livsstil, medan de som fått annan rehabilitering snarare ändrade sina 

strategier för att hantera stress, men de ändrade inte sin livsstil.   

 

I en översikt (8) av evidensgraden av naturunderstödd terapi förekommer tre 

interventioner med signifikant resultat där trädgårdsrehabilitering kombinerats med 

annan behandling. Dessa interventioner gällde dock alkoholmissbruk och psykisk 
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sjukdom. Interventioner med endast trädgårdsrehabilitering inkluderade en 

randomiserad studie med signifikant resultat på humör och hjärtfrekvens.  

 

 

En nyligen genomförd utvärdering av rehabiliteringsprojekt riktade till 

långtidsarbetslösa kvinnor utförd av Försäkringskassan (23) visade att 

trädgårdsrehabilitering ej gav några signifikanta effekter på arbetsförmåga eller längd på 

sjukpenningdagar. I utvärderingen ingick tre andra projekt som innefattade acceptance 

and commitment therapy, multidisciplinär teambedömning samt vardagsrevidering. 

Projekten utvärderades och jämfördes med Försäkringskassans ordinarie 

rehabiliteringsinsatser. Även om trädgårdsrehabiliteringen inte gav några signifikanta 

effekter på utfallsmåtten, så framgick det trots detta i en efterföljande Sifo-undersökning 

att deltagarna upplevde att deras arbetsförmåga förbättrats. En slutsats i utvärderingen 

var att vissa rehabiliteringsåtgärder så som trädgårdsrehabilitering, kräver en 

uppföljning längre fram i tiden än vad denna utvärdering hade, för att se om positiva 

resultat kan ses på längre sikt (23).    

 

Programteori 
 

En programteori är en förklaringsmodell för de antaganden som ligger bakom en 

intervention eller verksamhet (25). Den lyfter fram vilka aktiviteter som ska leda till 

önskat resultat och på vilket sätt det är tänkt att fungera. Att skapa en programteori kan 

hjälpa till att klargöra vilka aktiviteter som förväntas leda till vilka effekter (25). Vidare 

kan tidigare forskning och evidens infogas för att avgöra sannolikheten att de tänkta 

aktiviteterna verkligen kan leda till de förväntade resultaten. Programteorier utformas 

ofta inför utvärderingar för att klargöra antaganden om samband mellan orsak och 

verkan (26). För att visuellt framställa programteorin kan en modell utformas så att de 

tänkta verkningsmekanismerna tydliggörs (26). Modellen inbegriper, i följande ordning: 

de resurser som är nödvändiga för att interventionen ska kunna utföras, de erbjudna 

aktiviteterna, den mängd eller antal tillfällen som erbjuds deltagarna och slutligen utfall 

som kan ske på kortare och längre sikt (30).  
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Syfte 
 

Att undersöka hur tre verksamheter bedriver trädgårdsrehabilitering som metod vid 

rehabilitering av utmattningssyndrom. Ett ytterligare syfte är att försöka utforma en 

programteori över metoden. 

 

Frågeställningar 
 

Hur ser verksamhetsmodellerna ut? 

Vilka idéer/teorier ligger bakom de metoder verksamheterna använder? 

Hur är rehabiliteringsplanerna utformade? 

Hur mäts resultaten i form av utvärderingar och uppföljning?   

 

Metod 
 

Ansats 

För att undersöka det valda området valdes en kvalitativ ansats. En fallstudie i form av 

e-post intervjuer till verksamhetsansvariga inom området trädgårdsrehabilitering 

utfördes, för att få en så utförlig bild som möjligt av verksamheterna. Fallstudien 

används för att studera fenomen eller händelser på ett djupgående sätt och kan innefatta 

ett eller flera fall som studeras (28). Då denna studie fokuserade på att undersöka 

trädgårdsrehabilitering som fenomen ansågs fallstudien lämplig för ändamålet. Den 

kvalitativa ansatsen valdes för att få en fylligare redogörelse om ämnet än vad en 

kvantitativ ansats hade medgett. Då området ännu inte är tillräckligt studerat för att 

mätbara variabler och indikatorer kan urskiljas, passade ej heller ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. För att sammanställa det insamlade materialet och ge en mer 

överskådlig bild av trädgårdsrehabilitering som metod, har även en programteoretisk 

ansats valts. Det ansågs ändamålsenligt för att besvara frågeställningarna på ett 

övergripande sätt och samtidigt konkretisera metodens tänkta verkningsmekanismer och 

dess vetenskapliga förankring. Till detta har offentligt tillgänglig information om 

rehabiliteringsträdgårdars verksamhetspresentationer använts som underlag (14).     
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Urval 

Urvalet gjordes utifrån tidigare nämnt register med verksamheter inom grön 

rehabilitering sammanställt av Landstinget i Västra Götaland. Då detta register är under 

uppbyggnad och inte är en komplett förteckning över verksamheter inom området, 

gjordes även en sökning av termerna hälsoträdgård samt trädgårdsrehabilitering på 

internet via Google. Kriterier för att ingå i studien var att verksamheterna rehabiliterade 

personer med diagnosen utmattningssyndrom och att den huvudsakliga 

rehabiliteringsformen var kopplad till trädgårdsmiljö. Av de 28 verksamheterna funna i 

registret ansågs 6 stycken uppfylla kriterierna för att ingå i studien. Anledningen till att 

resterande uteslöts var antingen att målgruppen var fel för studiens ändamål eller att 

trädgårdsrehabiliteringen utgjorde en så liten del av verksamheten att det bedömdes 

svårt att urskilja metoden från övriga aktiviteter i verksamheten. Sökningen via Google 

genererade ytterligare tre verksamheter. Efter inledande telefonkontakt till de nio 

verksamheterna, där presentation av undersökaren och studiens syfte och upplägg 

delgavs, tackade sex ja till att medverka i studien. Tre verksamheter tackade nej till att 

delta. Efter att e-post intervjun skickats till de resterande sex verksamheterna avbröt tre 

sitt deltagande. Det låga deltagarantalet var oväntat och tros bero på e-post intervjuns 

omfattning, då samtliga sex tackade nej med hänvisning till brist på tid att fylla i det. 

För att försöka motverka avhopp på grund av tidsbrist gavs deltagare flexibilitet i fråga 

om när de förväntades skicka in besvarad e-post intervju och de fick i möjligaste mån 

själva bestämma ett slutligt svarsdatum.  

 

 

 

 

 

 

Datainsamling 

 

Rehabiliteringsträdgårdar finns utspridda över större delen av Sverige med en 

anhopning i södra delen av landet. På grund av denna stora spridning var det ej möjligt 

att personligen besöka de medverkande trädgårdarna då det hade blivit för kostsamt 

både ekonomiskt och tidsmässigt. Den valda metoden blev därför intervjuer på distans. 

Då intervjufrågorna var relativt omfattande valdes att utföra dem via e-post istället för 

telefon. Detta för att försöka undvika att respondenter inte skulle vilja delta på grund av 

tidspress. Med e-post intervju kunde respondenterna själva, i lugn och ro, välja tidpunkt 
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för ifyllande av svar. Två av verksamheterna kontaktades per telefon efter att svaren 

inkommit. Detta för att komplettera informationen från e-post intervjuerna då det 

saknades vissa uppgifter.  

 

En intervjuguide bestående av 26 frågor utformades, med övergripande teman baserade 

på studiens frågeställningar (se bilaga). Varje tema utmynnade i flera delfrågor som 

syftade till att besvara frågeställningarna. En pilotintervju utfördes för att testa 

frågeformulärets utformning och frågornas konstruktion. Det var också för att 

kontrollera om vissa frågor var irrelevanta för syftet eller om det saknades frågor. Efter 

pilotintervjun reviderades frågeformuläret genom att tre frågor togs bort då de 

upplevdes irrelevanta och känsliga. Pilotintervjun kom sedan att ingå i studien då det 

stod klart att deltagarantalet skulle bli magert.   

 

Dataanalys 

Det insamlade materialet sammanfördes till ett dokument för att analyseras. 

Bakgrundsfrågor skrevs ihop och presenteras i diskussionsdelen som löpande text. 

Erhållna svar om idéer och/eller teorier för verksamheter, rehabiliteringsmodell, och 

utvärdering/uppföljning har analyserats och sammanställts i tre kategorier. Vald 

analysmetod för dessa frågor är innehållsanalys då metoden möjliggör en återgivning av 

respondenters svar utan att begränsas av förutbestämda teorier eller hypoteser (24). 

Svaren från ovan nämnda frågor lästes igenom ett flertal gånger för att finna likheter 

och skillnader mellan verksamheterna. Analysen fokuserade på det manifesta innehållet 

i texterna, det vill säga ord och meningar snarare än underliggande betydelser (24). 

Kategorier skapades genom att nyckelord och meningar från de tre intervjuerna 

sorterades ur textmaterialet. Utifrån frågeställningarna formades sedan tre kategorier av 

dessa. En sammanställning av materialet gjordes även för att konstruera en 

programteori. Att skapa en programteori kan hjälpa till att klargöra vilka aktiviteter som 

förväntas leda till vilka effekter (25). Tidigare forskning och evidens infogades för att 

avgöra sannolikheten att de tänkta aktiviteterna verkligen kan leda till de förväntade 

resultaten (26). För att visuellt framställa programteorin utformades en modell så att de 

tänkta verkningsmekanismerna kunde tydliggöras (26).  
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Validitet 

I kvalitativa studier används ibland andra kriterier än validitet och reliabilitet för att 

bedöma kvaliteten (27). Eftersom denna studie har en deskriptiv ansats och undersöker 

hur en metod används och är tänkt att fungera, så ligger ändå en realistisk underton i val 

av metod och ansats. Detta genom att det antas finnas en objektiv verklighet som 

undersökaren sökt att finna (27). För att kontrollera att e-post intervjun var utformad på 

ett sådant sätt att frågorna verkligen belyste syftet med undersökningen utfördes därför 

en pilotintervju. Efter denna togs tre frågor bort då dem inte ansågs relatera till syftet, 

övriga frågor ändrades ej. Denna intervju kom sedan att ingå i studien då den bedömdes 

vara likvärdig med övriga intervjuer. På grund av områdets specifika karaktär utfördes 

intervjun med en ur den tänkta målpopulationen. Det slutliga intervjumaterialet 

kompletterades med information från verksamheternas hemsidor samt information från 

ett register över gröna rehabiliteringsverksamheter. Detta för att skapa en slags 

datatriangulering för att bekräfta och stärka tillförlitligheten i det som framkommit vid 

intervjuerna (27, 28). Vid utformandet av programteorin konsulterades en av de 

deltagande verksamheterna för att kontrollera om den upplevdes avspegla deras 

uppfattning om trädgårdsrehabilitering. Enligt Padgett (28) kan denna metod användas 

för att undvika bias från undersökarens sida genom att resultatet verifieras av en 

deltagare. Det ansågs viktigt att den teoretiska framställningen bekräftades av någon 

som utövade trädgårdsrehabilitering i praktiken.   

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
Studien följde en god yrkesetik genom att följa en god vetenskaplig praxis och utgå från 

en grundlig genomgång av tidigare vetenskaplig litteratur inom området. 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer uppfylldes genom följande 

överväganden. Genom att i förväg kontakta potentiella deltagare och upplysa om syfte 

med studien samt frivillighet att deltaga och valfrihet att när som helst avbryta intervjun 

uppfylldes informationskravet samt samtyckeskravet. För att säkerställa att 

konfidentialitetskravet uppfylls kommer inga namn att förekomma i det slutliga 

materialet. Vidare försäkras att allt insamlat material endast kommer att användas i 

denna studie, och fram till studiens avslut förvaras på undersökarens privata dator, 

oåtkomligt för obehöriga för att sedan förstöras för att uppfylla nyttjandekravet (29). 
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Resultat 
 

En sammanfattning av svaren från de inledande frågorna om verksamheternas 

organisering/struktur, personal och utmattningssyndrom samt utvärdering/uppföljning 

presenteras nedan i tabellform. De tre verksamheterna benämns fortsättningsvis A, B 

och C. 

 

Verksamhet A B C 

Mottagna diagnoser Alla utom psykos, missbruk 
Stressrelaterad 

ohälsa/depression 

Stressrelaterad 
ohälsa/kronisk 

smärta 

Finansiering Privatägt Landsting 
Samordnings -

förbund 

Samarbetar med 
Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa 

Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa 

Arbetsförmedling 
Försäkringskassa 

Personal 

Sjuksköterska med 
trädgårdsterapeutisk utb. 

Stress/friskvårdsterapeut/beteend
evetare.  

Sjukgymnast. Trädgårdsmästare 

Sjukgymnast/steg 1 
psykoterapeut. Arbetsterapeut 

med trädgårdsterapiutb. 
Trädgårdsmästare 

Sjukgymnast 
Pedagoger 

Trädgårds -mästare 

Antal 
utmattningsdrabbade

/år 
30-40% av 80-100 st. 25-30 st. Uppgift saknas 

Rehabiliterings- 
längd 

12-24 veckor 12-24 veckor 8-20 veckor 

Kriterier för färdig 
rehabilitering 

Inga specifika 
Återgång till arbete, 

arbetsträning eller studier. 

Kommit ett steg 
närmare arbete eller 

studier. 

Utvärdering KASAM-test 

Burnout questionnaire 
SMBD 
KES 

PGWB 
Hälsotermometern 

Egen 
utvärderingsenkät 

Uppföljning Stödgrupp 
Sjukskrivningsgrad, 

sysselsättningsgrad 1 år efter 
avslutad rehabilitering 

Nej 

 

Tabell 1: Sammanställning av svar från de inledande frågorna om verksamheternas organisering/struktur, personal och 
utmattningssyndrom samt utvärdering/uppföljning. 

 

 

 Verksamhet C angav att de inledningsvis tagit emot 87 patienter varav ca 85 % varit 

utmattningsdrabbade men att de nu huvudsakligen tog emot individer från 

Arbetsförmedlingen där både utförsäkrade och arbetssökande ingår (uppgift om nuläget 

saknas).  
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Samtliga verksamheter svarade nej på frågan om de uppmärksammat några negativa 

effekter eller nackdelar med rehabiliteringsformen. Missbruk och svårare psykisk 

sjukdom uppgavs av samtliga utgöra hinder för rehabiliteringsformen, två av 

verksamheterna uppgav även motivation som en viktig del för framgångsrik 

rehabilitering. Attityder från utomstående aktörer upplevdes i nuläget positivt för 

samtliga verksamheter, vissa svårigheter hade funnits i en verksamhets inledande skede 

i form av motsättningar och misstro från sjukvården. En verksamhet påtalade ett ökat 

samarbete med Arbetsförmedlingen som tecken på en ökande tilltro från allmänheten.        

 

 

Analys 

 

Svaren på frågorna om verksamheternas grundläggande idéer/teorier, 

rehabiliteringsmodeller, trädgårdarnas utformning samt utvärdering och uppföljning har 

genomgått innehållsanalys (se dataanalys för tillvägagångssätt) och utmynnat i nedan 

följande kategorier.  

 

 

 

 

Kategori 1: Trädgårdarnas design 

 

Två av verksamheterna nämner tidigare forskning och evidens inom 

trädgårdsrehabilitering som grundläggande för arbetssättet, där Alnarps 

rehabiliteringsträdgård fungerat som förebild. Den tredje verksamheten anger att de 

utformat en egen modell. 

 

Alla verksamheter beskriver trädgården som utformad i olika rum där deltagarna kan 

vistas utifrån egen förmåga och lust/ork. Gemensamt för dem alla är uppdelningen i 

lugn respektive aktivitet. En del manar till vila, lugn och ro och som uppnås genom 

lugna färger och avskalad miljö med platser att slå sig ner på. En verksamhet har 

utformat den lugna delen i asiatisk stil då dess avskalade och minimalistiska design ger 

ro för ett utmattat sinne. Den aktivare delen uppmuntrar till sysselsättning genom odling 

av grönsaker och blommor eller andra sysslor som vedhuggning.  Gränsen mellan 

rummen skapar en tydlig balans mellan aktivitet och vila. Designen på trädgårdarna 

skiljer sig åt rent estetiskt då en kan sägas vara mer naturlik än de andra där den 

avskalade utformningen genomsyrar hela trädgården. I rehabiliteringen nämns 
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hantverksaktiviteter i material från trädgården och den omgivande naturen som medel 

för att skapa symboliska uttrycksmedel för känslor som kan vara svåra att uttrycka i ord.  

 

Även om trädgårdarnas design skiljer sig åt, framhåller de alla möjligheten att kunna dra 

sig undan som väsentlig, vare sig det sker genom att gå undan och betrakta de andra 

deltagarna från håll eller söka en större avskildhet genom att gå ifrån de andra, att få 

vara ensam. En verksamhet utmärker sig genom att genomgående beskriva trädgården i 

termer av lugn och avskildhet, vilket kan förklaras av att den huvudsakligen är designad 

för utmattningsdrabbade till skillnad från de andra som har en större variation av 

diagnoser som målgrupp.  

 

 

Kategori 2: Rehabiliteringsmodell vid utmattningssyndrom 

 

Då samtliga verksamheter uppger att de arbetar utifrån deltagarnas individuella behov 

har ingen tydlig rehabiliteringsplan kunnat urskönjas. Gemensamt för rehabiliteringen 

är dock samtalsterapi individuellt och i grupp varvat med hantverksaktiviteter med 

naturmaterial. Övriga aktiviteter inkluderade stresshantering, avslappningsövningar och 

föreläsningar om kost och sömn. De olika aktiviteterna ska tillsammans bidra till att 

bygga/stärka självkänsla, öka självtillit, förändra tanke/beteende, öka kunskapen om 

stress för att bättre kunna hantera sin livssituation. Trädgårdens roll är dels att fungera 

som återhämtande miljö, dels att med sitt innehåll användas som symboliskt 

uttrycksmedel. Målen med rehabiliteringen anges vara att komma ett steg närmare 

arbetsliv eller studier, öka självtillit, se möjligheter, en ökad förmåga att hantera 

vardagen, att öka förutsättningar för ett gott liv (C), nya perspektiv på livet, förbättrad 

livskvalitet (A), möjlighet till återhämtning, stärka självkänsla och utveckla ett förändrat 

förhållningssätt (B).  

 

 

Kategori 3: Uppföljning av resultat 

 

 Verksamheternas arbete med utvärdering och uppföljning skiljer sig åt både beträffande 

mätindikatorer och tillvägagångssätt, samt att det i något fall ej förekommer någon 

direkt uppföljning i fråga om långsiktiga effekter på arbetsförmåga eller tillbakagång till 

arbetsliv. Egen utvärdering av verksamhet sker antingen genom mätning av självskattad 

hälsa hos deltagare före och efter genomgången rehabilitering (KASAM-test), eller 

genom enkät om upplevelser av verksamhetens utformning och upplägg av aktiviteter, 
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som deltagare besvarar efter rehabiliteringen. En verksamhet använder ett 

arbetsterapeutiskt självskattningsformulär (OSA) för att lägga upp en handlingsplan, 

flera andra självskattningsformulär som mäter grad av utmattning: Burnout 

Questionnaire, SMBD, KES. PGWB mäter upplevd livskvalitet. Hälsotermometern 

mäter självskattad hälsa. Det fanns önskemål hos denna verksamhet att få hjälp av en 

utomstående part med utvärdering och uppföljning. Samtliga verksamheter uppger att 

avstämningsmöten med deltagare och berörd instans sker före rehabiliteringsstart och i 

slutskedet av rehabiliteringsperioden.  

 

Regelbundna uppföljningar om långtidseffekter uppges endast av en verksamhet där 

sjukskrivningsgrad och sysselsättningsgrad mäts ett år efter avslutad rehabilitering. 

Övriga verksamheter uppger ingen direkt mätning av effekter på sjukskrivningsgrad 

eller arbetsförmåga, utan hänvisar istället till tidigare uppföljningar gjorda av 

utomstående respektive uppger att de erbjuder stödgrupp till deltagare som avslutat 

rehabilitering. Uppnådda resultat av rehabilitering i fråga om återgång till arbete, studier 

eller arbetsträning uppgavs ligga mellan 70-80 % för verksamheterna.  För en 

verksamhet kommer dessa siffror från den inledande projektverksamheten där 

utvärdering och uppföljning skedde enligt rutiner för ESF
1
-finansierade projekt. Det 

innebär i korthet att ESF anger riktlinjer för hur verksamheten bör utvärdera resultat och 

utformning.  

 

 

 

Programteori för trädgårdsrehabilitering 

 

För att sammanföra verksamheternas grundläggande idéer om hur och varför 

trädgårdsrehabilitering fungerar, presenteras nedan den framtagna programteorin med 

medföljande logisk modell för att åskådliggöra de tänkta processerna som ska leda till 

önskat resultat. Grundläggande för programteorin är ett antal antaganden att om dessa 

aktiviteter erbjuds så kan följden bli det önskade resultatet (25). En logisk modell 

beskriver programteorin på ett lättöverskådligt sätt och illustrerar de tänkta sambanden 

mellan resurser nödvändiga för att interventionen ska kunna genomföras, och det 

önskade slutresultatet (25). Utfallen kan ske i flera steg som leder fram till slutgiltigt 

mål, där en aktivitet startar en process som leder till nästa steg och så vidare (30). Denna 

                                                             
1 Europeiska socialfonden, se sid. 1 
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programteori är en så kallad rekonstruerad programteori, det vill säga att den är skapad 

efter verksamheternas eller interventionens början av en utomstående part (25).  

 

 

Programteorin utgår från information hämtad från verksamheterna, både muntligt och 

via broschyrer och informationsmaterial samt tidigare forskning om 

trädgårdsrehabilitering och rehabilitering av stressrelaterade sjukdomar. Programteorin i 

denna studie är i första hand tänkt som en översiktlig orientering över de tänkta kausala 

sambanden i rehabiliteringsprocessen och gör inga anspråk på att fungera som en 

modell för framtida utvärderingar.  

 

 

Rekonstruerad programteori om trädgårdsrehabilitering 

 

Trädgårdsvistelse ger mental återhämtning genom den lugna och lättolkade atmosfären 

som återställer den riktade uppmärksamheten enligt Kaplan´s attention restoration 

theory och Ulrich´s aesthetic affective theory (se tidigare beskrivning). På så sätt kan 

deltagaren bättre tillgodogöra sig de andra aktiviteterna (21). Förstärker övrig 

rehabilitering. Uttrycker med de olika rummen en konkret balans mellan aktivitet och 

vila. Trädgårdsaktiviteter upplevs kravlösa och lustfyllda och kan återuppväcka 

lusten/meningsfullheten i att ägna sig åt saker för ens eget nöje, ett förändrat 

förhållningssätt till vardagsaktiviteter (22). De kan också fungera som konkret 

uttrycksmedel för svårformulerade tankar/känslor (21). Enligt de riktlinjer som 

utformats för rehabilitering och behandling av stressrelaterad ohälsa rekommenderas 

följande åtgärder: Stresshantering för att öka kunskap om stressens konsekvenser 

fysiskt och psykiskt, samtalsterapi för ökad självinsikt och hjälp att förstå samband 

mellan levnadssätt och sjukdom samt avslappningsövningar för att komma i balans 

(ISM 2012). Enligt Åsberg et al. (2) är dessa riktlinjer baserade på en relativt svag 

vetenskaplig evidens men har istället utformats efter klinisk erfarenhet. Samspelet i 

gruppen, där deltagarna kan utbyta erfarenheter med varandra, känna samhörighet med 

andra i liknande situation, känna hopp inför framtiden genom att se de som kommit 

längre i rehabiliteringsprocessen. Det sociala stödet ökar självtilliten vilket ökar 

möjligheten till en beteendeförändring (2). Gruppens betydelse för 

rehabiliteringsprocessen var inget som kom upp vid intervjuerna. Det diskuterades 

däremot vid en uppföljande telefonkontakt med en av verksamheterna, och infogades 
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därefter i programteorin. När deltagaren har utvecklat ett nytt förhållningssätt till sig 

själv och sin omgivning, och upplever att livssituationen är hanterbar samt har uppnått 

en ökad livskvalitet, anses förutsättningarna för en återgång till arbete eller studier vara 

uppfyllda.     

 

Logisk modell för trädgårdsrehabilitering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Logisk modell över trädgårdsrehabilitering. Pilarna visar flödet i processen, tjockleken på pilarna anger inget 
inbördes värde. Den streckade pilen längst ner anger osäkerheten i slutmålet (Forsén, A. 2014). 
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Diskussion 
 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet ger en bild av hur tre verksamheter som bedriver trädgårdsrehabilitering för 

utmattningsdrabbade är utformade, samt i vilken utsträckning de gör utvärderingar och 

uppföljningar. Gemensamma inslag i rehabiliteringen var trädgårdsvistelse/aktiviteter, 

hantverksaktiviteter, samtal, stresshantering och avslappningsövningar. Utvärderingar 

skedde i samtliga fall av verksamheterna själva med olika metoder.  Endast en 

verksamhet uppgav att de utförde uppföljning genom att mäta sjukskrivingsgrad och 

sysselsättning ett år efter avslutad rehabilitering.      

 

 En samsyn  

 

På frågan om det funnits någon särskild förebild som inspirerat verksamhetens upplägg 

svarade två av verksamheterna Alnarps rehabiliteringsträdgård. Som nämnts tidigare har 

Alnarpsmetoden anammats av flera Landsting då den utarbetats under flera år med 

kontinuerlig forskning. Metoden är multimodal
2
  där den samlade kompetensen 

tillsammans anses bidra till en framgångsrik rehabilitering (2). Då det i nuläget inte 

finns någon evidensbaserad rehabilitering för utmattningssyndrom, som är en 

komplicerad, multifaktoriell sjukdom, rekommenderas en multimodal metod (2). Att 

fler trädgårdsrehabiliterande verksamheter utvecklar en samstämmighet i utformning av 

metod borde vara önskvärt för att bättre kunna kartlägga och utvärdera resultaten. En 

utveckling i samma riktning som USA, där nätverk samlar utövare och forskning kring 

ämnet, skulle kunna utgöra en plattform för samarbete och kunskapsutbyte. Det finns 

dock en förening med syfte att förmedla kunskap om grön vård, Hälsans natur (31) som 

på sin hemsida samlar information och kunskap om all form av naturbaserad vård och 

behandling.   

 

 

 

Utvärdering 

 

Hur de olika verksamheterna utvärderas och följs upp har besvarats på olika sätt. I vissa 

fall har svaren ej kunnat bedömas avseende om det sker någon uppföljning eller inte. 

Olika mätinstrument används för att följa upp resultat, en verksamhet använder ett 
                                                             

2 Olika yrkeskategorier samarbetar i team.  
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KASAM självskattningstest före och efter rehabilitering, för att mäta skillnader i 

psykisk hälsa efter avslutad rehabilitering. En annan verksamhet uppger fem olika 

mätinstrument för att bedöma grad av utmattning och hälsa. Ett problem i 

utvärderingssammanhang av rehabiliteringsinsatser, är avsaknaden av mäteffekter på 

arbetsförmåga. Det vill säga i vilken grad förmågan att arbeta heltid ökar (2). Tidigare 

studier har indikerat att ett förbättrat hälsotillstånd ändå inte påverkat arbetsförmågan 

efter genomförda insatser (2).  

 

Certifiering 

 

Som tidigare studier påpekat är det svårt att värdera effekten av trädgårdsrehabilitering. 

Som studien visat, används olika mätinstrument och olika rutiner för utvärdering och 

uppföljning. Eftersom det i nuläget inte finns någon samstämmighet över hur 

trädgårdsrehabilitering bör bedrivas och med vilka mätinstrument effekterna bör 

utvärderas, är det inte möjligt att göra en systematisk översikt över metoden. En 

certifieringsmodell för grön rehabilitering håller på att utvecklas av SLU där bland 

annat krav på kompetens och säkerhet ska ingå (32). Det är däremot oklart om denna 

certifiering ska omfatta rehabiliteringsträdgårdar eller om den främst ska gälla 

lantbruksverksamheter som inom ramen av lantbruket även bedriver någon form av 

grön rehabilitering.  

 

 

Programteori 

 

Av den rekonstruerade programteorin framgår de tänkta aktiviteterna och deras utfall, 

samt vilka föreställningar eller evidens dessa antaganden vilar på. För rekonstrueringen 

av programteorin plockades de gemensamma kärnpunkterna i rehabiliteringen ut, och 

fogades ihop med teorier, tidigare kunskap och forskning om trädgårdsrehabilitering. 

Resultatet visar ett förlopp där trädgården inledningsvis fungerar som ett medel för 

mental återhämtning och som en förstärkning av övrig rehabilitering. Den konkretiserar 

även balansen mellan vila och aktivitet. Att utföra aktiviteter i grupp ger en känsla av 

gemenskap och socialt stöd som kan öka tron på den egna förmågan. Att lära sig hantera 

stress ökar förmågan att ta kontroll över sin livssituation. Samtalsterapi i grupp kan öka 

känslan av socialt stöd, individuellt kan det hjälpa att förstå samband mellan beteende 

och sjukdom. Avslappningsövningar ger redskap att ytterligare balansera aktivitet och 

vila. Sammantaget ska aktiviteterna ge ett förbättrat hälsotillstånd, ett ändrat 
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förhållningssätt och bättre förmåga att hantera livssituationen. Detta ska, i sin tur, leda 

till en återgång till arbetsliv eller studier.   

 

En rekonstruerad programteori innebär vissa begränsningar. I den här programteorin 

saknas vissa punkter som kan ha betydelse för händelseförloppet. Det förekommer till 

exempel ingen information om oförutsedda effekter eller kontextuella faktorer som kan 

ha betydelse för om rehabiliteringen ska fungera som det är tänkt (25). En kontextuell 

faktor kan i det här fallet vara patientgruppen utmattningsdrabbade och deras personliga 

egenskaper, motivation och sjukdomsbild. En annan faktor är de samarbetande 

instanserna och deras uppfattningar om exempelvis vilka grupper de anser lämpliga att 

remittera till rehabiliteringsträdgårdar. En annan begränsning är att det är en tolkning av 

en utomstående, det vill säga undersökaren, vilket innebär en viss osäkerhet om vad 

som tillhör de ursprungliga teorierna och uppfattningarna och vad som är 

efterkonstruerat (25). Då syftet med denna rekonstruerade programteori endast var att 

åskådliggöra hur trädgårdsrehabilitering är tänkt att fungera, ansågs det ändå tillräckligt 

med denna framställning.  

 

 

Andra diagnoser än utmattningssyndrom 

 

Den modell för rehabilitering som utformats vid Alnarps rehabiliteringsträdgård är 

speciellt utvecklad för stressrelaterade besvär (15) varför SLU nu utvecklar en annan 

modell för de strokepatienter de ska rehabilitera (15).  Verksamheterna i denna studie 

har, förutom utmattningsdrabbade patienter även andra diagnoser som målgrupp. Det är 

av vikt att genomgående följa upp och utvärdera effekter och resultat för varje målgrupp 

för att säkerställa att den rehabiliteringsmodell som används är lämplig för var och en.  

Arbetsförmedlingen förekommer som samarbetsinstans för alla tre verksamheterna i 

denna studie. Deltagare från Arbetsförmedlingen bestod bland annat av arbetslösa 

ungdomar. Detta är en relativt ny målgrupp för trädgårdsrehabilitering och 2010 

beviljade Regeringen forskningsanslag för att undersöka hur ungdomar som står utanför 

arbetsmarknaden kan gynnas av grön rehabilitering (33).  
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Rehabilitering för återgång till arbetsliv eller för förbättrat välmående? 

 

Målen med rehabiliteringen uppges vara att stärka självkänsla, skapa rutiner i vardagen 

samt öka individens självkännedom genom stresshantering och avslappningsövningar 

av olika form. Genom detta ges deltagaren redskap att återgå till arbete, arbetsträning 

eller studier. Det sistnämnda kan emellertid ses som sekundärt då det inte uppges vara 

ett kriterium för färdig rehabilitering för två av verksamheterna. Detta kan säkerligen 

härledas av att det i nuläget inte finns någon vetenskaplig evidens om hur 

rehabiliteringen ska vara utformad för att framgångsrikt leda till återgång i arbete, 

särskilt inte vid långa sjukskrivningar (2). Det blir för svårt att uppfylla målet. En 

reflektion om de nya målgrupperna är att rehabiliteringsträdgårdarna fått en funktion 

som sista hållplats för dem som inte passar in någon annanstans.   

 

Då den här studien varit inriktad på att undersöka trädgårdsrehabilitering som 

rehabiliteringsmetod, har vissa aktiviteter verksamheterna bedriver inte undersökts. En 

verksamhet hade även naturupplevelser som promenader i skog och naturreservat som 

inslag i rehabiliteringen. För att behålla avgränsningen av studiens syfte och 

frågeställningar valdes att inte ta med dessa aktiviteter.   

 

 

 

 

Metoddiskussion 
 
 

En svaghet med denna studie är det låga antalet deltagare. Målsättningen var från början 

att cirka 8 verksamheter skulle ingå. När kontakt med lämpliga verksamheter inleddes 

stod det klart att många inte var intresserade att delta. Tre avböjde direkt vid den första 

telefonkontakten och ytterligare tre stycken avböjde deltagande efter att e-post intervjun 

skickats till dem. Uppgivna orsaker var i samtliga fallen brist på tid. Då det inte längre 

fanns fler verksamheter lämpade för denna undersökning att kontakta, i alla fall inte till 

undersökarens kännedom, blev deltagarantalet därför inte större. Det fanns en viss oro 

redan från början att intervjuns omfattning kunde bli en orsak till att inte vilja delta. 

Därför valdes studien att utföras via e-post så att frågorna kunde besvaras närhelst 

deltagarna hade tid. Detta är en av fördelarna med datorförmedlade intervjuer och kan i 

bästa fall leda till genomtänkta och reflekterande svar (28). Ytterligare gavs det en viss 
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flexibilitet när svaren senast skulle skickas tillbaka för att försöka undvika avhopp på 

grund av att deltagare inte kunde besvara e-post intervjun inom en vecka, vilket var den 

tidsram som planerats från början. Enligt Padgett (28) kan dock nämnd fördel med 

datorförmedlade intervjuer också vara dess nackdel. Den opersonliga kontakten ökar 

risken att få falsk eller otillräcklig information samt gör det lättare att strunta i att 

besvara frågorna alls. Jämfört med om intervjun ägt rum ansikte mot ansikte. I den här 

studien blev det nödvändigt att ställa följdfrågor per telefon då en del frågor besvarats 

ofullständigt, missförståtts eller helt hoppats över. Trots att en pilotintervju utfördes så 

uppstod ändå missförstånd kring vissa frågor där svaren handlade om annat än vad 

undersökaren egentligen ville få fram. Vilket möjligen kan förklaras av att 

undersökaren, trots omfattande litteraturgenomgång innan studien började, ej hade 

tillräcklig kunskap om ämnet för att utföra studien på valt sätt, det vill säga via e-post. 

Som vid alla former av intervjustudier, men kanske i synnerhet vid e-post intervjuer, 

krävs att undersökaren är väl insatt i ämnet (33).  

 

Studiens inriktning mot enbart utmattningsdrabbade och trädgårdsrehabilitering visade 

sig vara en svårighet. Då de tre verksamheterna tog emot olika diagnoser och i mycket 

utgick från individen i rehabiliteringen blev det svårt att urskilja gruppen 

utmattningsdrabbade från övriga deltagare i verksamheternas berättelser.  

 

För att öka studiens validitet användes olika informationskällor tillsammans. 

Intervjumaterialet kompletterades med informationsbroschyrer över verksamheterna, 

om sådana fanns, samt information från deras hemsidor och tidigare nämnda register 

över verksamheter. Dokument tillgängliga på Försäkringskassans hemsida har också 

granskats.  Möjligheten till generaliserbarhet får anses låg då deltagarantalet varit lågt. 

Utformandet av programteorin har dock utgått från fler källor så som tidigare forskning 

och annan tillgänglig information om verksamheter inom trädgårdsrehabilitering varför 

resultatet av denna ändå ger en rambild över viktiga komponenter i metoden även om 

aktiviteter och val av metoder kan skilja sig åt mellan verksamheter, vilket också visat 

sig i denna studie.  

 

Vidare forskning bör inrikta sig på att kartlägga samtliga verksamheter och vilka 

metoder de använder för att klarlägga hur trädgårdsrehabilitering tolkas och utförs. Det 

bör också utvärderas hur metoden fungerar på andra diagnoser och målgrupper som 

arbetslösa ungdomar samt hur resultaten påverkas av att andra diagnoser och 
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målgrupper rehabiliteras tillsammans. Det finns ännu ingen samstämmighet i hur 

trädgårdsrehabiliterande verksamheter ska utvärderas och följas upp men en certifiering 

av verksamheter är sannolikt på gång.   

 

 

Slutsats 
 

Denna undersökning har syftat till att försöka klargöra vad trädgårdsrehabilitering är 

och hur det utförs av verksamheter. I rehabiliteringen ingår, förutom vistelse i trädgård 

och trädgårdsarbete, även samtalsterapi, avslappningsövningar och stresshantering med 

syfte att öka kunskap om sig själv, stress och dess konsekvenser samt hitta en balans i 

det vardagliga livet. Aktiviteterna förväntas, av verksamheterna, leda till ett ändrat 

förhållningssätt och en ökad självtillit och genom det en ökad förmåga att hantera sin 

livssituation. Detta antas ge de förutsättningar som behövs för att kunna återgå till 

arbetsliv eller studier alternativt fortsätta rehabiliteringen med arbetsträning. Olika, 

alternativt avsaknad, av mätmetoder för utvärdering och uppföljning försvårar en 

systematisk genomgång av verksamheter. Det är av intresse att en certifiering 

genomförs för att kunna följa upp dessa verksamheter och utvärdera rehabiliteringen för 

olika diagnoser och målgrupper.  
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Bilaga 1 
 

Undersökning om trädgårdsrehabilitering vid 
utmattningssyndrom 
 

Denna undersökning syftar till att skapa en bild av metoden trädgårdsrehabilitering vid 

diagnosen utmattningssyndrom och de verksamheter som använder sig av den. Den 

vänder sig till dig som är verksamhetsansvarig inom ovan nämnt område. Det insamlade 

materialet behandlas konfidentiellt och uppgifter rörande verksamheterna kommer inte 

att kunna härledas till enskilda deltagare i denna studie. Den insamlade informationen 

kommer endast användas till den här undersökningen. Medverkan i undersökningen är 

frivillig och kan när som helst avbrytas.   

 

Ditt deltagande i denna undersökning är värdefullt! 

 

Tack för din medverkan! 

Anna Forsén, student vid Högskolan i Gävle, Hälsopedagogiska programmet 

 

Vid frågor kontakta Anna Forsén 076-141 02 62 anna3664@hotmail.com   
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Verksamhetens organisering/struktur 

 

 Vilka diagnoser erbjuder ni rehabilitering för?  

 

Hur finansieras verksamheten, av vem/vilka? 

 

 Vilka instanser har ni samarbete med? 

 

 Vilka idéer eller teorier ligger till grund för verksamheten? 

 

 Finns det någon särskild förebild som inspirerat? 

 

Personal 

 Vilka yrkesgrupper arbetar i er verksamhet? Varför just dessa? 

 

 

 Har de någon form av specialistkompetens inom området? I så fall vad? 

 

 

 Finns det speciellt önskvärda egenskaper ni söker hos er personal? 

 

Utmattningssyndrom 

 Hur många individer med diagnos utmattningssyndrom tar ni emot årligen? 

 

 Finns det en särskild behandlingsplan för diagnosen utmattningssyndrom?  

 

 Hur ser den ut i sådana fall? 
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 Hur kan en vanlig dag se ut för en deltagare? 

 

 

 Trädgårdar med syfte att behandla eller rehabilitera är ofta utformade efter vissa 

kriterier för att kunna anpassas efter individuella behov och förmågor (med t.ex. olika 

”rum” för aktivitet eller vila).  

 På vilket sätt är er trädgård utformad för att passa personer med utmattningssyndrom? 

 

 Under hur lång tid sträcker sig rehabiliteringen? 

 

 Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att rehabiliteringen ska anses vara färdig? 

 

 Har ni uppmärksammat några negativa effekter eller nackdelar med rehabiliteringen? 

 

 Finns det särskilda fall eller omständigheter då ni bedömer att er form av 

rehabilitering inte lämpar sig? (Vid förekomst av flera diagnoser, sjukskrivningens 

längd, hälsostatus eller annat). 

 

 

Utvärdering/resultat 

 Görs det regelbundna utvärderingar av verksamheten? Hur? Hur ofta? 

 

 Görs det uppföljningar om långtidseffekter? Hur? Hur lång tid efter avslutad 

behandling görs uppföljning? 

 

 Om ja, utförs utvärdering/uppföljning av er eller en utomstående instans? 

 

 Hur arbetar ni vidare med resultaten från dessa? 
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 Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att rehabiliteringen kan anses ha en effekt över 

tid? 

 

 Är verksamheten kostnadseffektiv? Hur bedöms det? 

 

 

Attityder 

 Hur upplevs attityder om verksamheten från sjukvård, media osv.? 

 

 

 Har attityden förändrats under de senaste åren? 

 

 

Synpunkter  

 Är det någon viktig aspekt som du anser inte tagits upp i denna intervju? Som berör 

verksamhetens organisering, rehabiliteringsmodell/struktur eller dylikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


