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Abstrakt 
Bakgrund: Att naturen och trädgården har positiva hälsoeffekter finns det 
studier gjorda kring. Dock finns få om arbetsterapi kopplat till trädgård och 
än färre har fokus på patienters upplevelser av trädgård då den används i 
rehabilitering. Syfte: Att undersöka patienters upplevelser och erfarenheter 
av att delta i trädgårdsgruppen på en rehabiliteringsmedicinsk klinik. Samt 
om och i så fall på vilket sätt patienterna upplevde att deltagandet har 
påverkat dem i deras vardag efter rehabiliteringen. Metod: Intervju med 
intervjumall som innehöll öppna frågor. Den insamlade datan analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studien visar trädgårdens många 
positiva värden vilka ger ökat välbefinnande. Diskussion: Många olika 
faktorer kan bidra till trädgårdens välgörande effekter, vilka för deltagaren 
både kan vara uppenbara och undermedvetna.  
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… one must have sunshine, freedom and a little flower.  

                                                   H.C. Andersen 

 

Patients' experiences of participating in horticultural groups in a rehabilitation 
medicine clinic. 
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Abstract 
Background: Studies have been made, showing that nature and horticulture 
have positive health effects on people. However, few studies have explored 
the connection between occupational therapy and nature and even fewer 
have studied it in relation to the patients´ self-perceived experiences of 
nature when used in rehabilitation. Purpose: To examine the patients' 
experiences of participating in horticultural groups in a rehabilitation 
medicine clinic.  And to find out if, and subsequently how, the patients' 
experiences affected their rehabilitation as well as their life after. Method: 
Interviews with the use of an interview template, including open ended 
questions. The collected data has then been assayed with qualitative content 
analysis. Result: The study shows the positive values of horticulture which 
will increase the patients´ well-being. Discussion: Different factors 
contribute to nature's positive health effects, both on a subconscious level as 
the conscious one.  
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Inledning 

 

Idag växer intresset för naturens och trädgårdens betydelse för människors hälsa, 

välbefinnande och funktionsförmåga. Utemiljöns läkande effekt har sin grund i många olika 

faktorer: dagsljuset, den friska luften, inslaget av fysisk aktivitet, möjligheterna till social 

samvaro och närheten till det naturliga. Dessa faktorer stimulerar våra sinnen och har en 

läkande effekt på kropp och själ (Hultman, 2005). Ottoson och Grahn (1998) har i studier 

visat hur hälsa och livskvalitet påverkas positivt, bland annat har man kommit fram till att 

stress minskar och välbefinnandet ökar vid vistelse i natur och trädgård.  

 

Det finns studier som framhåller naturens positiva påverkan på oss människor gjorda av till 

exempel Ottoson och Grahn (1998) och Ulrich (1984) men få är gjorda kring arbetsterapi 

kopplat till trädgård och än färre har fokus på patienters upplevelser av trädgård då den 

används i ett rehabiliterande syfte. Dock finns studier gjorda av till exempel Jonasson, 

Marklund och Hilding (2007) Söderbäck, Söderström och Schälander (2004) som belyser 

rehabilitering i trädgårdsmiljö. Det saknas studier med hög evidensnivå som belyser 

trädgårdens och naturens läkande effekter, men de studier som gjorts ger belägg för att det är 

viktigt med vidare forskning (Hultman, 2005).  

 

På Rehabiliteringsmedicinska kliniken Skånes Universitetssjukhus [SUS] i Höör drivs sedan 

tio år gruppverksamhet i en träningsträdgård som en del i den rehabilitering som erbjuds av 

verksamhetens arbetsterapeuter. På Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS rehabiliteras 

personer som drabbats av stroke och andra hjärnskador, ryggmärgsskador, sjukdomar/skador i 

cirkulations- och rörelseapparaten samt kroniska neurologiska sjukdomar. Enligt 

arbetsterapeuterna vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS finns idag lite dokumenterat 

kring hur patienterna upplever den här formen av rehabiliteringsinsats. Efterfrågan hos 

arbetsterapeuterna är därför stor kring en sådan studie. 
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Bakgrund 

 

Naturens läkande effekt 

 

Att naturen och trädgården har läkande egenskaper kunde man se redan då Hippokrates (460-

370 f kr) använde trädgård som redskap i rehabilitering och vård likt en nutida 

trädgårdsterapeut. Han ansåg att både naturen och klimatet påverkade hälsan. Det var vanligt 

att patienter rekommenderades promenader i trädgården och i skogen (Grahn & Ottosson, 

2010).  Den ibland, i Sverige, kallade arbetsterapins fader, doktor Ernst Westerlund (1832-

1924) förklarade och förespråkade naturens och trädgårdens positiva inverkan på hälsan. Han 

ansåg att frisk luft och vistelse i naturen gav större effekt och bättre resultat på hans patienter 

än medicinsk behandling (Grahn & Ottosson, 2010).  En viktig del i rehabilitering inom 

psykiatrin på europeiska vårdinrättningar i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet var att 

patienterna arbetade i trädgården några timmar varje dag, till exempel med att kratta löv eller 

rensa rabatter (Robild & Christensen, 2010). 

   

Enligt Kaplan och Kaplans (1989) teorier kring uppmärksamhet finns det två typer av 

uppmärksamhet, riktad och spontan. Den riktade uppmärksamheten används i krävande 

miljöer, till exempel trafiken. Den kräver mycket energi och måste följas av perioder av 

återhämtning för att hjärnan inte ska överexponeras av intryck som måste bearbetas. Det vi 

däremot upptäcker med den spontana uppmärksamheten tröttar inte ut oss, den ger oss inte 

information vi måste sortera och bearbeta utan tillåter oss att slappna av. Enligt Kaplans´ teori 

finns stora möjligheter till spontan uppmärksamhet i naturupplevelser och avsaknaden av 

krävande intryck vid vistelse i naturen gör att det finns stora möjligheter för återhämtning. 

Grahn och Ottosson (2010) menar att promenader och vistelse i trädgård och natur kan 

upplevas som en skön, vaken vila fri från krävande uppmärksamhet. 

 

I trädgården finns även stora möjligheter till olika sinnesupplevelser. Inte bara hörsel, syn, 

känsel och lukt utan även muskel- och balanssinne stimuleras. Detta leder till att nervbanorna 

förstärks och de olika sinnena väcks (Grahn & Ottosson, 2010). När sinnena stimuleras 

frisätts hormonet oxytocin i kroppen. Oxytocin är ett hormon och en signalsubstans i hjärnan 

som sänker blodtryck och puls, ökar smärttolerans, minskar halten av stresshormoner, samt 

stimulerar tillväxt och påskyndar läkning. Ämnet har även sociala effekter, det gör oss 
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sällskapliga, vänliga och nyfikna (Uvnäs Moberg, 2000). När huden utsätts för solljus 

tillverkar kroppen själv D-vitamin. Brist på D-vitamin gör att vi blir nedstämda och 

deprimerade. Sömn anses som en del i läkningen och återhämtning efter stress och den som 

vistas ute i dagsljus somnar lättare på kvällen och får större chans till en god sömn (Robild & 

Christensen, 2010). 

 

Ulrich (1999) menar att sjukhusvistelse eller medicinsk behandling ofta leder till en ökad 

psykologisk sårbarhet vilket gör att känsligheten för en otrygg miljö ökar. Enligt författaren 

påverkas välmående, hälsa och återhämtning positivt om patienten kan se eller ha tillgång till 

naturliga miljöer eller trädgård. Naturen bidrar till att minska stress (Hultman, 2005) och 

människor som utsätts för höga stressnivåer har allra störst behållning (Ottosson & Grahn, 

2008). Utformningen av den fysiska miljön kan således påverka patienters tillfrisknande och 

välmående (Ulrich, 2001). 

 

Den terapeutiska trädgården kan ha flera syften, att bara få vara utomhus i en vacker miljö kan 

vara viktigt för någon medan det för någon annan är att få arbeta med händerna och levande 

material eller att se något växa (Cooper & Barnes, 1999). Den beskrivs som något som skapar 

identitet och kan ge en återkoppling till barndomen och en känsla av att vara hemma (Bhatti, 

2006). Vidare beskrivs att förlorade förmågor efter skador och sjukdomar kan återfås genom 

praktiskt arbete i träningsträdgården och känslan att återfå gamla förmågor skapar 

välbefinnande (Jonasson, Marklund & Hilding, 2007) I trädgården finns möjligheter till 

många olika aktiviteter såväl fysiska som stillsamma (Cooper & Barnes, 1999) och fysisk 

träning upplevs gå lättare vid utomhusvistelse (Jonasson, Marklund & Hilding, 2007). 

Rekreation, social interaktion, sinnesstimulans, förbättrad sensomotorisk funktion kan också 

vara syftet med den terapeutiska trädgården (Söderbäck, Söderström & Schälander, 2004). 

Trädgårdsaktiviteter kan hjälpa patienter att återhämta sig både psykiskt och fysiskt och 

upplevs ha läkande effekter (Cooper & Barnes, 1999, Jonasson, Marklund & Hilding, 2007).  

 

Om trädgården är uppskattad och uppmärksammad kan detta ge patienterna en känsla av att 

vara produktiva och att ett riktigt arbete utförs vilket kan leda till att man känner sig kreativ 

och kompetent (Jonasson et al, 2007; Finlay, 2004).  
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Aktivitet som ett terapeutiskt verktyg 

 

Inom arbetsterapi ses utförandet av aktivitet som ett resultat av en människas förmågor, den 

miljö som aktiviteten utförs i samt aktivitetens krav. För ett optimalt aktivitetsutförande krävs 

således ett fungerande samspel mellan komponenterna person, miljö och aktivitet (Kielhofner, 

2004). Miljön kan delas upp i bland annat en social och en fysisk komponent, vilka kan 

fungera både hindrande och/eller stödjande i utförandet av en aktivitet. Till den fysiska miljön 

räknas naturliga samt byggda, konstruerade miljöer. Den naturliga miljön är allt levande och 

icke levande som finns naturligt. Den byggda, konstruerade miljön är byggnader, redskap och 

utrustning. Den fysiska konstruerade miljön kan anpassas så att aktivitetsutförandet blir så 

optimalt som möjligt. Trädgården är en kombination av såväl naturlig som byggd miljö (Law, 

Polatajko, Baptiste & Townsend, 1997). 

 

Arbetsterapeutens mål är att möjliggöra aktivitet och ett för patienten optimalt 

aktivitetsutförande. Detta kan uppnås genom anpassning av miljön, modifiering eller träning 

av aktiviteten eller att patienten skaffar sig nya fysiska, psykiska och sociala färdigheter 

(Finlay, 2004; Kielhofner, 2004). På både fysisk och psykisk nivå engagerar och motiverar 

aktivitet oss och stimulerar våra sinnen. Aktivitet hjälper oss också att få struktur på vardagen 

och ger en känsla av mening. Arbetsterapeuten stöttar patienten vid prioritering av aktiviteter 

och uppgifter i strävan efter aktivitetsbalans. Att engagera sig i en gruppaktivitet erbjuder 

möjlighet till interaktion och kommunikation. Aktivitet kan också vara ett verktyg för att få ut 

eller upptäcka känslor (Finlay, 2004). 

 

Klientcentrerad arbetsterapi innebär att klientens egna mål och önskemål står i fokus för 

rehabiliteringen. Meningsfull sysselsättning är avgörande för välmåendet (Kielhofner, 2004). 

Människor som har möjlighet att engagera sig i självvalda aktiviteter som har anknytning till 

deras intressen får förutom positiva fysiologiska förändringar även förbättrad copingförmåga 

och möjlighet att känna motivation och erhålla positiva erfarenheter (Kielhofner, 2004; 

Theorell, 2001). 

 

Positiva erfarenheter som individen upplever uppstår oftast när individen känner sig kapabel 

och upplever sina förmågor som effektiva. Genom att lyckas genomföra en önskad aktivitet 

kan en känsla av kompetens och kontroll uppnås vilket har stor betydelse för individens 

självförtroende och självkänsla (Finlay, 2004; Kielhofner, 2004). Dessa positiva och 
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tillfredsställande erfarenheter kan i sin tur även utveckla eller väcka ett intresse hos individen 

(Kielhofner, 2004).  

 

Gruppaktivitet  

 

Människan är av naturen social och utför gärna aktiviteter tillsammans med andra (FSA, 

2005). Genom interaktion utvecklas identitet och självbild (Finlay, 1997). Förmåga och 

möjlighet till socialt samspel kan dock påverkas av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning 

(Eklund, 2010). Gruppaktiviteter användas i behandling av patienter med olika behov, inte 

enbart inom psykiatrin (Hagedorn, 2000). I intervention som involverar gruppaktivitet 

försöker man ta tillvara gruppens olika positiva egenskaper och möjligheter som terapeutisk 

miljö (Finlay, 1997). Hagedorn (2000) beskriver grupper med olika typer av syften. I 

aktivitetsgruppen engageras deltagarna i en produktiv, kreativ eller social uppgift med ett 

terapeutiskt syfte. Ofta finns flera syften i en och samma gruppaktivitet. Eklund (2010) 

beskriver syftet med en gruppaktivitet på ett liknande sätt: det kan vara direkt eller indirekt. 

Ett direkt syfte kan vara att bli bättre på en viss aktivitet medan ett indirekt syfte kan vara att 

få till stånd en kommunikation och interaktion gruppmedlemmarna emellan. Genom 

aktiviteter i grupp ges deltagarna tillfälle att dela sina upplevelser, lära och inspireras av 

varandra. Att känna att man inte är ensam i sin situation kan göra att det känns lättare. Även 

Finlay (1997) poängterar gruppens stödjande funktion. Att delge gruppen sina erfarenheter 

kan vara till nytta för både en själv och gruppen. 

 

Trädgårdsgruppen vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS 

 

Sedan tio år har trädgårdsgruppen varit en del i den arbetsterapeutiska behandlingen på 

Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS. Träningsträdgården används med olika syften 

utifrån patienternas behov och gruppen är öppen för de patienter som önskar delta. 

Aktiviteterna i trädgården innebär en allsidig träning för att återfå funktionsförmågor. 

Förutom den fysiska träningen vid odlingslådor och trädgårdsland där motorik och 

koordinationsförmåga kan förbättras ger aktiviteterna rikligt med kognitiv träning i form av 

planering, organisering, ansvarstagande och initiativtagande. Hos den oerfarne kan ett nytt 

intresse väckas som kan utvecklas till en ny fritidsaktivitet och bryta passivitet och isolering. 

Även den sociala aspekten är betydelsefull för patienterna; här kan man träffas och dela 
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erfarenheter och upplevelser. En del patienter har mål i rehabiliteringsplanen knutna till 

trädgårdsaktiviteter medan andra är med i trädgårdsgruppen för sysselsättning och ökat 

välbefinnande.  

 

Trädgården består av två upphöjda odlingslådor som möjliggör för rullstolsburna att utöva 

trädgårdsarbete, ett vanligt trädgårdsland som ger möjlighet att träna in arbetsställningar och 

prova trädgårdsredskap samt en redskapsbod med planteringsbord i varierbar höjd. Uteplatsen 

med trädgårdsmöblerna ramas in av en spaljé med klätterväxter som ger vindskydd. 

 

Det är välkänt att människor mår bra av att vara ute i natur och trädgård, att få frisk luft och 

solljus. Det finns få studier som beskriver effekterna av rehabilitering i trädgårdsmiljö för 

olika patientgrupper och ännu mindre kunskap om hur personerna själva upplever denna typ 

av insats. 

 

 
Träningsträdgården vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS. 
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Syfte 

 

Syftet var att undersöka patienters upplevelser och erfarenheter av att delta i trädgårdsgruppen 

på en rehabiliteringsmedicinsk klinik. Samt om och i så fall på vilket sätt patienterna 

upplevde att deltagandet har påverkat dem i deras vardag efter rehabiliteringen. 

 

 

Metod 

 

Urvalsförfarande 

 

Under en verksamhetsförlagd utbildning etablerades kontakt med arbetsterapeuterna på 

Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS. De efterfrågade en studie i patienters upplevelser i 

trädgårdsgruppen.  

 

Urvalskriterierna för medverkan i studien var: deltagande i trädgårdsgruppen under minst två 

tillfällen, boende i Skåne, ha förmåga att uttrycka sig i tal och kunna återge sina upplevelser 

under tiden tillbringad på Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS och efter hemgång. 

Undersökningsgruppen eftersträvades bestå av både män och kvinnor med olika diagnoser 

och i varierande åldrar. Endast sju patienter matchade urvalskriterierna enligt 

arbetsterapeuterna på Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS, varför inget strategiskt urval 

gjordes. Till dessa patienter skickades brev med förfrågan om att delta i studien. Det externa 

bortfallet utgjordes av en person som inte svarade på förfrågan och därför skickades 

ytterligare två förfrågningar ut. På grund av för få patienter som matchade urvalskriterierna 

togs kriteriet boende i Skåne bort. Av dessa tackade en person ja till att delta i studien. 

Undersökningsgruppen bestod nu av sju personer. 

 

Beskrivning av undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen bestod av sju personer, sex män och en kvinna, boende i södra 

Sverige. Åldersspannet var 41-70 år. Deltagarna hade olika former av skador och sjukdomar i 

cirkulation- och rörelseapparaten, neurologiska sjukdomar, ryggmärgsskador samt stroke. 
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Ingen av deltagarna hade någon kognitiv funktionsnedsättning men samtliga hade någon form 

av motorisk funktionsnedsättning.  Rehabiliteringsperioden varierade mellan fyra och åtta 

veckor och de deltog i trädgårdsgruppen under två till tio tillfällen. Intresset för trädgård 

innan sjukdomen/skadan varierade bland deltagarna från inget intresse alls till mycket stort 

intresse.  

 

Metod för insamling av information 

 

För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ ansats, vilket lämpar sig väl när andra 

värden än tekniska eller medicinska, till exempel upplevelsen av någonting, ska undersökas 

(Wallén, 1996). För att i en intervju kunna fånga upplevelser och reflektioner kring en viss 

företeelse måste intervjuaren vara öppen för vad som kommer fram i svaren och ställa följd- 

och fördjupningsfrågor, inte vara styrd av färdigskrivna frågor (Dahlberg, 1997; Wallén, 

1996).  För att garantera att alla önskade områden behandlas i samtliga intervjuer kan en 

intervjumall som innehåller frågeställningar användas (Dahlberg, 1997). I den aktuella studien 

formulerades en mall (Bilaga) med fem öppna frågor utifrån syftet. Under den första intervjun 

lades frågan Finns det något som du inte upplevde positivt? till. Följdfrågor ställdes för att få 

patienterna att exemplifiera och förtydliga sina uttalanden. Innan intervjun började ställdes 

frågor kring varför och hur länge deltagaren varit på kliniken och hur många gånger hon/han 

deltagit i trädgårdsgruppen. Under intervjun sammanfattade och verifierade intervjuaren 

kontinuerligt det som sagts för att förvissa sig om att ha uppfattat det som intervjupersonen 

menat, vilket Kvale (1997) rekommenderar. I slutet av intervjun ställdes en öppen fråga om 

det fanns något som deltagaren ville tillägga.  

 

Procedur 

 

Brev skickades ut till klinikchefen på Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS för 

medgivande att genomföra studien. Därefter distribuerades informationsbrev till sju utvalda 

patienter av arbetsterapeuterna på Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS. På grund av för få 

svar skickades ytterligare två brev. Breven innehöll samtyckesblankett samt information om 

studiens syfte och tillvägagångssätt. Patienterna kontaktades även per telefon av 

arbetsterapeuterna på kliniken. De deltagare som gav sitt godkännande till att vara med i 
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studien skickade tillbaka samtyckesblanketten och kontaktades därefter via telefon av 

uppsatsförfattarna för bokning av intervju.  

 

Datainsamlingen skedde via individuella intervjuer, fem deltagare valde att intervjuas i sitt 

hem, en på Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS och en per telefon. Enligt Wallén (1996) 

skall intervjuer göras i sammanhang som anknyter till det man talar om. Eftersom studiens 

syfte inte enbart var att fånga upplevelsen av trädgårdsgruppen på Rehabiliteringsmedicinska 

kliniken SUS utan även undersöka huruvida den har påverkat patienterna efter hemgång, 

passade det bra att träffa patienterna i deras hemmiljö. Telefonintervjun pågick i tio minuter 

och övriga i 40 till 60 minuter. Intervjuerna spelades in. Deltagarna informerades innan 

intervjuns början om möjligheten att ta paus eller avbryta när som helst samt syftet med 

intervjun och hantering av insamlat material. Intervjuaren eftersträvade ett bra klimat för 

deltagaren att öppna sig i och försökte fungera som en person i förhållandet till 

intervjupersonen och inte en objektiv expert vilket, enligt Wallén (1996), är viktigt i 

intervjusituationen. För att undvika att intervjupersonen upplevde sig i underläge intervjuades 

deltagarna av endast en person. Den andra hade en mer tillbakadragen roll och kom med 

kommentarer och frågor vid behov. Detta gjorde också att en kunde koncentrera sig på att 

ställa frågor och den andra ha en mer övergripande överblick.  

 

Av stor vikt för utskriften är kvaliteten på inspelningen (Kvale, 1997). Vikt lades vid att skapa 

en så bra ljudmiljö som möjligt och innan varje intervju gjordes en provinspelning för att 

kontrollera kvaliteten på ljudet. Alla inspelningar utom telefonintervjun var av bra 

ljudkvalitet.   

 

Efter varje intervju reflekterade uppsatsförfattarna över vad som sagts och på andra sätt 

förmedlats under intervjun, detta kan enligt Kvale (1997) vara värdefullt inför en senare 

analys. 

 

Bearbetning av datan 

 

Intervjuerna spelades in med Iphone och Pocket Memo och transkriberades direkt efter.  

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Graneheim och Lundman (2008). Induktiv ansats innebär att man inte analyserar utifrån en 
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mall eller teori utan är öppna för vad som kommer fram i intervjun. För att få en helhetsbild 

lyssnades alla intervjuer igenom och reflekterande anteckningar fördes för att fånga känslan 

och kärnan i intervjun. Den transkriberade datan lästes ett flertal gånger och därefter 

plockades meningsenheter, relevanta för syftet ut. När osäkerhet kring vad som menades 

fanns, lyssnades den del av intervjun igenom igen. Meningsenheterna kondenserades sedan 

för att göra datan mer lätthanterlig. Efter kondenseringen abstraherades datan till koder. Detta 

moment gjordes var för sig av författarna för att öka valideten för att sedan tillsammans 

gruppera koderna i underkategorier, kategorier och tema. Temat utgör det centrala budskapet i 

datan. För att ytterligare öka validiteten jämfördes resultatet med anteckningarna som gjorts i 

början av analysen och efter varje intervju. Handledaren läste igenom analysen innan 

resultatdelen skrevs för att kunna komma med synpunkter och reflektioner. Enligt Lincoln 

och Guba (1985) stärks tillförlitligheten när flera analyserar.  

 

Etiska överväganden 

   

Innan studiens början skickades en ansökan till Vårdvetenskapliga etiknämnden, VEN, för ett 

utlåtande. Patienterna informerades i informationsbrevet och i samband med intervjun om 

möjligheten att ta paus, att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan 

anledning och konsekvenser för eventuell fortsatt behandling och kontakt med 

Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS. Enligt Kvale (1997) bör intervjupersonen innan 

intervjun börjar få möjlighet att ställa frågor samt erhålla information om ljudupptagningen 

och syftet med intervjun. Vi planerade därför in tid för detta samt för att prata om eventuella 

tankar och reflektioner som uppkommit efter intervjun.  

 

Inspelningen och den transkriberade datan förvarades inlåst så att ingen obehörig kunde ta del 

av den. Efter transkribering avidentifierades datan och när studien godkänts och författarna 

examinerats förstördes materialet. Materialet redovisas på ett sätt så att kön, diagnos och ålder 

inte kan kopplas ihop. Inga namn eller personliga data finns med materialet. 
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Resultat 

 

I analysen identifierades ett övergripande tema: Trädgårdsaktiviteter i grupp under 

rehabilitering gynnar välbefinnande. Resultatet i studien visade att patienter som deltagit i 

trädgårdsgruppen under rehabiliteringen upplevde att det gav dem ökat välbefinnande såväl 

fysiskt som psykiskt. Under temat formades fyra kategorier. Engagemang i aktivitet: 

Kategorin beskriver vad deltagarna upplevde att engagemang i aktiviteter i trädgårdsgruppen 

gav. Trädgårdens värde: I denna kategori beskrivs upplevelser som utmärker 

trädgårdsaktiviteter och utemiljö. Gruppens värde: Kategorin beskriver de kvaliteter 

deltagarna upplevde att gruppen hade. Lärdom och nytta: I denna kategori beskrivs sådant 

som deltagarna upplevde att de lärde sig i trädgårdsgruppen och som de hade nytta och glädje 

av när de kom hem. 

 

 

 

Tabell över resultatets subkategorier, kategorier och tema 

 

Subkategori Kategori Tema 

 
Levande ting i trädgården ger 
mening och hopp 
Utevistelse ger skön känsla 
 

 

Trädgårdens värde 
	
 
 
 
Trädgårdsarbete 
i grupp under 
rehabilitering 
gynnar 
välbefinnande 

 
Upplevs ge allsidig träning 
Ger möjligheter att se vad 
man klarar av 
Ger positiva upplevelser 
 

 
 
Engagemang i aktivitet 

 
Dela upplevelser med andra 
Att ha en bidragande roll 
 

 

Gruppens värde 

 
Använda hjälpmedel och lära 
sig nya arbetssätt 
Väcker nytt intresse 
 

 
 
Lärdom och nytta 
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Trädgårdens värde 

 

Trädgården upplevdes som en viktig del i rehabiliteringen. Kategorin innehåller 

subkategorierna Levande ting i trädgården ger mening och hopp samt Utevistelse ger skön 

känsla.  

 

Levande ting i trädgården ger mening och hopp. Arbete med levande ting och att se något 

växa gav deltagarna lugn och en känsla av tillfredställelse. De upplevde också att det var 

meningsfullt att odla fram växter och se det blomma. Att se symboliken i det som växer var 

något som kunde ge hopp om en ljus framtid och att se naturens förändring och se det spira 

gav en skön känsla. 

 Ja, den gav mig kanske ett litet hopp att, det här med växter och det 
här med spira, det kommer alltid att, det vet man ju att efter en vinter 
kommer en vår och det kan kännas tungt och det kan man även se i 
växter och i att vara ute, att  allting går mot en ny... så man får lite det 
här hoppet på nåt vis med sin egen sjukdom också att ja... 

 

Utevistelse ger skön känsla. Möjligheten att ha en del av sin rehabilitering utomhus upplevdes 

som mycket positivt. Ljus, värme och frisk luft upplevdes som hälsofrämjande, avkopplande 

och njutbart. Det gav deltagarna känslan av att börja leva lite igen. Att bara få höra 

fågelkvitter var värdefullt. Utemiljön upplevdes som en plats där man kan finna återhämtning 

samt lugn och ro, att bara få vara. Trädgårdsaktiviteterna gav deltagarna möjlighet att se våren 

komma vilket beskrevs som mycket värdefullt. Trädgården blev för deltagarna en 

betydelsefull plats, dit de kunde komma när de ville även när det inte var gruppverksamhet 

där. Att, trots sjukhusvistelse, ha möjligheten att fira högtider som traditionellt sett firas 

utomhus uppskattades.     

Och få vara ute, jag gick ju ofta och satte mig där, det var ju en 
uteplats där man alltid kunde gå och sätta sig även när det var 
stängt och ta fram dynor och sätta sig och bara gassa i solen lite 
och så så att, det blir liksom, den punkten blir ju rätt så 
betydelsefull, det här stället där man gick till. 
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Engagemang i aktivitet  

 

Deltagarna kände trots sjukhusvistelse stort behov av aktiviteter och att få sysselsätta sig. 

Engagemang i aktivitet gav subkategorierna Upplevs ge allsidig träning, Ger möjligheter att 

se vad man klarade av samt Ger positiva upplevelser. 

 

Upplevs ge allsidig träning. Aktiviteterna i trädgården upplevdes ge träning och motion. 

Gamla förmågor kunde återfås och nya sätt att utföra aktiviteten tränas, till exempel att dela 

upp aktiviteten i mindre moment för att orka mer. Deltagarna berättade om hur de tränade 

rörelse och balans samt finmotorik. Medverkan i trädgårdsgruppen upplevdes ge variation till 

den övriga träningen. 

Ja, men det är ju en del i det hela, jag satt ju i rullstol va, men jag var 
ju total förlamad men jag började ju kunna använda armar och 
händer ju så att betyder det ju jättemycket, särskilt för mig ju att jag 
började använda armarna, ett stort framsteg att jag använde mina 
armar och händer. Och det är klart att det var bra träning i 
trädgården att använda armar och händer ju. 

 

Gav möjligheter att se vad man klarade av. Att se vad man klarade av upplevdes som positivt 

av deltagarna. De betonade att aktiviteterna erbjöd uppgifter som var anpassade efter var och 

ens förmåga och alla fick göra vad de kunde. I aktiviteterna fick deltagarna en realistisk syn 

på och en uppfattning om sina förmågor. Att få utföra återkommande aktiviteter gav möjlighet 

att se sin utveckling och sina framsteg. En deltagare uttryckte att han kände sig begränsad av 

sina förlorade förmågor. 

Att göra någonting även om det är pyttelite. Man får komma ut och 
göra det lilla man kan göra. 

 

Ger positiva upplevelser. Deltagarna upplevde att trädgårdsaktiviteterna var positiva, att de 

stimulerade och gynnade det psykiska välbefinnandet. Det var värdefullt att komma ur 

sjukhussängen och sysselsätta sig med något. Deltagarna uppfattade att de blev bemötta som 

en hel människa, man tittade på helheten och glömde inte bort den psykiska biten. Trädgård är 

för många ett intresse och en bekant aktivitet och att få möjlighet att utöva denna i sin 

rehabilitering ansågs värdefullt för dessa personer. Att aktiviteten var planerad ansågs vara 

viktigt eftersom det gav något att se fram emot. Engagemanget i aktiviteten och att fokusera 

på något annat ledde ibland till att deltagarnas smärta kunde lindras eller glömmas för stunden 

och att de tappade uppfattningen om tiden, vilket upplevdes som positivt. 
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… jo jag är ju glad för natur och så men just den här känslan av att, 
ja, jag glömde av mina smärtor lite medan jag var där, det gjorde 
jag, för det var någonting annat att ta hand om… 

 

Att kunna berätta för sina anhöriga om vad man gjort gav andra samtalsämnen än de som var 

förknippade med sjukdom och kunde leda till en känsla av stolthet. Att se resultat av sitt 

arbete upplevdes som viktigt och var något som stärkte självförtroendet. 

Det är inte det att man blir frisk eller någonting utan det är det bara 
man gjorde det man blir ju lite, jag ska inte säga stolt men man blir 
lite, jag gjorde det idag, det låter lite annorlunda när man pratar. 
När man ringer hem till frugan, sin man till sina vänner, dotter eller 
något. Det låter lite annorlunda, jag var med i trädgårdsgruppen, 
jag planterade det låter lite bra i huvudet. En push för 
självförtroendet att man gjort någonting. 

 

För en av deltagarna gynnade aktiviteten inte det psykiska välbefinnandet på grund av att han 

upplevde sina fysiska förmågor som begränsande och kände sig passiv. 

 

Gruppens värde 

 

Att komma ut och umgås och ha trevligt i gruppen utanför sjukhusmiljön var meningsfullt och 

viktigt. Kategorin innehåller subkategorierna Dela upplevelser med andra och Att ha en 

bidragande roll. 

 

Dela upplevelser med andra. En mycket uppskattad del i trädgårdsgruppen var fikapausen där 

deltagarna delade sina erfarenheter och upplevelser. Det fanns ett stort behov av umgänge. 

Gruppen blev som en samtalspartner och var socialt stimulerande. Den bidrog till en känsla av 

samhörighet och att deltagarna kände sig mindre ensamma i sin situation, de kände sig som en 

i gänget. Att alla befann sig i en liknande situation gjorde att deltagarna upplevde att de kunde 

vara sig själva och stötta varandra.  

Jag menar att träffa trädgårdsgruppen är som att träffa en psykolog 
fast på lättare nivå man behöver inte sitta i stolen och berätta sin 
livshistoria utan man, det kommer av sig själv. 
 

Att ha en bidragande roll. Att trots funktionella begränsningar kunna bidra till gruppens 

arbete och att ha en funktion gjorde att deltagarna kände sig delaktiga och som en del i ett 
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sammanhang. Det var meningsfullt att se andras framsteg. Inom gruppen lärde deltagarna av 

varandra när de arbetade i trädgården.  

Jag är ju ingen trädgårdsmänniska och inte tycker det är jätte jättekul 
men det blev kul när vi var några stycken så blev det jätteroligt vad 
man än gjorde. 

 

Lärdom och nytta   

 

Deltagarna upplevde att de lärde sig olika saker i gruppen som de kunde ha nytta av hemma, 

beroende av behov och situation. Kategorin innehåller subkategorierna Använda hjälpmedel 

och lära sig nya arbetssätt samt Väcker nytt intresse.   

 

Använda hjälpmedel och lära sig nya arbetssätt. Att utföra aktiviteter på ett enklare sätt och 

att lära sig hushålla på krafterna berättade deltagarna att de har tagit med sig hem. De lärde 

sig även ergonomiska arbetssätt och energisparande tekniker för att orka mer som de har haft 

nytta av hemma. Kunskap om och möjlighet att få prova på anpassade redskap var viktigt för 

att kunna fortsätta utföra aktiviteterna hemma. Efter hemgång upplevde deltagarna att det var 

viktigt att ha kunskap om vad och hur mycket man klarade av med sig hem.  

Och just hitta, det var ju lite det också att jag har trädgård hemma 

och att jag skulle lära mig lite hur kan jag göra det på ett enklare vis 

där för mig sen när jag kommer hem, hur kan jag göra med 

vattenkannan, fyll inte den så mycket och så visade dom, jag fick 

prova särskilda kvastar som var lättare i och med att jag har svårt 

med balansen och så så att jag fick ju lära mig mycket också som jag 

har nytta av hemma. 

 

Väcker nytt intresse. Trädgårdsgruppen inspirerade till nytt intresse hemma och deltagarna 

fick tips om hur man själv kan göra i sin trädgård. 

…och jag hade faktiskt egen kryddodling här ute i sommar och sånt 

här så att det började liksom växa fram lite grann… 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 
Resultatet visar att medverkan i trädgårdsgruppen var något som deltagarna upplevde som 

positivt för välbefinnandet. Utevistelse, att få känna solljuset i ansiktet och få frisk luft, och 

gruppsamhörighet var viktigt för gruppen. Känslan av ökat psykiskt välbefinnande hos 

deltagarna vid vistelse i trädgården var påtaglig och resultatet visar många olika faktorer som 

kan vara bidragande orsaker till detta. 

 

I enlighet med Kaplan och Kaplans (1989) teori visar resultatet att den naturliga miljön var 

kravlös och den upplevdes ge tillfälle till njutning och återhämtning. Upplevelsen av lugn och 

ro i trädgård och natur stöds av Grahn och Ottosson (2010). Då sårbarheten ökar vid 

sjukhusvistelse (Ulrich, 1999) blir det extra viktigt att kunna erbjuda miljöer där patienter kan 

återhämta sig. Resultatet visar en upplevelse känslan av minskad smärta, att smärtan avleddes 

då engagemang och fokus i aktivitet kunde uppnås. Detta kan även förklaras med, som Uvnäs 

Moberg (2000) menar, att oxytocin som ökar smärttoleransen frisätts vid sinnesstimulans. Vid 

utomhusvistelse stimuleras många sinnen vilket kan vara ett undermedvetet bidrag till 

minskad smärta. Ämnet gör oss även, enligt Uvnäs Moberg (2000), mer sällskapliga, vilket 

kan vara en faktor till så bra interaktion gruppmedlemmarna emellan. Studien visar att 

gruppen gjorde att man kände sig mindre ensam i sin situation. Detta stöds av Eklund (2010) 

som beskriver gruppens värde. Att få möjlighet att prata om sina erfarenheter och upplevelser 

i gruppen gav en känsla av samhörighet, något som bekräftas av Finley (1997) som beskriver 

att det kan vara positivt för såväl den enskilda som gruppen. 

 

Att få göra det lilla man kan, upplevdes värdefullt visar resultatet, miljön och aktiviteten 

erbjöd uppgifter som alla klarade av. Vidare ansågs det vara viktigt att se resultat av sitt 

arbete vilket ledde till ökat självförtroende. Detta stöds av Finley (2004) och Kielhofner 

(2004) som menar att känslan av att vara kapabel ger positiva erfarenheter vilka kan leda till 

ökat självförtroende och ökad självkänsla. Att deltagare inte ska uppleva sig begränsade av 

sina förmågor i aktivitetsutförandet blir en utmaning. Författarna tror att det, när man går 

igenom en kris, kan vara svårt att fokusera på det man har och man kan behöva hjälp med att 

se det man faktiskt kan och klarar av. Detta var något som deltagarna beskrev att 

trädgårdsgruppen hjälpte dem med och upplevelsen av att se något växa ingav hopp om en 
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ljus framtid, vilket bekräftas av Page (2008) som i en studie beskriver att det finns ett 

inneboende samband mellan trädgårdsaktiviteter och hopp och som menar att en början på en 

personlig resa kan vara att så ett frö.  

 

Resultatet visar att efter tiden på rehabiliteringsmedicinska kliniken hade deltagarna tagit med 

sig sina nyupptäckta intressen hem. Detta överensstämmer med vad Kielhofner (2004) menar 

att tillfredställande erfarenheter kan leda till nya intressen. Hade inte alla dessa värden och 

positiva upplevelser som trädgårdsgruppen gav uppnåtts så hade det kanske inte väckts något 

nytt intresse.  

 

Syftet med trädgårdsgruppen är bland annat träning av fysiska förmågor. Gamla förmågor 

upplevdes komma tillbaka genom träning i trädgården, vilket är ett resultat som stöds av 

Jonasson et al. (2007). Resultatet visar att deltagarna upplevde att de fick fysisk träning i 

trädgården men författarna tror dock att det gav än mer än vad gruppen uppgav. I aktivitet 

tränas många förmågor och ibland sker detta omedvetet då detta kanske inte upplevs som 

träning eftersom det är en meningsfull och rolig aktivitet. Detta är något deltagarna kanske 

inte tänkte på, då många förknippar träning med träningsprogram och sjukgymnastik i 

rehabiliteringssammanhang. Jonasson et al. (2007) menar att det upplevs gå lättare att träna 

utomhus, vilket kan vara en förklaring till att träningen inte upplevdes som träning.  

Att lägga mer fokus på och prata om vad aktiviteterna faktiskt ger i form av träning kan öka 

medvetenheten om att all aktivitet är viktig träning i rehabiliteringen.  

 

Materialet visade en klar röd tråd genom respektive intervju och deltagarens unika upplevelse 

blev tydlig. Det är enligt författarna viktigt att poängtera att alla deltagare hade sina egna 

individuella upplevelser och blev hjälpta på olika sätt av trädgårdsgruppen, vilket stöds av 

Cooper och Barnes (1999) som menar att trädgården kan ha olika syften för olika människor. 

Att alla upplever olika värden i trädgårdsgruppen är dess styrka men också svaghet, vad den 

ger en person ger den inte den andra. Därför kan det vara svårt att beskriva trädgårdsgruppens 

värde då det inte är lika konkret och syftet är mer abstrakt än andra rehabiliteringsinsatser. 

Detta gör också insatsen svår att utvärdera. Dock när det finns formulerade mål i 

rehabiliteringsplanen knutna till trädgårdsaktiviteter blir det mer konkret och lätt att utvärdera.  

 

Deltagarna upplevde såväl mening som olika värden i trädgårdsaktiviteterna men författarna 

tror att mycket av detta även kan upplevas i många andra meningsfulla aktiviteter. Vissa 
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beskrivningar deltagarna gav är inte unika för trädgårdsaktiviteter. Dessa upplevelser bildade 

kategorierna Engagemang i aktivitet och Gruppens värde. För att se individuella skillnader 

behövs en studie med kvantitativ metod göras och för att ytterligare fånga trädgårdens unika 

värde kunde en annan studie jämföra trädgårdsgruppen med en annan gruppaktivitet, till 

exempel matlagningsgruppen.  

 

Resultatet kan vara till nytta för att öka kunskapen om hur stor påverkan den här typ av 

intervention kan ha i rehabiliteringsfasen. Det visar många olika sätt att uppleva 

trädgårdsgruppen, något som kan vara till hjälp i befintliga verksamheter och vid nystart av 

liknande intervention. Det behöver inte vara stort och komplicerat för att det ska vara 

meningsfullt. En av den mest framträdande delen av resultatet var det positiva med att bara få 

vara ute i en grön miljö och göra efter förmåga.  

 

Metoddiskussion 
 
 
Den kvalitativa ansatsen med intervju och intervjumall upplevdes vara en bra metod och 

passande för att besvara syftet. Dock upplevde författarna sig något ovana i 

intervjuarsituationen och tyckte i efterhand att ännu fler följdfrågor kunde ha ställts kring just 

upplevelse så att skillnaden blev större mellan att berätta vad man gjort och hur man upplevde 

det, vad det gav. En av deltagarna svävade ut mycket och där hade det varit bra att ha 

förmågan att styra intervjun mer för att inte få för mycket data att gå igenom. Frågan Finns 

det någonting som du inte upplevde som positivt? lades till under den första intervjun 

eftersom det kändes relevant att ta reda på upplevelser som inte enbart var positiva och 

därmed öka validiteten. 

 

En av deltagarna hade dysfasi och hade därför sin fru med under intervjun för att stötta och 

utveckla svaren, vilket gjorde det svårt att genomföra intervjun och få utvecklade svar. Detta 

är något som eventuellt kan ha sänkt validiteten eftersom författarna inte fick så utförliga 

svar. Även transkriberingen av denna intervju försvårades på grund av detta. På grund av för 

få deltagare som matchade kriteriet Boende i Skåne gjordes en telefonintervju, vilket 

författarna inte uppfattade som ultimat när man ska fånga upplevelser. Att inte se personen 

och få en uppfattning om humör och sinnestillstånd gjorde det svårt att ställa följdfrågor. 

Dessa två intervjuer kan enligt författarna ha gjort att studiens tillförlitlighet sänktes något. 
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Fem deltagare intervjuades i sina hem och en på kliniken vilket av författarna upplevdes som 

mycket positivt och avslappnat. Ljudupptagningen med såväl Iphone och Pocket Memo 

fungerade bra förutom under telefonintervjun som Pocket Memon inte lämpande sig så väl för 

vilket gjorde att transkriberingen blev svår att genomföra på grund av störningar och brus.  

 

För att undvika risken för att personerna identifieras valde författarna att inte presentera 

gruppen mer detaljerat. Författarna eftersträvade en någorlunda jämn könsfördelning, dock så 

deltog endast en kvinna. En jämnare könsfördelning och fler deltagare är något som ökar 

överförbarheten (Lincoln & Guba, 1985). 

 

 

Konklusion 

 

Studien visar ett spektra av upplevelser som trädgårdsgruppen kan ge. Trädgårdsgruppens 

aktiviteter är unika på så sätt att de ger många positiva värden som höjer välbefinnandet. 

Utevistelse och gruppgemenskap är något som upplevs som mycket positivt bland 

trädgårdsgruppens deltagare. Resultatet visar att det är viktigt att erbjuda varierade aktiviteter 

i rehabiliteringen eftersom det ger patienterna känslan av att bli bemötta som en hel person. 

Engagemang i en meningsfull aktivitet kan göra att smärta för stunden glöms bort. 

Trädgården erbjuder möjligheten att få utöva ett gammalt intresse och att skapa en reviderad 

syn på sig själv och sina förmågor. Det är lätt att plocka fram olika uppgifter som kan 

anpassas efter allas unika förmåga. Att arbeta med levande ting och se något växa kan ge lugn 

och inge hopp på ett symboliskt plan.  

 

Studien visar att trädgårdsgruppen är en viktig del i rehabiliteringen och författarna vill med 

denna studie ge sitt bidrag och inspirera till utveckling av trädgårdsverksamheter som används 

i rehabiliterande syfte. 

 

 

 

 
 
 



 

22 
 

Referenser 
 

Bhatti, M. (2006). When I´m in the Garden I can create my own Paradise´: Homes and 

Gardens in later Life. The Sociological Review, 318-341. 

 

Cooper Marcus, C & Barnes M. (Eds.).(1999). Healing Gardens: Therapeutic Benefits and 

Design Recommendations. New York: Wiley. 

 

Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur 

 

Eklund, M. (2010). Grupper i arbetsterapi. I M. Eklund, B. Gunnarsson & C. Leufstadius 

(Red.), Aktivitet & relation: mål och medel inom psykosocial rehabilitering (ss. 87-98). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Finlay, L. (1997). Groupwork. In J. Creek (Ed.), Occupational Therapy and Mental Health. 

New York: Churchill Livingstone. 

 

Finlay, L. (2004). The Practice of Psychosocial Occupational Therapy. Cheltenham: Nelson 

Thornes. 

 

FSA. (2005). Etisk kod för arbetsterapeuter. Stockholm: Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter. 

 

Grahn, P. & Ottosson, Å. (2010). Trädgårdsterapi. Bonniers existens. 

 

Hagedorn, R. (2000). Tools for Practice in Occupational Therapy. London: Churchill 

Livingstone. 

 

Hultman S-G. (2005). Natur i vården: Grön terapi och rehabilitering- En naturlig del av 

framtidens hälso- och sjukvård? Förstudie, Landstinget i Uppsala län. 

 

Jonasson, I., Marklund, B. & Hilding, C. (2007). Working in a training garden: Experiences 

of patients with neurological damage. Australian Occupational Therapy Journal 54, 266-272. 

 



 

23 
 

Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 

Kielhofner, G. (2004). Conceptual Foundations of Occupational Therapy. (3th Edition.) 

Philadelphia: F. A. Davis Company. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Law, M., Polatajko, H., Baptiste, S., & Townsend, E. (1997). Core Concepts of Occupational 

Therapy. In E. Townsend (Ed.), Enabling Occupation: An Occupational Therapy Perspective. 

Ontario: Canadian Association of Occupational Therapists. 

 

Lincoln, Y. S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly CA, Sage Publications Inc. 

 

Lundman, B. & Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & B. 

Höglund-Nielsen (Red), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (ss. 159-

172). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Ottosson, J. & Grahn, P. (2008). The Role of Natural Settings in Crisis Rehabilitation: How 

Does the Level of Crisis Influence the Response to Experiences of Nature with Regard to  

Measures of Rehabilitation? Landscape Research, 33(1), 51-70. 

 

Ottosson, J. & Grahn, P. (1998). Utemiljöns betydelse för äldre med stort vårdbehov. Stad & 

Land.  

 

Page, M. (2008). Gardening as a therapeutic intervention in mental health. Nursing Times, 

104(45), 28–30. 

 

Robild, E. & Christensen, A. (2010). En lisa för själen: Trädgård som terapi och friskvård. 

ICA Bokförlag. 

 

Söderbäck, I., Söderström, M. & Schälander, E. (2004). Horticultural therapy: the ´healing 

garden´ and gardening in rehabilitation measures at Danderyd Hospital rehabilitation Clinic, 

Sweden. Pediatric Rehabilitation, 7(4), 245-260. 



 

24 
 

 

Theorell, T. (2001). Physiological reactions to creative environments. I A. Dilani (Ed.), 

Design & Health: The Therapeutic Benefits of Design, (s. 11-16). Stockholm: Svensk 

Byggtjänst. 

 

Ulrich, R.S. (1984). View through a Window may Influence Recovery from Surgery. Science, 

224. 

 

Ulrich, R.S. (1999). Effects of Gardens on Health Outcomes: Theory and Research. Healing 

Gardens, 27-86. 

 

Ulrich, R.S. (2001). Effects of Healthcare Environmental Design on Medical Outcomes. I A. 

Dilani (Ed.), Design & Health: The Therapeutic Benefits of Design (s. 49-59). Stockholm: 

Svensk Byggtjänst. 

 

Uvnäs Moberg, K. (2000). Lugn och beröring: Oxytocinets läkande verkan i kroppen. Borås: 

Natur och Kultur. 

 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wilcock, A. (2006). An Occupational Perspective of Health. 2nd edition; Thorofare, NJ: Slack. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
 

 

Intervjumall 
 
-Berätta om dina upplevelser av trädgårdsgruppen under din tid på kliniken?  

 

-Finns det något av det du gjorde som du upplevde som extra meningsfullt?  

 

-Finns det någonting som du inte upplevde som positivt? 

 

-Vad tyckte du det gav dig i din rehabilitering? 

 

-Tycker du att dina upplevelser av trädgårdsgruppen på något sätt har påverkat dig efter din  

tid på kliniken? 

 

-Vad var din upplevelse av att ingå i en grupp?  

 

-Finns det något du vill tillägga? 

 


