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Där vi trivs kan vi växa 
upplevelser av att ge och få naturbaserad terapi  1

Margareta Nobell 

Naturbaserad terapi utprövas i Sverige för utmattningssyndrom och annan 
stressrelaterad ohälsa. Ett omfattande forskningsunderlag visar på naturens 
läkande effekter vad gäller stressreduktion och återhämtning. Det behövs dock 
mer forskning för att klargöra behandlingens effekter. Syftet med denna studie är 
att undersöka patienters och behandlares upplevelser av naturbaserad terapi i 
formen grön rehabilitering och trädgårdsterapi, för att få förståelse för vilka 
faktorer som upplevs vara verksamma i behandlingen, hur förändring upplevs ske 
och vad den innebär. Totalt har 12 kvinnor, sex behandlare och sex patienter, 
intervjuats. Materialet har analyserats induktivt tematiskt. Resultatet visar på 
trivsel, motivation och upplevt växande hos alla respondenter. Patienterna betonar 
miljö och bemötande; aktivitet, värme och upplevd kravlöshet. Naturvistelser 
samt gruppformatet med kreativa och fysiska övningar ger utmaningar, mer 
medveten närvaro i kroppen, samt symbolik som underlättar kommunikation. 
Sammantaget visar resultaten på förbättringar för flera patienter vad gäller både 
kroppsmedvetande och kommunikationsfärdigheter. De har också fått strategier 
som ger dem bättre möjligheter att hantera ångestrelaterade situationer i vardagen. 
För personalens del är arbetsmotivation utifrån förbättrad arbetssituation den mest 
framträdande faktorn.  

Naturbaserad terapi - där trädgårdsterapi och grön rehabilitering ses som underformer - är denna 
studies fokus. Inom modern hälsovård i Sverige är detta en relativt ny, multimodal terapiform, som 
framför allt i form av trädgårdsterapi och grön rehabilitering utformats och prövas för behandling av 
Utmattningssyndrom (UMS) och annan stressrelaterad problematik (Abrahamsson & Tenngardt, 
2003; Grahn & Ottosson, 2010; Grahn,  Tenngart Ivarsson, Stigsdotter & Bengtsson, 2010; Larsson, 
2010). Komorbiditeten inom patientgruppen i dessa behandlingar är stor. Patienter med andra 
diagnoser än UMS är också vanliga i de studerade behandlingsgrupperna, vilka ofta till följd av 
upplägget fått ett brett register långtidssjukskrivna patienter till behandlingen (Nordh, Grahn & 
Währborg, 2009; Sahlin & Ahlborg, 2010; Sahlin, 2010 och 2012). Definitionen av naturbaserad 
terapi är användandet av en specifik omgivning (setting), i natur och/eller trädgård, som är speciellt 
utvald för det terapeutiska ändamålet (Stigsdotter, Pálsdottir, Burls, Chermaz, Ferrini & Grahn, i 
Nilsson et al., (ed) 2011).  

I västvärlden är stressrelaterad ohälsa, där utmattningssyndrom är en av diagnoserna, ett växande 
folkhälsoproblem som står för en stor del av de långtidssjukskrivningar som relateras till psykisk 
ohälsa (Währborg, 2002). Patienter som lider av allvarlig stressrelaterad ohälsa - t ex 

 Ett stort tack till mina respondenter - både behandlare och patienter - samt till min fantastiska 1

handledare Hillevi Busch! Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig. Stort tack också till Johan! 



�2

utmattningssyndrom och utmattningsrelaterad depression, enligt ICD-10 - har ofta långa 
sjukskrivningar bakom sig och ett flertal har även andra diagnoser (Grahn & Ottosson, 2010; 
Institutet för Stressmedicin, 2012; Perski, 2004; Perski & Grossi, 2004). Rehabiliteringsinsatser i 
den här patientgruppen är därmed också värdefulla ur ett socioekonomiskt perspektiv (Perski & 
Grossi 2004, Sahlin &Ahlborg, 2010). 

Utmattningssyndrom (UMS) är en relativt ny, svensk diagnos (F43.8A) enligt KSH97, det svenska 
sjukdomsklassifikationssystemet, och en fördjupning till ICD-10, diagnosen F43.8 (Socialstyrelsen 
2010a). I ICD-10 är den internationella motsvarigheten underdiagnosen burnout (Z.73.0) (ICD-10 ,
2015) Den som lider av UMS har påtaglig brist på energi, minskad företagsamhet och uthållighet 
samt förlängd återhämtningstid. Vanliga symtom är också värk, sömnstörningar, koncentrations- 
och minnessvårigheter. Även påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under 
tidspress förekommer. Sjukdomen utvecklas under lång tid, har ofta en akut inledningsfas och 
återhämtningsfasen kan sträcka sig över flera år. Utmattningsdepression är en besläktad diagnos där 
patienten har uttalat depressiva symtom (SBU, 2014). Båda diagnoserna saknas i DSM-V men listas 
i ICD-10 (T.73.3, enligt ICD-10, 2015). 

Burnout, det första och i engelskspråkiga länder fortfarande använda namnet på denna problematik, 
uppmärksammades först inom vårdande och omhändertagande yrkesgrupper, där de drabbade, 
enligt viss forskning, visade symptom som irritabilitet, konstant trötthet och likgiltighet inför 
patienterna. Senare identifierades sex huvudsakliga faktorer som ansågs påverka arbetshälsa och 
därmed också utbrändhet inom ett flertal yrken: Arbetsbelastning, kontroll, belöning, gemenskap, 
rättvisa och värderingar (workload, control, reward, community, fairness and values), (Leiter & 
Maslach, 2004). 

MONICA-studien, kring utbrändhet (burnout) i norra Sverige (Norlund et al., 2010), visar att 
kvinnor med hög grad av utbrändhet är överrepresenterade i diagnostiken, jämfört med män, 
framför allt i åldrarna 35-55. Studien visade också att socioekonomiska faktorer är relaterade till 
höga skattningar hos kvinnor vad gäller utbrändhet, på SMBQ-skalan (The Shirom Melamed 
Burnout Questionnaire).  

Institutet för Stressmedicin (ISM), som är specialiserat på utmattningssyndrom och tar emot 
patienter från företagshälsovården och primärvården inom Västra Götalandsregionen, har givit ut  
rapporten Utmattningssyndrom (Glise, 2013). Där anges att till ISM:s stressklinik kommer allvarligt 
sjuka och vanligtvis heltidssjukskrivna patienter - varav 75 procent kvinnor med en komplicerad 
depressions- och/eller ångestrelaterad sjukdomsbild. Av dessa hade 67 procent tre diagnoser; 
depression, ångest samt utmattningssyndrom (Glise, Ahlborg & Jonsdottir 2012; Glise, 2013). Fler 
forskare understryker att stressrelaterade sjukdomar ökat inom befolkningen. Detta är mest 
märkbart gällande kvinnor som arbetar inom offentlig sektor, där hög grad av emotionell utmattning 
var vanligare hos dem som upplevde hög belastning, låg kontroll och bristande socialt stöd (Perski 
et al., 2002). Statens beredning för medicinsk behandling (SBU, 2014) kommer dock fram till att 
inga slutsatser gällande kön och utmattningssyndrom kan fastställas utifrån de studier som 
rapporten har granskat.  

Enligt Norlund et al., (2010) var det bland yngre personer som de högsta SMBQ-skattningarna 
uppmättes i undersökningen, vilket också indikerar en växande stressrelaterad ohälsa bland unga 
människor.  
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Ovanstående forskning visar ändå att kvinnor i högre grad söker vård för ohälsa som både upplevs 
och diagnosticeras som stressrelaterad. Lever då kvinnor under mer stressande omständigheter än 
män? Magnusson (2005) tar upp skillnader mellan kvinnors och mäns arbetssituation i 
heterosexuella parrelationer. Vad gäller hem och barn, upplevde kvinnor att de hade det största 
ansvaret och gjorde mest arbete, trots att båda parter yrkesarbetade (Magnusson, 2005). Gapet 
mellan mäns och kvinnors obetalda hemarbete efter lönearbete visar sig dock ha minskat i Sverige 
under senare tid, mest i de yngre ålderskategorierna (Stanfors, 2014). Rapporten visar också att män 
tar mer hand om barn och gör mer hushållsarbete än tidigare - samt att vår syn på vad som är ett 
rent och fungerande hem verkar ha förändrats, vilket, enligt studien, kan vara en delförklaring till att 
kvinnor har minskat arbetsinsatsen hemma. Det framgår ändå att kvinnor fortfarande tar större 
ansvar för obetalt hemarbete, framför allt genom uttag av föräldraledighet. Tidsanvändningen kan 
också skilja sig så att kvinnor som är hemma med barnen gör mer hushållsarbete, inköp etc 
samtidigt som de tar hand om barnen, vilket kan upplevas stressande av enskilda individer 
(Stanfors, 2014). En annan faktor som kan påverka hälsotillståndet är hur människor behandlas 
under uppväxten. Några forskare har undersökt hur bemötandet har varit för flickor och pojkar med 
problembeteende i skolan och kommit fram till att flickor förväntas anpassa sig bättre till 
omgivningen än pojkar. Denna särbehandling sträcker sig enligt dessa forskare ända in i 
terapirummet när det gäller barn- och ungdomsproblematik. Konklusionen är att i de fall där det 
uppmärksammas att flickorna mår dåligt förväntas de ändå anpassa sig mer efter andras behov än 
pojkarna. (Skoger, Lindberg & Magnusson, 2011) En möjlig förklaring utifrån deras forskning 
skulle då kunna vara att fler kvinnor än män känner stress på grund av upplevda krav på anpassning 
till andras behov. 

Enligt rehabiliteringsrådets slutbetänkande från 2011 fokuseras idag inte bara på 
symptomförbättring när det gäller lättare psykisk ohälsa utan även återgång i arbete/sysselsättning. 
Det finns ännu ingen evidensbaserad behandling för stressrelaterad ohälsa och UMS - vilken 
behandling patienten får beror mer på praxis och konsensus inom den region patienten tillhör. 
Rehabiliteringsrådet förespråkar multimodal behandling med inslag av samtalsterapi, 
livsstilsförändring, stressreduktion och arbetsinriktad rehabilitering. Rådet både uppmärksammar 
evidensluckorna i de behandlingar som finns och erkänner svårigheterna med att evidensbasera 
multimodala behandlingar, jämfört med läkemedel eller specifika behandlingar, för t ex ångest. Där 
uppmärksammas också att trots att evidensbaserade behandlingar finns för ångestrelaterad 
problematik, som depression, så innebär det inte alltid återgång till arbete.  (Rehabiliteringsrådets 
slutbetänkande, SOU 2011:15) 

Naturbaserad terapi - en terapiform för utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa? 
Det finns numera ett omfattande forskningsunderlag som visar på naturens läkande effekter 
gällande stressreduktion och återhämtning, men det finns också svårigheter inom forskningsfältet. 
Miljöpsykologisk forskning vid Uppsala Universitet kom t ex tidigt fram till att gröna miljöer kan 
påverka människan positivt vad gäller allmän stressreduktion. (Hartig, Böök, Garvill, Olsson & 
Gärling,1996) Det behövs dock mer forskning för att avgöra om stressreduktionen beror på att 
människor har kommit ur den stressande miljön de tidigare var i, eller om om det är den positiva 
interaktionen med naturen som är avgörande. Också sociala aspekter som samvaro med andra i 
naturen, samt tidiga erfarenheter av naturen behöver tas i beaktande (Hartig, Mitchell, de Vries & 
Frumkin, 2014). Vissa miljöer är; enligt några forskare, mer rehabiliterande än andra. Skog, framför 
allt uppväxt naturskog förefaller vara av stor betydelse som rekreations- och återhämtningsmiljö. 
Läkaren Matilda Annerstedt (SLU) visade i sin avhandling att vistelse i lövskog - även en virtuell 
sådan - lugnar och minskar risken för psykisk ohälsa (Annerstedt, 2011). Vid Umeå universitet har 
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forskare undersökt patienters upplevelser av rehabiliteringsinsatser i barrskog. Patienter med UMS 
som fick vistas i skogsmiljöer mådde bättre, enligt både fysiologiska tester och intervjuer, samt 
förbättrade sin uppmärksamhet mer än patienter som fick besöka en stadsmiljö. Tydligt i 
undersökningen var att alla patienter föredrog skogsmiljöerna framför stadsmiljön men vissa 
skogsmiljöer föredrogs framför andra - framför allt sådana med vatten (helst med en sjö), höga träd 
i kombination med öppna ytor och möjlighet till skydd (Sonntag-Öström, 2014). Enligt en större 
kvantitativ studie, (Annerstedt van der Bosch, Östergren, Grahn, Skärbäck & Währborg, 2015) 
påverkas människors allmänhälsa positivt av specifika, natursköna miljöer - så pass att de som 
flyttat till dessa miljöer signifikant förbättrat sitt hälsotillstånd. 

Naturmiljöer liknande dem människor vistats i under uppväxtåren förefaller mer läkande än andra 
landskapsmiljöer. Adevi & Grahn (2011) använder Bowlbys anknytningsteori för att förklara varför 
vissa platser i naturen fungerar mer helande än andra för olika individer. Adevi (2012) går i sin 
doktorsavhandling vidare med teorin och säger att ”a simplified conclusion of the thesis would be 
that the childhood landscape seems to play a significant role affecting the choice of the adult’s 
recreational setting - and recreational activity when stress is included.” (Adevi, 2012, s 3.) 

Trädgårdsterapi - Alnarpsmodellen 
Alnarpsmodellen beskrivs här eftersom den ligger till grund för flera naturbaserade 
rehabiliteringsbehandlingar som nu prövas i Sverige. Stigsdotter och Grahn (2003) skriver att syftet 
med Alnarps rehabiliteringsträdgård inte bara är att den ska fungera som en helande trädgård utan 
som forskningsprojekt. Forskare med olika vetenskaplig bakgrund ska kunna studera hur trädgården 
påverkar patienter med stressrelaterad problematik, samt hur patienterna använder trädgården. 
Trädgården används också för kortare och längre utbildningar relaterade till trädgårdsterapi 
(Stigsdotter & Grahn, 2003). En del av den forskning som pågår fokuserar på miljön som den 
naturbaserade rehabiliteringen bedrivs i och då naturligtvis på hur deltagarna upplever miljön, 
använder den och påverkas av den. (Tenngart Ivarsson, 2011) Pásdottír (2014), visar genom en 
kvalitativ undersökning naturens roll i deltagarnas återhämtningsprocess under behandling vid 
Alnarps rehabiliteringsträdgård. Här framgår att naturen fungerar som en stödjande miljö för 
deltagarna, samt att själva miljön där behandling för stressrelaterad ohälsa bedrivs kan vara av vikt 
för behandlingsutfallet. 

På rehabiliteringsträdgården i Alnarp erbjöds människor med stressrelaterad problematik 16 veckors 
behandling av ett multimodalt team.  Under behandlingstiden sköttes trädgårdsaktiviteter med 2

deltagarna av både trädgårdsmästare, landskapsingenjör/läkepedagog och arbetsterapeut.  Dessa 3

yrkesgruppers uppgifter var att bidra med meningsfull aktivitet samt att lära deltagarna att 
uppmärksamma kroppen. Teamet hade också tillgång till läkare, psykiatriker samt en psykoterapeut 
som gav möjlighet till samtal varje vecka och erbjöd medveten närvaro som en del av behandlingen. 
(Bengtsson et. al 2005, Grahn & Ottosson 2010) 

Trädgårdsterapi enligt Alnarpsmodellen är en komplex behandling med ett salutogent perspektiv 
och många olika inslag: vårdande, t ex. genom samtalsterapi, bildterapi, psykoedukativa inslag – 
där deltagarna får lära om stressreaktioner, reflektera kring egna behov m m.; fysiskt, 

 Alnarpsmodellen skapades utifrån denna modell - och behandling - som pågick fram till 2013 när större förändringar i 2

både personalsammansättning, patientgrupp och behandling inleddes.

 Detta gällde till och med vintern 2011 och har i viss mån förändrats sedan dess.3
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sjukgymnasten kan hålla avslappningsövningar och arbetsterapeuten olika aktiviteter lämpade för 
trädgårdsterapin. Den lilla gruppen anses också viktig för deltagaren som då ges möjlighet att 
spegla sig i andra. Patienten kallas för deltagare.  Detta för att betona att man vänder sig till det 
friska i patienten och ger henne aktiv del i sin behandling (Grahn & Ottosson, 2010). Miljön är 
upplagd för att vara hållande och kravlös samtidigt som den ska ge möjligheter till meningsfulla 
aktiviteter och fungera stimulerande för alla sinnen (Stigsdotter & Grahn, 2002 och 2003). Naturen 
används både konkret och symboliskt i och med att deltagarna genom trädgårdsaktiviteter och i 
kontakt med de olika trädgårdsrummen, årstiderna etc. får tillgång till en symbolik som är lätt att 
applicera på det egna måendet. (Grahn & Ottosson, 2010). 

Gröna Rehab 
Gröna Rehab är en annan naturbaserad terapi (NBT) som bedrivs vid Göteborgs Botaniska 
Trädgård. Den innehåller trädgårdsterapi enligt Alnarpsmodellen. Verksamheten, som äger rum i 
både trädgård och vildare natur, har också specifika inslag av ”vita” yrkesgrupper; arbetsterapeut, 
sjukgymnast och psykoterapeut för att bli just grön rehabilitering (Larsson, 2010). Den del av 
projektet Gröna Rehab, som pågick 2006-2010 vid Göteborgs botaniska trädgård har utvärderats av 
Sahlin och Ahlborg (2010), samt av Sahlin (2010 och 2012). Projektet inriktade sig mot anställda 
inom Västra Götalandsregionen, med stressrelaterad ohälsa och/eller dito smärtproblematik. 
Verksamheten avsåg 16 veckors rehabilitering i multimodal behandling med möjlighet till 16 
veckors förlängning vid behov. Utvärderingen avsågs vara både kvalitativ och kvantitativ men stort 
bortfall gjorde att projektet i huvudsak har utvärderats deskriptivt. Författarna menar att 
behandlingen ger goda resultat både i fråga om nöjda deltagare, symptomförbättring samt ökad 
sysselsättningsgrad efter avslut. Enligt en ekonomisk analys i rapporten anges att kostnaden för 
rehabiliteringen i genomsnitt återbetalas samhället inom 15 månader – förutsatt att deltagarna 
annars skulle ha stannat kvar i samma grad av inaktivitet/sysselsättning som före rehabiliteringen 
(Sahlin & Ahlborg, 2010). 

Sahlin och Ahlborg (2010) samt Sahlin (2010 och 2012) redovisar också resultat från mätningar 
med PWBQ-skattningsskalor (Psychological Well Being Questionaire) där det framgår att deltagare 
i gruppen långtidssjukskrivna vid Gröna Rehab som grupp betraktat mår dåligt vid samtliga 
skattningar. Patienter i gruppen är, enligt författarna, tungt sjukdomsbelastade, ofta multisjuka och 
sjukskrivningstider från 1,5 till 10 år förekommer. I utvärderingen av Gröna Rehab görs en 
jämförelse med Institutet för Stressmedicins (ISM) behandling och det anges att ISM:s patienter 
inte har lika tung sjukdomsbild och inte lika långa sjukskrivningstider vid behandlingens start. 
Medelvärde på resultaten för både patienter inom Gröna Rehab och ISM visar på stor spridning av 
poängen och ISM:s patienter mår något bättre både vid början och avslut. Sahlin och Ahlborg menar 
i rapporten att spridningen tyder på att problembilden skiljer mellan individer och, sett ur 
individperspektiv, så visar skattningarna på förbättringar för ungefär hälften av de behandlade inom 
Gröna Rehab. (Sahlin och Ahlborg, 2010 samt Sahlin, 2010 och 2012) 

Naturbaserad terapi - svenska studier 
Naturbaserad terapi är ett brett fält och forskningsmässigt har mycket hänt inom området i framför 
allt i Sverige. Därför kan det vara intressant även för psykologer att undersöka området. Studier 
som rör NBT utförs ofta som tvärvetenskapliga arbeten och de kan ha mycket olika upplägg och 
innehåll. Nordh, Grahn och Währborg (2009) beskriver en intervention byggd på meningsfull 
aktivitet i skog tillsammans med två ledare från Skogsstyrelsen och två mentorer från 
Arbetslivsresurs. Här anges att de kvalitativa resultaten visar deltagare som var nöjda med att ha 
ingått i projektet samt att deltagarna upplevde en viss förbättring i både mental och fysisk hälsa. 
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Författarna menar att rehabiliteringstiden i projektet (10 veckor) var för kort och att deltagarna 
oroade sig mycket för sin osäkra livssituation och framtid mot slutet av projektet, vilket visade sig i 
skattningsskalorna som försämring av livskvalitet i slutmätning. (Nordh, Grahn och Währborg, 
2009).  

Eva Sahlin gjorde under hösten 2010, samt vintern 2012 utvärderingar av Naturkraft i Skövde, ett 
rehabiliteringsprojekt som inte använder sig av trädgård utan närliggande naturområden. 
Behandlingsteamet var multimodalt och hade handledning av legitimerad psykolog. Målgruppen 
var personer med psykisk ohälsa. Resultaten indikerar förbättringar för 77% av Naturkrafts 
deltagare men Sahlin menar att man ska tolka resultaten försiktigt. Ofullständigt ifyllda 
självskattningsformulär har reducerat antalet patienter som har kunnat följas kvantitativt i de olika 
skattningarna och uppföljningarna. Sahlin säger i rapporten att större homogenitet beträffande 
diagnoser i behandlingsgruppen, vad gäller Naturkraft, skulle underlätta planeringen för personalen 
samt vara av värde för deltagarnas läkeprocess (Sahlin, 2012). 

Sahlin understryker också i sin senaste studie att patienter som har fått NBT-baserad behandling 
svarat fördelaktigt på denna. Resultaten var positiva vad gäller både preventiva aspekter och 
rehabiliterande aspekter, samt indikerar att en rehabiliteringsprocess som avstannat kunde ta ny fart 
(Sahlin, 2014).  

Grön rehabilitering har prövats för patienter med stressrelaterad ohälsa i flera former inom Västra 
Götalandsregionen. En av dessa är grön rehabilitering med Supported Employment, där individuella 
coacher i rehabiliteringens slutfas ska hjälpa patienten att återgå i arbete. Slutrapporten visar att 
deltagarna hade mycket varierade diagnoser, och att detta påverkat rehabiliteringen negativt, i vissa 
fall så pass att deltagare valt att avbryta sin behandling. Erfarenheterna indikerar också att individer 
med mycket dålig psykisk och fysisk hälsa kan ha nytta av grön rehabilitering, förutsatt att 
grupperna blir mer homogena, kravnivån anpassas och personalen har adekvat utbildning för att 
möta även en mer belastad målgrupp (Alstersjö, 2009). 

I en kandidatuppsats från Göteborgs Universitet, vid institutionen för socialt arbete, undersöker 
Jering & Strand (2014) patienters upplevelser av Grön Rehabilitering vid Nääs slottsträdgård. 
Resultaten visar positiva erfarenheter från deltagarnas sida när det gällde upplevelser av naturen, 
gruppen, socialt stöd samt bemötande. Deltagarna upplevde sig också ha fått både verktyg och ny 
förståelse för sin sjukdomssituation. En psykologexamensuppsats baserad på intervjuer med 10 
deltagare vid Alnarps rehabiliteringsträdgård (Malmberg, 2010) fokuserar på faktorer som kan 
främja respektive hindra återgång i arbete vid sjukskrivning för stressrelaterade besvär. Studien 
indikerar att behandlande insatser som lär deltagaren självomhändertagande och gränssättning är 
viktiga. Författaren anser också att hög grad av kontroll i arbetsrehabiliteringen, socialt stöd från 
personer som kan påverka arbets- och rehabiliteringssituationen samt tidiga insatser främjar 
återgång i arbete/sysselsättning (Malmberg, 2010).  

Forskare som har studerat behandlares syn på trädgårdsterapin vid Alnarp, anger att behandlarna 
framför allt ser sensoriska intryck, platser i trädgården som patienten själv väljer ut och 
interaktionen mellan symboliska och konkreta aktiviteter som viktiga faktorer i behandlingen 
(Adevi och Lieberg, 2012). Det förefaller också finnas fördelar med att bedriva psykoterapi och 
rehabiliterande insatser i anslutning till trädgårdsmiljö, eftersom patienterna då kan förbereda sig 
och varva ner i trädgården före sessionen, samt vid behov lättare få utlopp för olika känslor efteråt 
(Pálsdóttir, Persson, Persson & Grahn, 2014).  
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Naturbaserad terapi ur ett internationellt perspektiv 
Annerstedt & Währborg publicerade under 2011 en metastudie över 38 engelskspråkiga studier 
gjorda inom naturassisterad terapi (NAT) , studier som de ansåg höll tillräckligt hög kvalitet 4

avseende validitet och metodologi (GRADE system). De fann viss evidens för att NAT har positiva 
effekter rörande fysisk och psykisk hälsa samt copingstrategier. (Annerstedt & Währborg, 2011) 
Vad som menas med terapi inom dessa studier varierar dock kraftigt, liksom upplägg och 
behandlarkompetens. 

Utanför Sverige är terapi som involverar arbetet med växter och/eller gröna miljöer vanliga, och 
beskrivs ofta i termerna Green Care och Horticultural therapy. (Haubenhofer, Elings, Hassink & 
Hine, (2010) menar att ”(…) green care is an umbrella term for a broad spectrum of health-
promoting interventions that all use both biotic and abiotic elements of nature in their treatments. 
The ultimate goal is to maintain or promote a person’s social, physical, mental, and even 
educational well-being.” (Hauberhofer, et al., 2010, s. 106) Dessa terapiformer används för ett 
flertal diagnoser, bland annat PTSD. Horticultural therapy (HT) kan finnas inom Green Care (GC) 
men GC behöver dock inte involvera plantor utan kan t ex involvera djur i behandlingen. Terapin, 
inom dessa båda områden kan definieras brett, som någon form av strukturerad hälsobefrämjande 
behandling eller insats. (Haubenhofer et. al. 2010) I länder som har att hantera posttraumatisk stress 
(PTSD) hos soldater efter krigsinsatser (exempelvis USA och Storbritannien) finns HT och GC med 
bland de vanliga terapiformerna. (Haubenhofer, et. al. 2010) 

I trädgårdsterapi och grön rehabilitering ligger fokus på att patienterna kravlöst ska kunna vara i 
trädgård och natur där de genom ledarledda övningar i grupp kan motverka sin stress och uppnå 
välbefinnande. (Grahn & Ottosson, 2010, Larsson, 2010)  Inom både HT och GC, samt den tredje 
terapiformen Social Horticultural Therapy (SHT) finns också grundtanken att om patienterna inte 
orkar annat så kan det vara hälsofrämjande att bara vara i en miljö där de får umgås med växtlighet 
och ibland interagera i grupp, men fokus ligger inom dessa terapiformer mer på plantering och 
interaktion med plantor, användandet av olika verktyg samt produktion. (Parkinson, Lowe & 
Vecsay, 2011) En översikt över utvecklingen inom GC i Västeuropa stödjer den uppfattningen 
(Haubenhofer, Elings, Hassink & Hine, 2010). En tydlig skillnad, jämfört med både trädgårdsterapi 
och grön rehabilitering är de målgrupper som terapin riktar sig till, där HT, SHT och GC är en 
bredare arbetsterapi för klienter från fängelser likaväl som vårdavdelningar, samt att 
könsfördelningen bland patienter som fick och ville delta i HT och SHT i Storbritannien pekar åt att 
majoriteten är män (Parkinson, Lowe & Vecsay, 2011).  

Forskningskritiken bland dem som försöker evidensbasera HT, SHT och GC är att fältet är 
svåröverskådligt i och med att definitionerna av behandlingarna inte är exakt fastställda och för att 
utformningen skiljer sig åt mellan såväl olika behandlare, behandlingsställen samt hur de 
företrädesvis används i olika länder (Haubenhofer et al., 2010). Naturbaserad terapi (NBT) eller 
naturassisterad terapi (NAT) har, som vi har sett ovan genom Annersteds och Währborgs review 
(2011), samma diversitet. HT har använts som terapiform sedan andra världskriget i USA, jämsides 
med konstterapi (bland annat bildterapi) och musikterapi, så ytterligare en anledning till att HT 
ännu inte har fått lika starkt evidensläge som de andra kan vara att behandlargrupperna inte har varit 
insatta i samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (Shoemaker & Diel, 2010).  

 De flesta andra forskare använder termen naturbaserad terapi, inte naturassisterad terapi. Här refereras dock i enlighet 4

med metastudien till NAT, medan uppsatsen i övrigt kommer att använda NBT som övergripande term.
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Flera forskningsprojekt inom området Green Care har nu inletts i Sverige i samarbete med LRF och 
liknande projekt pågår i hela Norden (Berget, et al., 2012).  

Ur ett mer psykoterapeutiskt perspektiv för Jordan (2009) en diskussion kring begreppet Ecotherapy 
och hur människan/patienten kan få fördelar av en behandling som involverar natur: ”By working in 
a relational way with nature, new internal landscapes start to emerge in interaction with external 
landscapes, which reflects, sustains, challenges and supports the person on their therapeutic 
journey.” (Jordan 2009, s 30, Therapy Today) Jordan & Marshall (2010), båda verksamma 
psykoterapeuter i Storbritannien, belyser fördelar och problem - hur både klienter och behandlare 
påverkas av de förändrade terapeutiska ramarna när terapin förflyttas ut i naturen. Förutom att de 
upplevt att det terapeutiska kontraktet måste vara tydligt förhandlat och terapeuten fortfarande 
måste vara den som ”håller” terapin så anser de att maktbalansen förändras till patientens förmån 
och att naturen bidrar till terapin genom att patienterna får en relation till den ”levande ramen” med 
dess myriad av liv: ”The therapeutic approach we explore here requires a concept of the ‘living 
frame’ a movable and more dynamic encounter which includes relationality with the living world 
around us in the form of nature, the wind, rain sunshine myriad of plant and animal life as well as 
the potentiality of encountering other humans. However, with increased sense of therapeutic ‘risk’, 
comes associated increased sense of immediacy and potential therapeutic vitality available for the 
client’s benefit.”  (Jordan & Marshall, 2010, s 357) 

Det finns – mig veterligen – inga psykologistudier som explicit fokuserar på vare sig deltagares 
eller behandlares upplevelser av naturbaserad terapi ur en mer öppen, explorativ synvinkel. Det 
finns dock kvalitativa studier gjorda inom samma fält, (se exemplen ovan) vilket bedöms som en 
fördel då resultaten därmed kan jämföras. Kombinationen, att undersöka både behandlares och 
patienters upplevelser av grön rehabilitering och trädgårdsterapi, är ny. 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka patienters och behandlares upplevelser av 
naturbaserad terapi i form av grön rehabilitering och trädgårdsterapi genom att söka en förståelse 
för vilka faktorer i terapin som upplevs vara mest verksamma, samt att undersöka hur förändringen 
upplevs ske och vad den upplevelsen innebär. 

Metod 

Förförståelse 
Egna erfarenheter av stressrelaterad problematik under i början av 2000-talet, utan någon 
behandlingsintervention utom sjukskrivning, fick mig både att få upp ögonen för hur frekvent 
problematiken är och hur ovanligt det är att de som insjuknat får egentlig behandling. Därefter har 
jag uppmärksammat NBT-behandlingar i media. Som egna studier (inom psykologprogrammet) 
valde jag därför en kurs i trädgårdsterapi vid SLU Alnarp och läste sedan fortsättningskursen också. 
Jag tycker mig ha sett både möjligheter och svårigheter med behandlingsmodellen, samt styrkor och 
svagheter. I enlighet med feministisk forskningspraxis tror jag inte på forskarens möjlighet att vara 
helt neutral, däremot på att visa förförståelsen tydligt och att ta den med i eget beaktande under 
analys och rapportering (Braun & Clarke, 2013). Min upplevelse är att mina erfarenheter från 
naturbaserad terapi underlättade intervjuerna och att jag fick vara extra noga med att få tydliga 
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uttalanden från respondenterna, framför allt bland personalen, eftersom de visste att jag var bekant 
med arbetsmetoden. 

Undersökningsdeltagare 
Totalt 12 kvinnor har intervjuats. Sex kvinnor har intervjuats angående sina upplevelser av att 
bedriva behandling i trädgårdsterapi/grön rehabilitering och sex kvinnor har intervjuats angående 
sina upplevelser av att få delta i sådan terapi. Sex av de intervjuade kvinnorna var därmed personal, 
i åldrarna 24 - 52 år, de andra sex var terapideltagare i åldrarna 27-54 år. Flera behandlingsprojekt 
kontaktades. Urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval: två behandlingsställen i Sverige där 
samtlig personal och tillräckligt många deltagare var intresserade av och hade möjlighet att 
medverka i studien, vid de tillfällen under våren 2012 när personliga intervjuer kunde genomföras. 
Alla respondenter har fått veta att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst kunde 
avbryta sitt deltagande om de skulle ändra sig. De som skulle intervjuas om upplevelser av sin 
behandling har också fått skriva på ett informerat samtycke. Personalen informerades endast 
muntligt om detta. De yrkeskategorier som har blivit intervjuade bland personalen är arbetsterapeut, 
sjukgymnast, psykolog och coach. Vad gäller de deltagare som har erhållit behandling så har fem av 
sex avslutat sin behandling och den sjätte skulle vid intervjutillfället snart avsluta den. 
Terapideltagarna kommer jag att, stick i stäv med trädgårdsterapins och grön rehabs modell, kalla 
för patienter i studien - helt enkelt för att intervjudeltagarna lättare skall kunna hållas isär i den 
löpande texten.  

För studiens syfte bedömdes patienternas diagnos mindre viktig, dels eftersom det var upplevelsen 
av behandlingen som skulle stå i fokus, dels eftersom jag var medveten om mängden diagnoser som 
förekommer inom denna typ av behandling. Att inte fråga kring diagnos hade även sitt ursprung i 
min avsikt att få intervjuerna med patienterna så jämlika de som hölls med personalen som möjligt. 
Jag ville inte att intervjusamtalet skulle betungas av ett diagnosfokus eller att patienten skulle känna 
sig identifierad med sin diagnos. 

Datainsamling 
Att göra semistrukturerade intervjuer befanns passa undersökningens syfte bäst då målet med 
intervjuerna var att kunna bibehålla en struktur där samma frågor i möjligaste mån ställdes till alla 
med ytterst små skillnader beroende på respondentgrupp, skillnader som mest förekom i 
följdfrågorna. Detta i enlighet med Kvale (2010) som förespråkar semistrukturerade intervjuer för 
att skapa en flytande dialog och få fram respondenternas egna upplevelser och berättelser. Samtliga 
intervjuer ägde rum i ett avskiljt rum på respektive behandlingsplats. Intervjuerna var mellan 40 
minuter och 1 timme och 10 min långa - beroende på hur talföra respondenterna var och hur djupt 
de ville gå i diskussionen. I stort sett samma frågor har ställts till samtliga respondenter, även om 
intervjuguidens ordning inte har följts i alla intervjuer, då till exempel beroende på att 
respondenternas berättelser redan vikt in på en viss intervjufråga och att dialogen befunnits 
viktigare än ordningen. Intervjuguiden bifogas i Appendix. I intervjuförfarandet har jag varit 
uppmärksam på att be om exempel, beskrivningar och förtydliganden samt, för personalens del 
öppnat för saker som kan ha lyckats sämre/blivit fel genom att i vissa fall fråga kring det. Avsikten 
har varit att få en fungerande och levande dialog med alla, samt att ge dem möjlighet att uttrycka 
sina upplevelser så fritt som möjligt. (Kvale, 2010, Langemar, 2008) I enlighet med praxis inom 
KBT har uttalanden under intervjuerna som t ex ”jag mår bättre”, eller ”jag har fått bättre 
självförtroende” operationaliserats - d v s mötts med följdfrågor kring hur detta yttrar sig, och vad 
de gör/upplever då som är annorlunda än tidigare. 
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Alla intervjuer spelades in med M-Audio 8 och mp 3-filerna har sedan lagrats på dator och USB. 
Därefter har allt material transkriberats ordagrant, förutom vissa utfyllnadsläten som  ”äää” och 
”mmm” etc som inte förefallit tillföra mening. Pauser har angivits som (paus). När skratt, gråt eller 
annan kraftfull betoning, samt utmärkande kroppsspråk har förekommit har detta antecknats i 
transkriberingen, inom parantes.  (Braun & Clarke,, 2013) Varje intervju har kodats för att ge största 
möjliga konfidentialitet. Ortsnamn, namn på behandlingsplats och personnamn exkluderas i 
transkriberingen. Personal har i transkriberingen kodats med en siffra för behandlingsställe och en 
bokstav för person, i ordningen 1_A, 2_A osv. Behandlingsdeltagare har fått en siffra för 
behandlingsställe samt en till siffra för person, i ordningen 1_1 osv. Där namn på behandlingsort, 
projekt, eller liknande framkommer i intervjuerna har det i transkriberingen ersatts med (…) Om 
namn på personal eller deltagare förekommer i samtalet har det ersatts med Xa, Xy osv - eller i 
vissa fall bara exkluderats och ersatts med (…). I resultatdelen har alla respondenter fått fingerade 
namn, eftersom namn bedömdes underlätta läsbarheten och samtidigt återge en personlig prägel till 
dessa personliga utsagor. Intervjufrågorna bifogas i Appendix. 

Analys 
Den analysmetod som befanns lämplig för syftet med studien är tematisk analys. Denna metod har 
också, av kvalitativa forskare (Braun & Clarke,, 2006, 2013), angivits som den mest lämpliga för 
nybörjare inom kvalitativ undersökningsmetodik. Vetenskapsmetodiskt valdes ett fenomenologisk 
och hermeneutiskt sätt, och en induktiv metod (Kvale, 2010) Målsättning har varit att både 
deskriptivt visa bredden i själva behandlingsformen och att undersöka respondenternas upplevelser 
av att ge eller få Trädgårdsterapi/Grön Rehab. Denna ingångsvinkel befanns intressant för att det är 
multimodala behandlingar som är snarlika och inte så väl studerade genom det psykologiska fältet. 
Ny är också ansatsen att utröna vad behandlingen inneburit för både deltagare och personal. Här har 
valet varit att utgå från respondenternas egen upplevda realitet. Intervjufrågorna har påverkats av 
min KBT-utbildning så tillvida att de har varit inriktade på vad respondenter upplever och gör, samt 
vad de upplever har gjorts för dem, hur de har blivit bemötta etc. Analysen bygger, återigen utifrån 
min egen KBT-inriktade utbildning, övervägande på beteenden   samt på hur respondenterna själva 5

beskriver beteenden och eventuella beteendeförändringar. I enlighet med syftet så undersökte jag i 
analysen också samstämmigheten mellan det personalen upplever sig ge i behandlingen och vad 
patienterna upplever sig få ut av den. 

Rent tekniskt har alla intervjuer lyssnats igenom en gång före transkriberingen och jag har skrivit 
ner mina intryck av intervjutillfället överst i dokumentet. Sedan har jag läst igenom allt två gånger 
(Langemar, 2008).  Därefter har materialet genomlästs och anteckningar samt understrykningar med 
olika färgpennor har gjorts i olika omgångar där respondenternas svar och berättelser specifikt 
befunnits motsvara syftet med studien. (Braun & Clarke, 2006) Resultatet från dessa 
genomläsningar ledde till lappar med betydelsebärande meningar som i sin tur ledde fram till 
minneskartor (mind-maps). Därefter kodades allt transkriberat material i betydelsebärande meningar 
och enheter - i enlighet med anvisningar i Braun & Clarke (2006, 2013). Dessa enheter kodades då 
inom vissa kategorier som var av typen: ”talar om hur hon känt sig hållen”; ”talar om upplevelser 
av naturen” etc. Denna ansenliga mängd kategorier (som säkerligen uppkom på grund av 
oerfarenhet) buntades senare ihop i mer sammanhållna kategorier som efter flera genomläsningar 
och två omkodningar fick sin slutgiltiga tematiska struktur. Jag har valt att ge materialet flera 
tematiska dimensioner eftersom dessa uppfattades ge en bättre helhetsöverblick. 

 Tankar, känslor och ev kroppsliga sensationer betraktas och beaktas inom KBT som koverta beteenden och yttre 5

observerbara handlingar som overta beteenden. (Ramnerö & Törneke, 2006)
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Braun & Clarke (2006, 2013) är  kritiska mot forskning där man talar om hur teman ”uppträder” 
eller ”framkommer”. De förespråkar tydlighet med forskarens del i arbetet med att välja och 
konstruera teman, även om dessa naturligtvis måste vara i enlighet med, och liksom Hayes (2000) 
säger, genererade ur den information som framkommit i (intervju)materialet. (Braun & Clarke, 
2006, 2013)  

Den tematiska struktureringen av materialet har utformats dels utifrån studiens syfte, dels utifrån en 
önskan om att, enligt fenomenologisk tradition, ge en bredd där materialet tillåts visa så mycket 
som möjligt av respondenternas upplevda behandlingsspecifika komponenter, samt deras 
upplevelser både av att arbeta på det viset och att av få sådan behandling.  

Etiska överväganden 
Under uppsatsarbetet har forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 
forskning följts, med de grundläggande kraven på information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). 

På grund av konfidentialiteten anges ej om respondenterna är verksamma inom trädgårdsterapi eller 
inom grön rehabilitering. Samtliga respondenter säger sig arbeta med naturunderstödd eller 
naturbaserad terapi, så för enkelhetens skull används här termen naturbaserad terapi, som ju är ett 
officiellt paraplybegrepp, förutom när det är viktigt att själva trädgårdsterapin, grön rehabilitering 
eller dess grunder framgår. 

Resultat 

Där vi trivs kan vi växa 
I enlighet med syftet med denna studie -  att undersöka patienters och behandlares upplevelser av 
Naturbaserad terapi, att söka en förståelse för vilka faktorer i terapin som upplevs vara mest 
verksamma, samt att undersöka hur förändringen upplevs ske och vad den upplevelsen innebär - vill 
jag med detta övergripande tema illustrera huvuddragen i både patient- och behandlarperspektivet. 
Titeln anspelar på grundläggande trädgårdskunskap - att växter har olika behov och trivs under 
skilda villkor, samt att det finns en möjlighet att skapa plats, eller ramar, för alla växter där deras 
behov tillgodoses så att de kan trivas och frodas. Respondentsvaren från patienterna visar att flera 
av dem innan behandling inte känt - eller erkänt - vare sig sina behov eller gränser. Därtill talar ett 
par av dem om bristande kroppsmedvetande. Analysen visar att inom denna behandlingsform finns 
det, trots att varje behandlingsställe har eget upplägg och behandlingsutbud, gemensamma nämnare 
som gör att patienterna trivs. Resultaten är också liknande i att de upplever att de får bättre 
kroppsmedvetande - de blir mer medvetna om sig själva och egna behov. De anser också att de 
kommit en bit på väg genom att de både i övningar och vardag prövar nya strategier som de lärt 
inom behandlingen. Trivselfaktorn förefaller, enligt analysen, vara både en källa till positiva känslor 
samt en grundförutsättning för att patienterna skall klara av att möta sin egen ångest och invanda 
reaktionsmönster inför olika saker och tillstånd. 

Det personalen lyfter fram är den trivsamma miljö de får arbeta i och närheten till patienterna, att de 
både kan följa och stödja deras utveckling. All personal anser att naturen och behandlingsmiljön i 
stort tillför något väsentligt till behandlingen och alla anger att de upplever naturen som en tydlig 
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hjälp i patientbehandlingen. Det förekommer också att de ser naturen som medterapeut i 
behandlingen. Dessutom är respondenterna nöjda med att arbetet ger dem möjlighet att möta 
naturen under alla årstider. De flesta understryker att det är roligt att gå till jobbet, samt att jobbet i 
sig - och metoden de arbetar med - är ett av deras stora intressen. Alla ser fördelar med att få jobba i 
team på just det här viset och de upplever att de utvecklas inom sina yrkesområden. 

Analysen (se figur 1) har givit upphov till två underteman med underkategorier: För personalen, 
Lusten att bryta nytt land; med underkategorierna En miljö där det friska kan gro, Naturen som 
medterapeut och Teamwork och nödvändiga färdigheter. För patienterna: Från knopp till kropp, 
med underkategorierna En trygg ram och näring för själen, Fysisk, kreativ och medveten, Samtal, 
samvaro, samverkan och Kvinnan i kroppen - växande - och kanske mognad. 

Tematisk uppbyggnad av resultatdelen 

fig. 1. Resultat - tematisk uppbyggnad 

Lusten att bryta nytt land 
I temat ”Lusten att bryta nytt land” beskrivs, hur personalen, som i arbetet utgår utifrån sina olika 
yrkeskunskaper och teamsammansättningar, upplever det att arbeta med naturbaserad terapi. Titeln 
med sin trädgårdsmästarallegori anspelar på väl kända problem inom vårdyrkena idag, där en hög 
andel personal känner sig otillräckliga och stressade. Samtidigt avser den att illustrera hur 
personalens naturintresse, intresset för trädgårdsterapi och grön rehabilitering samt upplevda 
begränsningar inom den konventionella vården samverkar till att respondenterna jobbar hårt för att 
utveckla en rehabiliteringsvård med ett salutogent perspektiv, som de upplever mer effektiv. Till 
temat hör tre underkategorier enligt figur 1 ovan: En miljö där det friska kan gro, Naturen som 
medterapeut samt Teamwork och nödvändiga färdigheter. 

En miljö där det friska kan gro 
Undertemat En miljö där det friska kan gro fokuserar på personalens upplevelser av arbetsmiljön 
inom NBT. Analysen visar att den miljö respondenterna arbetar för att skapa inom 
behandlingsprojekten är en miljö som kan vara en salutogen och trygg bas för patienterna - och en 
miljö respondenterna själva också är nöjda med att vistas i. Behandlingsprojekten har medvetet 
förlagts till gamla hus i stadens utkant, med trädgård och natursköna omgivningar. 
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Personalen har en motiverande arbetsmiljö. Alla upplever att de är i ett bra team, att de stimuleras 
och utvecklas i sina yrkesroller samt att de är delaktiga i utformandet av plats och metod. De 
uttrycker också på olika sätt tydligt att de anser det viktigt att få jobba så att deltagarna i 
patientgrupperna får möjligheter att bli sedda, känna sig trygga och får göra meningsfulla saker 
tillsammans med andra.  

- Alltså (skrattar) alltså en sak som jag tror är viktig, det är att man kommer till ett sammanhang och gör någonting 
tillsammans med andra! I en positiv anda. Det tror jag… Alltså, det pratar ju deltagarna ofta om – att de tycker att det 
känns bra att komma hit och att de tycker att vi… Ja, de använder ju inte uttrycket att vi håller dem men det är så jag 
tolkar att de känner att det är liksom en hållande struktur här, som är positiv. Och det tror jag är verksamt. (Lisa) 

Eftersom respondenterna själva upplever naturen som en givande och läkande plats har de blivit 
intresserade av möjligheterna att arbeta med och utforska NBT i form av grön rehabilitering och 
trädgårdsterapi, och de har tagit chansen att vara med och starta upp dessa nya behandlingsprojekt. 
Inom projekten vill de, med hjälp av olika metoder, ge patienterna möjligheter att väcka kroppens 
alla sinnen. Respondenterna anser att dessa metoder hjälper patienterna att återfå förmågan att 
lyssna in sig själva på ett naturligt sätt. Detta gäller alla yrkesgrupper inom behandlingsprojekten. 
En grön tråd bland personalen är att de arbetar gemensamt i teamen för att kunna erbjuda fysiska, 
psykiska, mentala och kreativa aktiviteter, som samtidigt som de aktiverar deltagaren också är 
tänkta att öka kroppsmedvetenheten. 

- (…) jag tror dels att man får flera saker att samverka, flera pusselbitar att samverka i rehabiliteringen. Både det här 
sjukgymnastiska med Basal Kroppskännedom och tankarna, ja mindfulness, arbetsterapi - att de samverkar gott ihop 
med andra teorier om trädgård och natur (…) Men jag tänker också att man faktiskt, just med den här målgruppen när 
man är avstängd, avstängd i knoppen eller liksom slutkörd i knoppen och avstängd i kroppen, då behöver man sådana 
här redskap för att kunna hitta tillbaka igen. Man får göra... (Agnes) 

Själva behandlingsmiljön - husen där behandlingen bedrivs samt trädgårdarna som hör till - kräver 
omsorg och personalen engagerar sig i miljön eftersom de upplever att den är viktig för 
behandlingen. Dessa behandlingsplatser upplevs som en naturlig miljö i jämförelse med hur en 
ordinär vårdcentral eller sjukhusmiljö ser ut, och respondenterna ser fördelar med att det är så. Dels 
upplever de att deltagarna blir lugnare och känner sig mer hemma, dels uppger flera att de, som 
personal i en sådan miljö, får möjlighet att arbeta mer med det salutogena perspektivet - i stället för 
att hela tiden fokusera på svårigheterna. 

- På en mottagning där är jag ju låst till ett mottagningsrum eller en träningssal – jag kan gå ut och gå med dem också 
men om man jobbar med psykisk ohälsa så har jag ju så många andra variabler. Har jag dem i mottagningsrummet så 
behöver man ju också tala om hur svårt man har, så man fokuserar kanske mer på smärtan och sjukrollen. Här kan vi 
fokusera på det som funkar, som är njutning, det som är läkande – men jag kan använda mig av basal kroppskännedom 
som ett redskap (för att hjälpa patienten) i att växa i kroppen, för att ta reda på; Vad vill jag? Vad har jag för behov? 
Kan jag läsa min kropp? (Unn) 

Alla betonar de vikten av att finnas till för, lyssna på och se patienterna.  De upplever att de, inom 
behandlingsprojekten, har ett medvetet hållande, strukturerande ramar och att de själva bidrar med 
en intresserad närvaro, samtidigt som de i behandlingen försöker ha en flexibilitet och en ödmjukhet 
inför både grupp och individer. Ingen skall tvingas att göra något - tvärtom ska deltagarna få 
möjlighet att lyssna på sig själva och handla utifrån egna behov. Det innebär snarare att aktiviteter 
erbjuds än att de är obligatoriska - och flexibilitet är något som flera respondenter talar om när det 
gäller utformning av behandlingen. 
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Den kontinuerliga kontakten med patienterna gör att respondenterna upplever att de tydligt kan se 
patienternas respons på behandlingen. Det ger dem bekräftelse på att metoden fungerar och deras 
intresse för den ökar under den tid de arbetar med den.  

 - Man märker att de blir gladare. De får tillbaka lusten och energin. De orkar mer och det väcker en kreativitet i dem – 
att de kanske börjar göra saker hemma igen som de inte har gjort på jättelänge. Eller så börjar de göra nya saker – för 
att de fått lite tips och nu lust härifrån då, om vi har gjort någon aktivitet… Det händer någonting inom dem. De kanske 
lär sig att slappna av bättre… och upptäcker att andningen inte har vart så bra… och att de börjar känna och lyssna på 
sina kroppar igen och bli lyhörda för vad de själva behöver helt enkelt. (Ellen) 

Personalen upplever att de nu arbetar i - och med - miljöer som kan väcka njutning och livsglädje. 
När de lyfter fram den positiva miljön de upplever sig arbeta i - med natur, trädgård och husmiljö - 
kritiserar de också i förbifarten den konventionella vårdapparatens miljöer. 

För länge sedan så jobbade jag inom sjukvården och tyckte då att det var så märkligt att man inte la mer tonvikt vid 
utformandet av miljön och omvårdnaden, den psykologiska omvårdnaden av patienten. Att man brydde sig inte… (…) – 
det är ju länge sedan nu – men att man pratade inte så mycket om det psykologiska, hur personer upplevde saker och 
ting. Utan det var mycket det här att upp till doktorn kommer, till ronden – mycket av det här ytliga, att man tvättar och 
så – inte så mycket av det inre och inte det estetiska. Och jag har alltid tyckt att är så konstigt för att det är så viktigt. 
(…) Att det också hänger ihop med livsglädje. Och njutning. Att vi kan liksom må bra.” (Lisa) 

Det framgår ur intervjuerna att både arbetsterapeuter och sjukgymnaster har upplevt att de, inom 
sina tidigare anställningar, fått (för) lite tid med patienterna. Flera respondenter talar om detta som 
att de bara mötte patienterna några få gånger och tränade i miljöer som inte motsvarade vardagens. 
Agnes säger till exempel att hon hade svårt för att de snarare skulle prata med patienten än syssla 
med de aktiviteter hon egentligen utbildat sig för att jobba med och därför kände hon inte att hon 
fick göra tillräckligt. I intervjusvaren framgår också att respondenterna är osäkra på om de, genom 
det konventionella arbetet inom primärvård och/eller rehab, verkligen har kunnat hjälpa patienten 
hela vägen fram till givet mål. Analysen visar att alla inom personalen upplever sig nå fram till 
patienten mycket bättre genom trädgårdsterapi/grön rehab. 

- Dels så är det ju det här att man verkligen samlar dem i grupp, eh… annars när jag brukar möta den här typen av 
patienter så är det ju att man har ungefär 10 behandlingar som sjukgymnast, som är tidsbegränsade och man hinner 
oftast inte komma så långt, inte nå så långt på så kort tid, så… Det här är oftast besvär som tar lång tid att få bukt med 
så känner jag att det blir väldigt, väldigt mycket mer effektiv behandling att få träffa dem på det här viset (…) Man 
kommer någonvart, märks det.” (Isa)  

Samtliga respondenter uppger att de utvecklas genom detta arbete.  Alla teammedlemmar är 
delaktiga i utformandet av behandlingen och deras svar på intervjufrågorna visar att delaktigheten, 
flexibiliteten och kreativiteten som arbetet kräver också ligger till grund för en del av deras 
motivation. De uttrycker genuin glädje över att få jobba på det här viset och flera upplever också att 
arbetsglädjen gör nytta i patientarbetet.  

- Man får vara med när det går upp och när det går ner och… men när man jobbar på det andra sättet så, ja – då 
träffar man patienterna några gånger och sen var det inte mer och det var ofta hjälpmedel och såna grejor och… Detta 
intresserar mig på ett helt annat sätt (med värme och eftertryck) och man har det med också på ett annat sätt, när man 
gör saker på fritiden och… men det här – det kanske vi kan göra på jobbet också! Inte det där betungande, utan det 
positiva – att det här kanske vi ska tänka på att göra där och så… (Ellen) 

Inom grön rehabilitering/trädgårdsterapi känner personalen att de har mer tid för patienterna. Friare 
ramar, kontinuiteten samt den positiva känslan av att ha fått lyfta ut verksamheten ifrån annars 
tråkiga lokaler uppges vara verksamt i patientarbetet. Fördelar som anges i intervjuerna är att de 
hinner lära känna varje deltagare i en avslappnad och hemtrevlig omgivning, ser grupprocesserna 
påverka, ser deltagarna agera i olika sammanhang över tid och upplever sig få mer kunskap om den 
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kontext deltagarna lever i. Det blir också tydligt att respondenterna kommer patienterna nära och 
bryr sig om dem. Respondenter understryker att de genom detta arbete upplever både en ödmjukhet 
inför den andra människans livssituation och svårigheter, liksom respekt för hennes resurser.  

- Ju mer jag träffar de här människorna som vi träffar, desto mer tycker jag att de är faktiskt hjältar i sina egna liv! Och 
det tycker jag, att det ger mig faktiskt på något sätt energi, för jag tänker att vilka resurser utav människor det 
finns i samhället, som är alldeles för tysta och…”(Marion).  

Materialet visar att missnöjet med förutsättningarna i dagens konventionella vård också, för en del 
av personalen, beror på stora förändringar över tid vad gäller patientarbetet:  

- (…) det är mycket mer begränsat idag än när jag började som arbetsterapeut. När jag började som arbetsterapeut så 
jobbade vi i hemmet mycket, mycket mer och idag så är du begränsad till att de ska ta sig till mottagningen.” (Agnes)  

En faktor som upplevs viktig för resultaten - och motivationen - är att samtalen upplevs löpa friare 
när det inte är vattentäta skott mellan behandlingsrum och vardag. Just här anger respondenterna att 
trädgårdsrummet och naturvistelserna spelar stor roll. Personalen kan stämma av hur någon mår 
eller upplever saker genom några ord på en promenad, eller genom att låta deltagaren välja om hon 
vill ha det enskilda psykologsamtalet inom- eller utomhus - och alla i personalen kan ha ett 
stödjande samtal med en deltagare i det gemensamma trädgårdsarbetet, bokstavligen lutade över 
spaden. De upplever både att detta underlättar för dem själva och att deltagarna påverkas positivt av 
de mindre formella ramarna. 

Naturen som medterapeut 
Naturen är en plats där personalen själva hämtar kraft och energi. Att vara tillsammans med 
patienterna i olika naturmiljöer är en del av basen i behandlingen, där den vilda naturen ses som en 
intresseväckande och än mer kravlös miljö än trädgården. Personalen ser utevistelserna som en 
arbetsförmån. De beskriver att de faktiskt längtar ut, vill vara ute varje dag oavsett väder, samt att 
arbetet med trädgårdsterapin har inspirerat dem till att vilja utveckla kunskaper om djur, växter, 
fåglar, natur, trädgård och odling. Samtliga respondenter upplever också att naturmiljöerna 
underlättar patientarbetet: 

- Jag tror att man når dem på ett sätt som man inte gör i andra verksamheter. Det här att lyfta ut någonting ifrån en 
institution som primärvård eller de här ganska tråkiga lokalerna, ut i naturen, att kunna sitta ute och göra övningar – 
solen, vinden och allt det här… Jag tror att naturen har en så stor läkande förmåga att det påverkar tillfrisknandet 
väldigt, väldigt mycket. (Isa) 

Respondenter beskriver hur naturen, både i form av vildare natur och trädgård, på olika vis upplevs 
hjälpa till i behandlingen. De har alla lärt sig att naturen, årstiderna, växtprocesser, samt olika natur- 
och trädgårdsmiljöer och naturfenomen genom sin inneboende symbolik öppnar möjligheter för 
både dem själva, som ledare och för deltagarna. Genom att erbjuda olika naturbaserade övningar 
upplever de att de kan hjälpa deltagarna att fördjupa kommunikationen med sig själva. 

- De har alla olika symbolik och så. De kan se emellan naturen och sitt eget mående och… Det är jätteintressant att 
höra när de bara vräker ur sig nåt sånt eller… (…) Ja, men som att ” när jag rensar ogräs här så rensar jag samtidigt 
mina egna tankar” och… men också det här med ”att naturen går ner i vila på vintern och laddar för våren, att vi 
människor behöver också gå ner i vila, vi kan inte bara köra på i 100 hela tiden.” (Ellen) 

Upplevelsen är också att naturen fungerar som medterapeut rent fysiskt - genom att erbjuda flera 
tränings- och rehabiliteringsrum, ibland också andra varelser som kan inspirera deltagarna eller kan 
locka fram nya möjligheter ur en övning:  
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- Jaa, till exempel att använda sig av trädgårdsrummet om vi gör sträckningar – att stå där ute och ha kanske en varm 
sol som mjukar upp kroppen, att du har frisk luft när du sträcker ut, att det kanske går förbi en katt som sträcker på 
sig… Att jag kan få med, locka med i detta… Eller i naturen att få lugn, och hitta en plats där de tycker att det är gott 
att kanske luta sig mot ett träd medan man står och gör en mindfullnessövning eller liknande. Eller en 
avspänningsövning för den delen också. Att det blir… Det plussar på – så det redskapet jag har får en 
multipliceringseffekt utav att vara ute, antingen då i trädgården eller i naturen. (Unn) 

Genom utbildningen i och arbetet med naturbaserad terapi har respondenterna inspirerats till nya 
sätt att använda naturen. De upplever att de får en växlande repertoar att erbjuda deltagarna som kan 
hjälpa dem att bli mer medvetna om sina olika sinnen och omgivningens påverkan. 

- Vi har sett att en del blir lugnare, en del får lättare att samla ihop och fokusera när man tar ett sinne i taget och så när 
det sker regelbundet också då. I början är det ett paket där det handlar om sinnena, så de får en vana nästan i alla fall 
då. Och att de liksom skalar av, med ett sinne i taget och det blir att de har lättare då, för att vara i det. För att många 
är väldigt splittrade. Det är liksom att tankarna bara flyger hela tiden, och just det att bara fokusera och liksom gå 
tillbaka till ljuden. Som någon sa häromdagen då:  ”Jaa, jag kunde andas när jag satt där. Jag kände liksom…” Mitt 
uppe i det där kaoset så fick hon en upplevelse av sin egen andning då.” (Agnes) 

I trädgårdsarbetet är upplevelserna att de kan hjälpa deltagarna att träna arbete under kreativa 
former. Att träna arbete är då också att träna paus, tänka på ergonomi, eller träna att göra 
annorlunda… För olika yrkesgrupper bland personalen ger trädgårdens rehabiliteringsarbete 
specifika infallsvinklar: Några ser hur deltagarna förhåller sig till sina kroppar, hur de rör sig och får 
höra om och när de har ont, andra ser hur deltagarna tar sig an arbetet. Alla respondenter upplever 
att detta ger dem speciella möjligheter att stötta deltagarna. Från intervjusvaren framgår dock att det 
inte gäller enbart trädgårdsarbetet utan att det är den vardagliga miljö som de har valt att arbeta i - 
både inne och ute - som upplevs skapa unika förutsättningar.  

- Det här med trädgården och så har blivit mer intressant och jag ser liksom kopplingar som jag inte har gjort förut. 
(…) när jag har jobbat med det här med klienter, att kunna vara med ute i trädgården – som jag beskrev innan – att 
kunna se hur man tar sig an arbetsuppgifter, och hur kan jag lämna arbetsuppgifter, och vad händer med mig då? Hur 
ser det ut när ångesten kommer, i samband med jobb? Hur ser det ut när stressen går upp, eller när jag helt plötsligt 
blir avbruten flera gånger? Hur kan jag se njutningen när jag får komma in och jobba och sitta, och hur kan jag se 
njutningen när något fungerar när det inte har fungerat innan? (…) Plus att vi har haft skitroligt!” (Marion) 

Intervjusvaren visar att respondenterna skattar kontinuiteten i samvaron högt, ur 
behandlingssynpunkt, liksom att de saker de gör tillsammans med deltagarna ger många tillfällen att 
erbjuda deltagarna möjligheter till reflexion. 

I: - Så att när du ser folk här då, arbeta - tycker du att det blir en annan överblick då? Är det lättare för dig att ge råd 
eller? 
R: - Ja, ja - och de kan också bli medvetna om det på ett annat sätt. För de gör kanske samma sak flera gånger och så 
frågar vi alltid: Hur var det idag då? Vad tyckte du idag, när du gjorde de olika delarna då? Och då blir det också att 
de får träna på att fundera liksom, vad gjorde jag? Hur kändes det? Och varför blev det så här idag? Så... Så att vi kan 
få in många fler input. Och många är väldigt ovana vid att reflektera över vad som hände. De står som frågetecken - 
vadå? Men med tiden så kan man liksom, då blir det mer och mer. Och en del får man inte stopp på...” (Agnes) 

Teamwork och nödvändiga färdigheter 
Undertemat teamwork och nödvändiga färdigheter beskriver de upplevda fördelarna, som alla 
respondenter nämt, av att arbeta i ett team med den här sortens behandling. Temat vill också sätta 
fokus på saker som krävs - och kan upplevas svårare - av den som jobbar i ett rehabiliteringsprojekt 
där de yttre ramarna är föränderliga utom kontroll och de inre måste utformas av personalen själv. 
Även om delaktigheten i och ansvaret för utformandet av behandlingen till största delen förefaller 
motivera respondenterna så behöver de också klara av att sätta gränser för vad de kan hjälpa 
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patienterna med och hur mycket tid de kan lägga på de olika momenten. Upplevda fördelar med 
teamarbetet uppges vara kamratskap, stöd och lärande: 

- Vi har en fantastiskt utvecklande gemensam process hela tiden. Ja, det är ett samspel ständigt, att arbetsterapeuten är 
så trygg i sin arbetsterapeutiska roll, jag är ju trygg i min sjukgymnastiska roll och coachen i sin – och att vi hittar de 
delarna som vi möts i och som rent trädgårdsterapeutiskt, att vi möts där och att vi går in i varandra… Det är liksom ett 
respektfullt, kreativt, nyfiket, upptäckar… Jaa – vi har jättekul! (skrattar) (Unn) 

Vissa av teamdeltagarna upplever att de har behövt finna sina olika roller vad det gäller att jobba i 
grupp och leda en grupp, men oavsett detta så tycks teamarbetet, för dem alla, vara en både lärande 
och närande process där samtliga anser sig väl bemötta och respekterade. 

- Det är viktigt tycker jag! För vi har olika erfarenheter alla tre. Olika kunskaper och erfarenheter och så… Att alla är 
lika viktiga… Vi tillför allihopa det som gör att vi är ett team, att vi kan bedriva detta som vi gör… Vi är viktiga 
allihopa, man lär mycket av varandra. (Ellen) 

Enligt intervjusvaren bygger behandlingen på samarbeten inom teamen och med deltagarna, i grupp 
och enskilt. Det nära samarbetet med de andra yrkeskategorierna uppskattas och upplevs 
utvecklande. Respondenterna anger att de känner stöd i sina bedömningar av individerna i 
patientgruppen - både vad gäller deras problem, förutsättningar och hur teamet kan hjälpa.  Det är 
vanligt att de talar om och upplever det positivt att de andra i teamet ser saker ur andra vinklar och 
förklarar med andra ord. Ofta upplevs det att de alla har sett och förstått samma sak men genom 
olika tillvägagångssätt: 

- Det är ju det som också är så roligt att jobba i team, att Ella ser vissa saker i yogan och Anna ute när hon har 
aktiviteter – och sen så kan vi liksom jämföra det här och få en djupare förståelse för hur den här personen samspelar 
med sin omgivning. Och vilka svårigheter och tillgångar den har. Det tycker jag är mycket roligare, att jobba på det 
sättet! (Lisa)  

Personalen talar alla om att arbetet är fritt och rymmer både administrativa moment och 
trädgårdsskötsel, samtidigt som patientgruppen har stora behov. Flera respondenter berättar om 
initiala svårigheter med att sätta gränser för hur mycket de ska engagera sig, som team och enskilt.. 
Det framgår också tydligt av intervjuerna att det är en lärorik process att gå från att arbeta enskilt 
med patienter till att arbeta med patienter i grupp. Flera av dem nämner egen handledning som 
viktigt i läroprocessen. 

För majoriteten är detta att jobba med en grupp, enligt utsagorna i intervjuerna, mestadels en 
spännande och positiv upplevelse. Endast en person berättar att hon, trots att hon föredrar detta 
arbetssätt framför sitt tidigare, ibland påverkas så mycket av hur deltagarna mår och agerar att hon 
kan känna sig helt slut efter arbetsdagen. Många respondenter fokuserar på närvaro - att de tycker 
att det är viktigt att kunna släppa egen stress eller problem när de är med deltagargruppen, vare sig 
det handlar om arbete som hopar sig, saker de ännu inte hunnit ta upp med kollegor eller den 
gnagande oron över om nya rehabpengar ska komma in till projektet eller inte. Det viktiga, enligt 
dem är att de kan sätta sig och vara precis här och nu - närvarande - med deltagarna när dessa är på 
plats. Flera av respondenterna anser också att jobbet inom NBT kräver att var och en har en egen 
stabilitet. 

- Eh, ja – ganska mycket egen stabilitet.(…) Jaa – och en förmåga kanske, att bromsa – Det spelar ingen roll hur 
mycket grejer, hur mycket det är som ska fixas – när gruppen kommer då sätter man sig ned, och då är man här och nu! 
Så att förmågan att vara där, och inte i allt det andra som ska göras, utan att nu gör vi detta. Och det spar ju 
batterierna själv, att inte jag bränner ut mig – jag håller mig hemma hos mig själv. (Unn) 
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Analysen visar att personalen är mycket medveten om hur viktigt det är att de både tar ett tydligt 
ledarskap och att de lever och agerar i enlighet med det de försöker lära deltagarna. Flera nämner att 
de ser sig själva som rollmodeller: 

- Jamen det är ju jätteviktigt! Och särskilt för de här människorna! Därför att dels så har vi dem som har det lite 
jobbigt att leda sig själv. Sen har vi dem som har stressat och tagit över och fixat och donat och man måste (swosh) tala 
om att nu har du inte det ansvaret utan det har jag, så nu kan du slappna av. Här ska du läka ditt stressystem.  Så man 
får ju inte tvivla en sekund på om man är ledare eller inte! (…) Men också, förutom ledarskapet, att vara också någon 
slags rollmodell. Så därför gäller det ju att vara professionell (…) (Marion) 

Svårigheterna med en del av gränssättningen kan, enligt intervjumaterialet, bero på respondenternas 
personliga önskemål om att kunna hjälpa. Analysen visar att det både finns en stor vilja att hjälpa 
den breda patientgrupp som kommer till rehabiliteringen - och att teammedlemmarna är en del i en 
vårdande kultur  där alla vill ge väldigt mycket till deltagargrupperna. Som personal inom dessa 
projekt måste en del av dem lära sig att hitta en balans: 

- Och sedan testar de ju en också. Det har vi haft uppe på handledning också att när det är det här, att nån tänjer på 
gränserna och vill ha mer… Kan jag få mer det här och kan jag inte få ett extra samtal där och kan jag få stanna kvar 
och äta lunch efteråt och… alltså, olika såna… Att man ändå försöker vara ganska tydlig – och det har vi haft svårt för. 
Det är svårt för man vill ge så mycket och det är svårt att hålla sina egna gränser. (…) (Isa) 

Gränssättning kan också upplevas som en del av att vara rollmodell - ur ett salutogent perspektiv - 
då det innebär att erkänna som människa vad som är möjligt för en själv att mäkta med och våga 
sätta gränserna därefter - samtidigt kan respondenter erkänna svårigheter med det och få en 
förståelse för de patienter som inte har mäktat med att säga stopp i tid: 

- Det är väl att det finns ju saker som inte är så smickrande som man också får insikt om – att även om man vill hjälpa 
väldigt många så går det inte. Att man måste sätta gräns till exempel. (…) Jag har behövt göra det i alla fall, fundera 
över vart går mina gränser? Vad kan jag säga JA till, vad kan jag säga NEJ till?(…) Förut så har det ju alltid funnits 
ramar i arbetsbeskrivningen men det har det ju inte gjort här så då har jag fått sätta de ramarna själv. (...) Men skönt 
är det ju definitivt när man kan våga säga att: Nej, men här går en gräns! Och det är också viktigt att kunna det – för 
det är ju det jag säger till deltagarna att göra! Och då kan man ju fatta hur svårt det är…”(Marion) 

De yttre ramarna uppfattas mer låsta: Projektet har de ekonomiska ramar och personalresurser det 
har fått sig tilldelat genom rehabiliteringsgarantin och de vårdinstanser som är huvudmän, vilket 
respondenterna berättar om som fakta att förhålla sig till - om än frustrerande. Från intervjuerna 
framgår att det också finns många förbättringar respondenterna skulle vilja genomföra om bara 
resurserna funnits. Högst på önskelistan står en trädgårdsmästare, en yrkeskategori som 
respondenterna anser skulle tillföra mycket på flera plan men som ingendera av huvudmännen för 
behandlingarna kan erbjuda. Något som flera ur personalen upplever är att det ibland blir för 
stressigt att hinna med alla arbetsuppgifter - och då kan svårigheten vara att nöja sig med att göra 
det näst bästa i förhållande till det önskade: 

- Alltså i början hade jag (skrattar till) att de fick en timme i veckan – men då höll jag på att stressa ihjäl mig. För det 
gick inte att få in… Så att nu så får de en session varannan vecka – men sen händer ju att de blir ledsna här, eller att 
det händer någonting och då så får de ju extra tid. Och ibland så är det ju någon som mår… som är mer i krisfas – och 
då försöker jag erbjuda [samtal]  varje vecka, om det går. (Lisa) 6

Intervjumaterialet visar att respondenterna upplever stöd från de andra i teamet när det gäller att 
sätta gränser för egen perfektionssträvan och istället klara av att göra ”good enough” - vilket ju 
också är vad de försöker lära patienterna. Även i detta kan respondenterna till en del vara ärliga mot 

 Detta var uttryckt tidigare i samtalet och därför underförstått i denna del av intervjun. Här insatt för att förtydliga.6
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patienterna och därmed också vara rollmodeller för ett mindre perfektionistiskt och utmattande 
agerande. Den stora stressen, som de flesta både nämner och skjuter undan, är den årliga frågan om 
just deras rehabiliteringsprojekt ska få nya pengar  så att verksamheten kan fortgå. De måste ändå 
planera som om de visste att de skulle få pengar, trots att budgetskuggan ständigt hänger över dem. 

- Och tyvärr vet vi ju bara ett år i taget. Så just nu i februari är man glad, men sen… För det är… Man skulle ju bli helt 
förkrossad om de skulle lägga ner det här, också för att man ser hur bra det är, hur verksamt det är. Det är ju det här 
man tror på, liksom. (Lisa) 

Personal med lång yrkeserfarenhet uttrycker mest olust när de tänker på möjligheten att de kanske 
återigen, pga rehabiliteringsgarantins föränderliga villkor, måste återgå till att jobba på mer 
konventionella arbetsplatser och på samma vis som de gjorde innan de började med NBT. 

- Jag har nog väldigt svårt att se att jag skulle kunna jobba bara rakt av på mottagning igen. (...) Det [här] har berikat 
livet på så många olika sätt! Att grupprocesser kan leda så fantastiskt långt, jämfört med att sitta själv öga mot öga med 
en patient! Jaa, jag kände väl på mig redan från början att bara komma ut skulle ge goda effekter, att det funkar i 
verkligheten det är ju en bekräftelse mer (skrattar), (…) på det jag tänkte.” (Unn) 

Från knopp till kropp 
I undertemat Från knopp till kropp fokuseras på patienternas, d v s behandlingsdeltagarnas, 
upplevelser av att få delta i naturbaserad terapi. Analysen fokuserar framför allt på uppsatsens 
delsyfte - att söka förståelse för vilka faktorer i terapin som upplevs mest verksamma, samt att 
undersöka hur förändring sker och vad den innebär. Titeln anspelar dels på upplevelser av 
förbättring genom ett pågående växande där patienterna har uppfattat sig själva som en helhet och 
den egna fysiska kroppen uppmärksammats, dels på att det är vanligt inom målgruppen med 
bristande kroppskontakt. Den som är deprimerad, har mycket ångest eller lider av 
utmattningssyndrom tenderar att fastna i tankar. 

Temat har fyra underkategorier där både grundförutsättningar och pådrivande faktorer framträder. 
Behandlingsformen ger, enligt respondenterna, en kravlös, tillåtande och hållande fysisk och 
psykisk miljö där delaktighet samt egna beslut uppmuntras. Underkategorin En trygg ram och 
näring för själen fokuserar på och beskriver deltagarnas upplevelser av dessa grundförutsättningar. 
Kategorierna Fysisk, kreativ och medveten samt Samtal, samvaro, samverkan belyser i huvudsak 
pådrivande faktorer i processen, patienternas upplevelser av de övningar som har givit insikter eller 
erfarenheter som har varit av större betydelse för dem. Mognad och växande - kvinnan i kroppen är 
en underkategori som framför allt tar upp hur upplevda förändringar/förbättringar yttrar sig.  

En trygg ram och näring för själen 
Denna underkategori visar på vikten av en trygg, tillåtande och vänlig miljö som grundförutsättning 
för patienternas trivsel. Respondenternas upplevelser av den fysiska och psykiska miljön relaterar, i 
berättelserna, tydligt till förändrat mående och beteende. Det som genom analysen kommit att ingå 
som grundförutsättningar är de delar av intervjumaterialet där deltagarnas upplevelser av den 
kringliggande miljöns och husets inverkan beskrivs, liksom respondenternas generella upplevelser 
av att ingå i någon av behandlingsgrupperna. Andra viktiga faktorer är bemötandet från 
behandlarteamet och hur kvinnorna upplever sin egen roll i behandlingen. 

Intervjuerna visar att många av dessa kvinnor upplever att behandlingsteamets agerande skapar 
förutsättningar för den positiva känslan i samvaron. De flesta berättar att de känner sig välkomna, 
hållna och/eller sedda och lyssnade till av behandlingsteamet - att personalen känns vänliga, varma, 
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förstående och att det känns som om de verkligen bryr sig om deltagarna. Flera kvinnor återkommer 
till upplevda fördelar med att gå hos ett team snarare än en behandlare.  

 - Det har ju känts väldigt hållet, eftersom de är tre stycken. (ivrigt) Det är tryggt också för (…) att det inte alltid är 
avhängigt en ledare och så… Och att alla ser väl på olika sätt… De är ju individer också. (Vera) 

Den yttre miljön - huset och trädgården - beskrivs av flera respondenter, antingen som en del av en 
varm atmosfär, en förutsättning för just trädgårdsterapi och/eller som bidragande faktorer till 
trivseln: 

- De är alltid väldigt förstående. Alltså, de känns alltid väldigt vänliga och förstående. Mer än folk i allmänhet, om man 
säger så. Mer än på en arbetsplats eller så. Det är en varm atmosfär. Och jag tror att det här huset bidrar till det också, 
att det är ett gammalt hus och det är viktigt var man bedriver en sån här verksamhet, tror jag. (Alice) 

Behandlingsmiljön upplevs inte bara hållande och bekräftande utan också som en kravlös miljö där 
kvinnorna, enligt intervjumaterialet, kanske för första gången prövar att agera annorlunda än 
tidigare. Istället för att vara duktiga och prestera kan de säga nej, eller be att få göra något annat om 
de inte orkar med aktiviteten. Själva rehabiliteringsmiljön upplevs ofta vara som en annan värld 
eller en oas jämfört med verkligheten utanför grindarna. Analysen visar att det då handlar om att 
innanför grindarna upplever kvinnorna att de får vara som de är, de behöver inte spela, de får lära 
sig att de duger som de är , att de inte måste prestera intill perfektion - men också att det verkligen 
finns personligt utrymme att känna efter och handla enligt det de känner - underlättat av en 
kravlöshet från personalens sida som deltagarna upplever är ”på riktigt”. 

- Och att man får gå ifrån, att det är OK. (…) För jag hade nog inte gjort det om jag inte hade märkt att det funkade, 
och så, utan någonting. För jag är inte en sån person som… utan oftast när jag, även när jag har mått riktigt dåligt så 
är jag med andra människor så sätter jag liksom på en mask och ler och är glad och pratar, fast jag kanske egentligen 
inte orkar – och gör saker fast jag egentligen inte orkar. Och nu slapp jag det! Nu kunde jag sitta i ett hörn och se sur 
ut (skrattar) utan att någon ifrågasatte det. (Kristina) 

I intervjuerna beskriver flera kvinnor att de under denna behandling har kunnat börja utmana sin 
ångest inför olika saker. De berättar att de kan våga sig på en övning trots initial ångest och klarar 
att göra den ändå därför att de känner sig trygga med stödet från personalen.  

- Jag har nog känt mycket omsorg så, att de känns som om de verkligen bryr sig och så, och jag kan tycka att det är 
jobbigt att vara i grupp, att jag reagerar på saker och så – att det har varit väldigt skönt för jag har känt mig fri att ta 
upp det då. Och prata om hur vi ska kunna hantera det här och så. Och sen även fått stöd i då, om jag till exempel har 
varit i gruppen och känt att jag har haft svårt att komma in i den, så har jag märkt att när jag har tränat på de här 
grejorna att jag har blivit uppmuntrad i stunden, i de här situationerna och sen att det skapar mer trygghet och att jag 
har känt mig sedd då. (Vera) 

Sigrid beskriver genomgående i intervjun en mycket hög ångestnivå inför alla nya övningar, 
framför allt fysiska och kreativa övningar. Hon beskriver också tydligt hur anknytningen till en 
speciell person i personalen inverkat på hennes möjlighet till deltagande: 

- Alltså, det som hjälpte mig mest, var nog… i början då, kommer jag ihåg nu när du säger det, för att jag var på 
intervju här, med X innan det började och jag kände mig väldigt trygg med henne, att då gick jag bakom henne (fnissar 
lite) eller bredvid henne hela tiden. (skrattar) Och då kände jag mig tryggare. Och sen så kunde jag ju gå var som helst, 
men i början var det så. Så det var väldigt mycket hon som gjorde att jag vågade nya saker. (Sigrid) 

Intervjumaterialet visar att behandlingen inte upplevs som särskilt lättsam, trots att alla tycker om 
personalen och miljön. Kvinnorna beskriver att de möter många utmaningar och ibland eget 
motstånd mot inslag i behandlingen. Några respondenter berättar att de har ogillat något i början, 
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samt att den trivsel och trygghet de känner på behandlingsplatsen nu har infunnit sig efter en 
process med initialt motstånd. Anledningarna till motståndet varierar och är högst individrelaterat. 
Det råder ingen konsensus om vilka övningar som upplevs som konstiga eller jobbiga, förutom att 
flera av deltagarna nämner att det initialt är svårt att vara i en grupp: 

- Det började liksom att i början ville jag inte gå hit ibland. Alltså jag var väldigt negativt inställd till gruppen från 
början. Jag tänkte någon pratade för mycket och de här testunderna vi hade i början en halvtimma var bara blaj. Så 
kände jag i början. Sen efter ett tag så blev det tvärtom! Då var testunderna det bästa som fanns, jag var helt med och i 
dem! Och även att den här känslan av att komma hit, ta sig hit försvann. Det var alltså enklare.(…) och sen efterhand 
så ja, ja (låter glad och ljus på rösten) – nu ska jag dit igen. Nu kommer vi att göra det och det och ser fram emot det. 
Och när man kom därifrån så var man mycket gladare också då, (…) (Beatrice) 

Karin särskiljer sig från de andra respondenterna i det att hon har svårt för både personalens 
hållande attityd och de fasta ramarna. På frågan om hur hon uppfattat bemötandet svarar hon: 

- Bra! Omhändertagande. Lite väl mycket. (…) Ja, lite mycket omhuldande. Ungefär som om man var sjuk. Man är ju 
inte sjuk. Jo, man är ju sjuk, men inte så sjuk så att man behöver daddas! (Karin) 

I materialet framgår att de flesta av kvinnorna anser att de själva har tagit ansvar för att på olika sätt 
vara aktiva och delaktiga i behandlingen och flera av dem nämner känslan av delaktighet som en 
positiv skillnad mellan denna behandling och behandlingar de tidigare fått. Det har dock inte 
upplevts som betungande eller egentliga krav, utan mer som just ett eget ansvar eller en möjlighet 
där de själva har ett visst ansvar för utfallet: 

- Ja, jag tycker att jag har stort ansvar! Det är ju… Jag känner mig priviligerad att få komma hit. jag tycker att det är 
jätteviktigt (…) Jag har verkligen värdesatt det högt och sett till att komma hit. (…) Ja, att ge allting en chans 
naturligtvis. Att vara öppen - det är ju A och O att man är öppen för att pröva nya saker och vara med på aktiviteter 
som… inte säga nej och gå undan för att man tycker att det är fånigt eller jobbigt . Så jag har tagit det på största allvar. 
(Alice) 

 - Men på nåt sätt är det ju att bestämma sig för att gå in i den resan som man gör. Att det är en resa man går in i med 
sig själv, att det handlar om att släppa taget då om saker och ting. Att våga låta saker och ting ske, det som sker när 
man målar eller gör yoga – för det gör ju saker med en. Så det är väl bara det att bestämma sig för första steget – det 
är det här jag vill göra. Och sen… (Vera) 

Analysen visar att en mycket viktig grundförutsättning i rehabiliteringen är att övningarna för det 
mesta både upplevs meningsfulla och ligger på en nivå som respondenten kan klara, samtidigt som 
det finns personal till hands. Det är essentiellt, speciellt för den som varit sjukskriven länge, att få 
uppleva att det går både att bemästra en aldrig så liten uppgift och att få kontakt med andra under 
arbetets gång: 

- (…)Alltså, innan så har jag arbetstränat men då klarade jag nästan ingen dag. Jag fick lägga mig och vila och jag 
gick runt och grät och kunde inte passa in bland människorna, eller ha någon kontakt med dem. Och då liksom blev det 
värre och värre, så att jag behövde verkligen aktivitet (…) som var på min nivå, så att jag kände att jag klarade det och 
jag fick kontakt med människorna liksom. Det betydde faktiskt jättemycket och jag har inte riktigt tänkt på det innan 
men det gäller ju att hitta någonting som man faktiskt klarar och där man känner att man får kontakt. (Sigrid) 

Samtal, samvaro, samverkan 
Några av deltagarna har möjlighet att inom behandlingen få enskilda samtal med psykolog men 
samtal förekommer inom behandlingen i flera former. Analysen visar också att alla typer av samtal 
och samvaro samverkar i rehabiliteringen.  

-Alltså en stor skillnad är ju att här är man i en gemenskap – och så får man samtalsstöd. Men det är inte liksom, nu 
har det gått 50 minuter, nu är tiden ute – utan det blir mjukare på något sätt. Och det känns tryggt. (Alice) 
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Respondenterna lägger stor vikt på just samvaron inom behandlingsprojekten - att ingå i ett 
sammanhang där de får sin historia och person validerad, samt känner gemenskap. I den miljön får 
de också sin vardagsproblematik normaliserad genom att höra andras berättelser.  

- Ja, hela… hela grejen. Samvaro med andra människor som har varit i samma situation. Jag är inte ensam! För det 
tänker man ju ofta. Alltså – jag är ensam på hela denna jorden alltså att vara  sjuk! Däruppe i kontoret (pekar på 
huvudet). Men det är jag ju inte! Det är ju väldigt vanligt idag. (Karin) 

Att det är en gruppbehandling med en beständig, l i ten grupp är viktigt för 
respondenterna.Möjligheten att känna sig sedd och få kontakt och samvaro med andra är faktorer 
som alla respondenter tar upp som viktiga inslag i behandlingen. Gruppen i sig upplevs som ett stöd 
och en ”fin grupp” Flera respondenter berättar ändå att det är utmanande att vara kvar i gruppen och 
visa känslor, att kunna dela med sig av erfarenheter och upplevelser samt att det är en ny erfarenhet 
att vara i en grupp på detta vis. Beatrice säger uttryckligen att det har krävts att hon prövar att öppna 
sig mer för andra än vad hon har gjort i andra sammanhang - att pröva har dock givit henne insikten 
att det faktiskt går och kan ge något: 

- Kanske en viss uppoffring av ens integritet då, om man vill hålla den, så har väl det krävt det då. (…)Att man har fått 
öppna sig mer. (…) Jag har varit mer öppen här. Än vad jag är bland kollegor och på jobbet och sånt. (…) Jag har fått 
positiva reaktioner på det! (låter lite förundrad) Så att det var väldigt bra upplevelse att få det! Jaha, det här var inte så 
farligt, då kanske jag kan fortsätta att vara så här öppen, utan att det liksom… utan att himmelen faller ner. (Beatrice)  

Något som flera av kvinnorna lyfter fram som verksamt är de gruppdiskussioner kring olika teman 
som är en del av behandlingen. Flera respondenter talar om nya insikter kring att deras behov 
faktiskt är viktiga för att livet skall fungera. 

Flera kvinnor berättar om hur deras psykiska ohälsa har gjort dem tystare och mer isolerade. Några 
talar om att de känt sig obekväma i kamratsammanhang och att tiden i rehabiliteringmiljön innebär 
möjligheter att vistas i ett gruppsammanhang under helt nya villkor. Det förefaller mycket viktigt att 
behandlingen erbjuder forum där deltagarna både kan komma med egna funderingar utan att få dem 
invaliderade och att de får lyssna till andras upplevelser och reflexioner. Att våga uttrycka sig i detta 
sociala sammanhang upplevs av flera deltagare som en del av att ta - och få - en plats: 

- För då känns det som att min historia och mina tankar får ta plats. Om de kommer utanför mig och någon annan 
lyssnar på dem, så får de mer plats och blir synliga. Det har varit jätteviktigt för mig, för jag har känt mig… jag vet 
inte, bland mina vänner så har jag inte känt att jag har kunnat ge uttryck för de funderingar jag har kunnat ge uttryck 
för här, för här känns det ganska högt i tak och man behöver inte känna sig så konstig. Så jag har väl inte låtit mina 
egna funderingar ta så speciellt stor plats innan. Och om jag låter mina funderingar ta lite mer plats så kan jag känna 
det som att jag kan ta lite mer plats, så som jag behöver. (Sigrid) 

Kristina diskuterar detta i termerna av att hitta sig själv - jämfört med att bara ha vaga livsplaner 
kring arbete och familjebildning för att hon förväntats ha dem, utan att egentligen ha någon egen 
relation till planerna. Under behandlingen började hon kunna ifrågasätta dessa synsätt, se till egna 
behov och vad hon egentligen tänker och känner kring sitt liv: 

- Jag har hittat mig själv, har jag faktiskt gjort – för jag har nog aldrig vetat vem jag är. (…) Det har nog varit mycket 
samtal – både gruppsamtal och psykologsamtal – för jag, eh… Jag blev sjukskriven första gången när jag var 16 år. 
Det var när jag var i gymnasiet, utbrändhet och depression – och sen har jag varit sjukskriven i omgångar. Så jag har 
ju liksom gått igenom senare tonår och första delen av vuxenlivet och mått dåligt! Då tappar man bort sig själv, alltså 
man blir ”ett med måendet” på något sätt. (…) eller man vet inte riktigt vem man är! Om allting är liksom bara grått 
och långsamt…(…)  men här har jag nu haft tid att sitta ner och liksom tänka efter hur jag mår eller är – vad jag vill. 
(Kristina)  
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Ytterligare aspekter där både grupp- och psykologsamtalen har positiv påverkan i behandlingen, 
enligt respondenterna, är när de fastnar i negativa tankemönster kring sig själva, har perfektionskrav 
på sig själva, eller har tankar om skam över att inte orka. I de här fallen visar analysen att samtalen 
ofta har givit mer salutogena perspektiv. 

- Det har kommit utifrån psykologsamtal här då, att jag lätt hamnar i en cirkel där jag ser på mig själv utifrån problem 
då, och fokuserar på det som jag inte tycker fungerar med mig och så… men jag har nog lyckats bryta det en del, tror 
jag, så att det är mer det friska som har fått ta mer plats, tycker jag. (Vera)  

Psykologbehandling, i den mån det har funnits inom teamet, har uppskattats och setts som ett stort 
grundläggande stöd av de respondenter som fått möjlighet till enskilda samtal inom 
behandlingsprojektet. Andra har tyckt att det har fungerat även med externa psykologer eller 
psykoterapeuter. En respondent var dock tydlig med att hon upplevde det som mycket positivt att 
både psykolog och annan personal kunde se deltagarna i aktivitet och på det viset få en mer 
genomgripande kunskap om hur saker fungerade, jämfört med att bara prata om problemen.  

Fysisk, kreativ och medveten 
Underkategorin Fysisk, kreativ och medveten illustrerar hur deltagarna upplever sig ha påverkats av 
naturen och vissa mer fysiskt orienterade aktiviteter som erbjuds under behandlingen.  I analysen 
har aktiviteterna uppfattats som pådrivande faktorer eftersom de, enligt intervjumaterialet, ger 
deltagarna viktiga erfarenheter och för återhämtningsprocessen framåt. Fokus i denna underkategori 
ligger på att deltagarna i undersökningen har blivit mer medvetna om naturen runt i kring och om 
sig själva i kroppen samt att bristande kroppsmedvetenhet är - eller har varit - en del av deras 
problembild. 

Kvinnorna lyfter i intervjuerna fram aktiviteter som upplevs särskilt verksamma i behandlingen - 
inte sällan i jämförelse med behandlingar ”där man bara pratar”. Flera av kvinnorna berättar hur de 
har fått mer kontakt med sina känslor via kroppen och de erbjudna fysiska -, mindfulness- eller 
sinnesorienterade övningar som finns på behandlingsplatsen. Naturen i sig, kreativt inriktade 
övningar i natur och trädgård, samt bildterapi, diktande och annan konstnärlig verksamhet upplevs 
av flera respondenter bidra till nya sinnesintryck, kontakt med känslor, mående och tillgång till ett 
eget symbolspråk. 

Respondenterna fokuserar sällan länge på naturen, under intervjun, utan talar om den som något 
självklart. De flesta säger att naturen är viktig för dem och att de tillbringar mycket tid i naturen. 
Även de som tidigare vistats mindre i naturen beskriver naturpromenaderna inom behandlingen som 
något viktigt och något de vill fortsätta med för att de får skönhetsupplevelser, upplevelser av frihet, 
rymd, glädje och ny energi. 
  
- Här var vi ju ute i alla väder och man vande sig väldigt vid det. Det var ju vinter när jag gick i trädgårdsterapin så att 
jag ville bara vara ute ett tag, även om det var kallt då, att vara i det. Så att det gav glädje! (Beatrice) 

Intervjumaterialet visar att naturen för många deltagare är plats för rekreation och positiva 
upplevelser men också att specifika naturmiljöer kan kopplas till vissa känslor: 

-Det känns som ett väldigt kravlöst sätt att ha kontakt med livet och det friska i livet. Och i relation med människor så 
kan det kännas kravfyllt men det gör det inte när man är med naturen. (…) Alltså jag är uppvuxen vid havet (…) Det är 
nån slags frihetskänsla och igenkänning på något sätt, eftersom vi seglade och jag är uppvuxen vid havet och så. (…). 
Och det ger på något sätt en öppenhet och rymd i mig att vara vid havet, och så. (…) Och sen kan jag gilla att vara i 
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skogen också. Men då är det mer att det känns, att det känns som att man är ja, hållen – av träden och jorden och man 
känner mycket dofter och så! Det skapar en annan känsla, liksom – (väldigt tyst): Jag kan känna mig hållen. (Vera) 

En respondent reagerade starkt på vinternaturen som hon menade var död natur, och den tyckte hon 
inte om att vara i. Annars har natur och trädgård uppfattas av deltagarna som den självklara 
grundramen i behandlingen. Vad de gör i naturen upplevs vara avhängigt behandlingsteamet - den 
eller de ledare som är med gruppen ute. Utan den hjälp de får att bli mer medvetet närvarande, 
vilket flera respondenter beskriver från övningarna, skulle skogs- och trädgårdsvistelserna troligen 
inte få samma effekter: 

- Jo, mycket är det ju de  (ledarna) som har skapat de här förutsättningarna och lagt upp det här programmet och… 
Annars kan ju skog bara bli skog, även om det antagligen är jätteviktigt och har en viktig funktion i det här. Men liksom 
själva planeringen av det här och strukturen är ju väldigt viktig, tycker jag då! Jag tror det i varje fall. (Beatrice) 

Trädgården beskrivs oftast som en kravlös och naturlig del av behandlingsmiljön, samtidigt som 
respondenterna är medvetna om att just behandlingsprojektets trädgård är en speciell form av 
trädgård: 

- Det första som jag tänker på är att det är en plats där jag kan andas, på något sätt. Att det finns… att det finns öppna 
ytor och frisk luft. (skrattar lite) Det andra som jag tänker på är att jag känner någon slags, någon slags ro inuti när 
jag tänker på det. Sen är det såklart att en trädgård skulle ju kunna vara kopplat till mycket krav och sådär beroende på 
vad man har det till, men den här trädgården har inte varit det. (Sigrid) 

Inom behandlingsprojekten upplevs trädgården inte bara som en lugn och trygg plats utan även som 
en plats där deltagaren kan träna arbete i sin egen takt, känna in arbetsställning och träna sig att ta 
paus med mycket stöd från behandlingsteamet. De flesta återkommer till att trädgården är en plats 
där de får lära sig att vara i sina sinnen, medvetet närvarande. Några har blivit mer uppmärksamma 
på årstiderna och vad som händer under varje årstid och andra fokuserar på att det känns meditativt 
att vara i trädgården och/eller att de får vila när de gör saker med händerna och slipper tänka så 
mycket. Trädgården är också en miljö där flera respondenter känner att de, under arbetet, kan utbyta 
några ord med personalen kring sitt eget mående på ett mer naturligt sätt än vad som är vanligt inom 
andra behandlingsformer. 

 - Ja, men här kan man byta några ord medan man står och gräver en grop också. Det är ju liksom inte vattentäta skott, 
känner jag. Och hon kan fråga ”hur gick det med det?” eller… och det känns ju som om någon bryr sig då! Ja, det är 
nog mycket det – det känns som om de bryr sig! Och det gör säkert kuratorn också, på sitt vis, men det blir på ett annat 
sätt (här) man jobbar lite ihop… Det blir lite känsla av att det är mina jobbarkompisar just nu. (skrattar till lite) (Alice) 

Analysen visar att naturen på olika vis kan underlätta och inspirera till både rent fysiska upplevelser 
och kommunikation - och kan bidra till förändring genom detta. Flera kvinnor beskriver som 
verksamt sinnesövningar eller mindfulnessövningar där fokus på dofter, ljud, syn, känsel och hörsel 
gör dem uppmärksamma på både upplevelsen i kroppen, på omgivningen och varelser runt i kring - 
små saker i vardagen som ger glädje, energi och skapar lite engagemang. 

- Alltså det jag tänker mycket på är att just den här formen med alla de här delarna… Det handlar mycket om eh, 
känslor, hur man uppfattar saker, en själv och något slags ursprung och det är där liksom som jag känner att 
trädgården kommer in, just det här… Jag vet inte, nåt ursprung liksom, alltså att vara ute i naturen där det plötsligt 
känns liksom att man ska vara. Att liksom ”Det här, det är vår värld!” (Kristina) 

Några kvinnor berättar också om mer direkt kommunikation med naturen. Vera berättar att hon, då 
hon suttit och pratat med  t ex  en sten eller ett träd, både upplevt sig mindre ensam och kunnat 
bryta känslan av att bara vara i en egen bubbla. Hon talar också om naturen och den egna 
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kommunikationen med naturen som en möjlighet till ett spirituellt uttryck. De andra berättar om 
någon form av kommunikation med naturen som de upplevt positivt. Dessa kvinnor visar ofta 
genom kroppsspråk och ljud osäkerhet över hur berättelserna ska uppfattas, väl medvetna om att 
konceptet kommunikation mellan människa och natur är accepterat inom behandlingen men sällan 
utanför den. Att finna symbolik för sitt eget tillstånd och mående genom olika naturmiljöer och 
objekt i naturen upplevs av flera deltagare som lite ovant men relativt enkelt och effektivt, möjligen 
för att respondenterna redan har en etablerad, god relation till naturen: 

 - Ja, jag älskar ju skogen! Jag går väldigt mycket i skogen själv också. Ja det har ju varit att vi har gått såna här 
mindfullnesspromenader, lite att man ska leta efter något föremål i naturen som överensstämmer med hur man känner 
sig… Det är väl kanske inte något man gör annars. Det har väl lite granna öppnat sinnena lite mer. (...) Jag tycker att 
det var väldigt lätt! Förvånansvärt lätt. Det var jag lite överraskad över. När man hör det första gången så låter det lite 
underligt, sådär. Men det finns mycket i naturen, om man öppnar ögonen sådär lite mer för sånt där som man kanske 
inte ser annars, men om man blir påmind, om man får en uppgift. (Alice) 

Övningar som fokuserar på kropp och sinne har påverkat alla respondenter. Analysen visar att dessa 
erfarenheter troligen har varit viktiga bidrag både till deltagarnas upplevelser av förbättrat 
hälsotillstånd och till positiva beteendeförändringar. Berättelserna handlar i flera fall om att 
respondenten har klarat av att vara kvar i känslor som hon tidigare flytt ifrån: 

- Jag har ju blivit lugnare och mer förankrad, vågar stanna kvar mer i mig själv när det blir jobbigt eller kommer 
jobbiga känslor. Där är det då yogan som har hjälpt, tycker jag då. För då har vi då haft yoga på morgonen i en timma 
och det hjälper ju en att landa och komma ner i sig själv. Och då kan jobbiga känslor komma upp och då har det fått 
göra det, om det har kommit gråt eller… Då har det fått göra det – och det har varit en väldig träning i att vara kvar i 
det som händer bara. (Vera)  

Kvinnorna berättar i flera fall om ovilja att känna sina kroppar. De har upplevt initialt motstånd mot  
- eller ren ångest inför - att i vardag eller övningar aktivt och medvetet vara i sin egen kropp. Några 
av deltagarna beskriver hur de till slut bestämt sig för att ge saker en chans och prövat att göra en 
övning där de sakta vågar känna kroppen som den är. Då kan övningen i bästa fall upplevas som 
skön och i flera fall uppger respondenterna att de efter upprepade övningar, där de inte givit upp 
trots ångest eller motstånd, faktiskt känt sig bättre efteråt. 

- Jag trodde aldrig att jag skulle klara av det, men det gick jättebra – (…) Så (…) stod vi ute i trädgården och det var så 
skönt, så stod man där och ibland kunde man höra hur folk gick förbi och liksom stannade (…) Vi var liksom tre stycken 
som stod där och sträckte oss åt alla håll, i mitten av trädgården liksom. (…) Men just bara att släppa det där, det var… 
Att lära sig att tänka efter hur kroppen känns. För det är sådant jag egentligen inte vill. (Kristina) 

- Eh, jag vet inte – jag har jobbat väldigt mycket och väldigt hårt där, (Basal Kroppskännedom) för att jag… (…) Det 
har varit bra, men inte speciellt lätt för att jag har mötts väldigt mycket av min ångest och en massa konstiga känslor 
där. Så att ofta har jag bara stått stilla, eller gått ut, eller gråtit, eller – ja… Men om jag har försökt så har det alltid 
gjort att jag har känt mig bättre efteråt. (Sigrid) 

Även deltagare som inte har ångest inför den egna kroppen kan få påtagliga och starka upplevelser 
av att göra övningar som går ut på att känna kroppen mer medvetet. Beatrice beskriver vad hon 
uppfattade som en aha-upplevelse - samt, implicit, att det normala tillståndet är att vara i det 
mentala medvetandet snarare än medvetet i kroppen: 

 - (…) vi gjorde det (Basal Kroppskännedom) i ett väldigt flöde av att vara här och nu, vi övade på just det att göra 
rörelserna så kontinuerligt som möjligt, och då kände jag att jag var med i det. Jag fick en sån aha-upplevelse av att jag 
var här, i det – och i kroppen, inte bara i sinnet. (Beatrice).  



�26

Flera deltagare ser det som verksamt att göra övningar som går ut på att återupptäcka sinnena. Det 
sker genom enkla övningar i Mindfulness eller Sensual Awareness och några respondenter uppger 
att de får en rikare tillvaro bara genom att de upplever dessa erfarenheter och känslor: 

- Jo, men när jag kommer som i – exempelvis som vi gjorde då en övning här då de köpt en massa olika exotiska frukter 
och så… Då var ju det här inomhus då. Då skulle vi äta det här genom att lukta på det, känna på det och titta på det 
som att det var första gången vi såg det och sådär. Och sen så smaka och svälja och allt det här… och det är klart att 
jag upplevde mig själv mer då, också – för det är ju jag som relaterar till det här! (Vera) 

Ljudkartan är en sinnesövning som har påverkat flera av kvinnorna positivt när det gäller att kunna 
vara medvetet närvarande i naturen och samtidigt relatera på ett nytt sätt till omgivningen. 
Deltagarberättelserna visar både att flera olika metoder ger respondenterna likvärdiga upplevelser 
av att vara i kroppen, samt att medveten närvaro i naturen i vissa fall kan öka deltagarens upplevelse 
av trygghet i de omgivningar hon rör sig i: 

- Alltså man sitter på ett ställe och så ritar man ner på papper med krita, (…) Det kan vara olika ljud man hör runt i 
kring sig, det kan vara tyst liksom…(…) Alltså, innan jag gjorde ljudkartan så hade jag haft väldigt svårt för ljud, jag 
hade varit väldigt rädd för ljud. Vi har gjort ljudkarta några gånger och jag har upplevt att jag har blivit tryggare med 
ljud runt omkring mig. (…) Och det är också ett sätt att vara här och nu. (Sigrid)  

Kreativa övningar är ett viktigt inslag i behandlingen. Flera kvinnor berättar i mycket positiva 
ordalag om kreativa övningar i naturen där de fått pröva dikt eller bild som verktyg. Upplevelser 
från dessa övningar har för dem inneburit ökad fysisk såväl som psykisk medvetenhet. En del av 
respondenterna jämför också det kreativa i denna terapiform med konventionell samtalsinriktad 
terapi och uttrycker behov av att göra något annat än att bara prata: 

- Och det märkte jag ju när vi skulle skriva en egen dikt att det också ploppar fram sånt som har legat… de här kreativa 
uttrycken – som blir ett annat sätt att kommunicera om sig själv än att sitta och prata om sig själv så här, som det kan 
bli mycket i terapi – för jag har gått mycket i terapi och speciellt det här pratet… (Vera) 

Respondenter från en av behandlingsplatserna berättar alla om bildterapisessioner som 
betydelsefulla i behandlingen. De beskriver hur de genom bildarbetet får insikter om sig själva, sin 
relation till omvärlden och saker som händer i deras liv. En del av dem har också upplevt att de ska 
ta sina egna behov av kreativitet på allvar och ge skapandet utrymme. De lyfter då fram både den  
den glädje och tröst skapandet kan ge. Det kreativa skapandet förefaller även ha stor betydelse för 
den som har svårt att uttrycka sig med ord. Vera berättar hur hon ofta har haft problem med orden 
och att ta plats i en grupp men att hon känner att hon har blivit synlig för de andra här, genom just 
gruppdiskussioner kring dikter och saker de gjort inom bildterapin. Hon menar att när de skall tala 
om sina bilder i gruppen så har hon både ett givet utrymme och ett ämne som gör det lättare för 
henne att ta plats. 

Även deltagare som inte egentligen trivs med bilden som verktyg kan dock uppleva den effektiv: 

- Kroppen och själen skulle vi rita, och hur de satt ihop, och hur de kändes – och då blev det väldigt klart för mig hur 
jag mådde, och hur jag kände inför mig själv! För det är sånt som man inte riktigt tänker på! Och inte kan… Även om 
man sätter ord på det så blir det inte samma sak som när man gör en bild – alltså då kan man fysiskt se! (Kristina) 

När respondenten får tillgång till den symbolvärld som bildterapin eller andra kreativa övningar kan 
ge henne så upplever hon tydligen möjligheter att synliggöra känslor och faktiska förhållanden för 
sig själv och andra. Om kommunikationen ger tillgång till känslor som annars varit avstängda, eller 
leder till att deltagaren känner sig mer sedd, mer mångfacetterad och/eller tydlig för andra så 
upplever hon sig också mer medvetet närvarande som fysisk person i ett socialt sammanhang. Det 



�27

kan förändra självbilden:  

-  Ett av mina problem har varit att jag har känt mig väldigt diffus – alltså både som kropp och som person och jag har 
också tyckt att saker i kring mig ofta känns diffusa. Och då har det varit jätteskönt att ta i något konkret. Och i början 
så var det så att om man ska ta i någonting, så är det ofta att nu ska jag göra någonting. Jag ska plantera någonting 
eller tillverka någonting – och jag vågade inte det i början, för jag tänkte att det som jag gjorde skulle förstöra 
någonting. (…) Det var en jättestor sak som jag brottades med, men så när jag gjorde saker här och hade stöd så 
började jag i alla fall att möta den tanken och kunde lite mer känna att något jag gör har gått bra eller är något som 
tillför. Det var en väldigt stor upptäckt för mig faktiskt – att det jag gör kan tillföra något. Ja. (Sigrid)  

Det är inte bara positiva tongångar i berättelserna om övningarna. Karin känner motstånd mot en del 
övningar som hon anser vara väl mycket ”lekskola” och hon upplever att ledarskapet är för strikt - 
”som gymnastiklärare” - men hon visar också, senare i intervjun, att hon faktiskt har deltagit i 
aktiviteterna under de två perioder hon haft med den här behandlingen som hon betecknar som 
”konstig men bra”. Det är intressant, i det sammanhanget, att de tekniker Karin berättar att hon 
använder och har nytta av nu i vardagen kommer från en aktivitet som hon beskriver som underlig 
och är ledd av den personal som mest irriterar henne i fråga om fasthet i hållandet av ramarna. Ett 
par respondenter har reagerat starkt på långsamheten och noggrannheten i mindfulnessövningarna 
och tycker att de är konstiga. En kvinna förefaller inte riktigt förstå alla övningar och en annan blir 
irriterad på långsamheten: 

- Ja, men jag fattar grejen, man sitter liksom och lyssnar och använder det sinnet och man ska liksom väcka det och 
vara i stunden (låter lite irriterad) – men så kan jag bli såhär, men guuud, nu har jag lyssnat klart! Alltså, kan det väcka 
så mycket? (Kristina) 

Genom praktik av medveten närvaro och en större medvetenhet om både kropp, mående och egna 
behov förefaller respondenterna ändå uppleva både ökad psykisk flexibilitet och en mer fungerande 
vardag. 

Kvinnan i kroppen - växande - och kanske mognad 
Underkategorin Växande - och kanske mognad fokuserar på upplevelser av förändring och 
förbättring över tid - häri finns också syftningen till trädgård och - implicit - att växandet tar den tid 
det tar, från frö till frukt - en rent fysisk process som avser att ta fasta på hur viktigt det har upplevts 
för deltagarna att komma i kontakt med sig själva och att få ett ökat kroppsmedvetande. Flera 
respondenter har understrukit vikten av att ha fått den tid de har behövt i behandlingen - detta gäller 
tyvärr inte alla på grund av förändrade yttre ramar, för själva behandlingsprojekten. En respondent 
berättar både om hur mycket hon tycker att behandlingen har givit henne i fråga om verktyg, glädje 
och mer ork men också om sin hopplöshetskänsla över att inte känna sig färdig och att inte kunna få 
mer tid.  

Denna underkategori avser att belysa vad som nu upplevs annorlunda av deltagarna, d v s vad som 
går att relatera till förändring på grund av behandlingen och hur deras vardag har påverkats under 
behandlingstiden. Karin berättar till exempel om hur hon numera använder kroppsrelaterade 
tekniker som andningsövningar och avslappningsövningar från behandlingsplatsen för att komma 
igenom svåra situationer i vardagen. Hon berättar också att hon har lärt sig att medvetet försöka 
tänka annorlunda kring olika upplevelser och därmed har fått ett mer flexibelt agerande i 
sammanhang som annars skulle bli jobbiga:  

- Jag har börjat tänka, tänka! Innan jag gör. För det slår oftast mot mig själv. Om jag till exempel blev arg på henne 
där igår [som stirrade] så hade hon kanske blivit jättearg på mig, och så hade vi börjat bråka kanske – men jag valde 
alltså att göra något annat i stället. (Karin) 
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Även kreativa övningar som bildterapi kan skapa nya förutsättningar genom att väcka slumrande 
talanger och behov, upplever flera respondenter.  Att måla kan ge både glädje, trygghet, insikter och 
verktyg att hantera ångest i vardagen. Veras upplevelse är glädje över att hon har det kreativa i sig, 
att hon har fått ett nytt uttryckssätt. Genom målandet har hon också fått en läkande kommunikation 
med sig själv: 

- När det gäller bilden så är det väl det här att jag kan uttrycka vad jag har i mig. Och så är det ett väldigt stöd för mig, 
för om jag uttrycker någonting som jag har i mig så kan jag se det utifrån mig själv och (suckar) och oftast om jag är 
orolig eller lite rädd eller någonting så kan jag ändå plocka fram någonting i bilden, eller någonting som jag har gjort, 
som kan skapa en förändring, eller att jag kan bli lugnare eller tryggare eller så. Så det är ett sätt att kommunicera lite 
med mig själv. (Vera) 

Flera deltagare anger i positiva ordalag att de upplever mer närvaro i vardagssituationer och att de 
under behandlingstiden har blivit mer seende och medvetna om nuet och naturens skiftningar 
eftersom ledarna både aktivt har lärt ut medveten närvaro och har varit rollmodeller i detta. Fördelar 
med detta är att deltagarna upplever fler glädjeämnen, kan trösta sig själva bättre när de mår dåligt 
och kan hejda vardagsstressen ibland:  

- Ja, förut så har jag nog varit jagad mera. Eller som i förrgår, var det väl, när vi går ut genom dörren för att åka iväg 
– och då är det alldeles vitt och hagel överallt och min femåring blir alldeles överlycklig och vill ju leka där… Åh, hela 
världen är en gräddtårta mamma! säger han. Och jag kan liksom stanna upp och låta honom en stund då, istället för att 
säga ”in i bilen med dig nu, vi måste åka!” Så att jag försöker bromsa lite, här och där. Vara mera i nuet. (tystnad) 
(Alice) 

Intervjuerna visar slutligen på en större medvetenhet om hur egna beteendemönster påverkar 
vardagen. Trots att det på kort sikt kan kännas mer bekvämt att låta bli vissa aktiviter upplever flera 
respondener hur ökad aktivitet, både enskilt och socialt, givit framgångar i rehabiliteringsprocessen. 
Dessa framsteg i sig leder till upplevelser som uppfattas positivt och kan få dem att fundera på nya 
möjligheter: 

- Ja, just det här att jag vågar öppna mig. Så tänkte jag att det kanske inte är så farligt, att jag kan våga öppna mig mer 
i vanliga livet då, inte vara så misstänksam. Så den insikten har det givit mig. Jag kan försöka fortsätta med det, att få 
en roll i en grupp, att inte gå undan hela tiden och leva kvar i det väldigt bekväma sättet att vara på – att inte vara så 
engagerad. Utan försöka komma med på olika sätt och inte se det som ett misslyckande om det inte riktigt blir som här 
då, men ändå vara mer öppen och försöka bli mer delaktig i grupper av människor då. (Beatrice) 

Analysen visar att de första förändringarna som respondenterna märker i sig själv är glädje över och 
medvetenhet kring små ting i vardagen, som t ex naturens skönhet, bra väder och nyutsprungna 
blommor. En annan viktig aspekt är upplevelsen av ny energi. Kvinnorna berättar i flera av 
intervjuerna om att de upplever mer ork efter en tid i behandling på grön rehab/trädgårdsterapi: 

- Ja, en sak är väl att jag känner att jag har fått lite mer ork, och det gör väl saker lite roligare – och lite enklare 
framför allt. Man känner att man har ork att gå till affären eller ork att laga lite egen mat, ork att städa lite. (Sigrid)  

- Mmm. Det har gjort mig lite gladare. Det har liksom följt mig hem. Efter att ha åkt härifrån så har jag liksom känt att 
jag orkar åka och handla på vägen hem. (fnyser) Ja, små grejerna, men ändå! (Alice) 

Att vara utomhus istället för inomhus stora delar av dagen påverkar också rent fysiskt, vilket 
Kristina, som sökt sig mycket till trädgårdsarbetet fått erfara: 

-  (…) och sen just det här att liksom vara ute mycket – och visst har jag gillat det innan också, men nu när jag har varit 
här så regnar det och det är OK ändå, liksom, att bara få vara ute och frisk luft och arbeta i trädgården. Jag har känt 
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mig sådär trött, fast skönt trött, när man kommer hem - och jag känner mig mycket, liksom fräschare för att jag är ute 
mycket i naturen (återhållet skratt). (Kristina) 

Vanan att jämföra sig med andra och ett perfektionistiskt drag återkommer flera respondenter till i 
sina berättelser. Några har aktivt arbetat med att sänka kraven på sig själva och kunnat göra det tack 
vare behandlingens upplägg med kravlöshet, närvaro och större medvetenhet om egna gränser. 

- Jag tror att jag vågar gå ut och göra saker mer nu. Det kanske blir lite halvdant ibland, det jag gör, men det spelar 
inte så stor roll för här fick man lära sig att det var good enough allting. Så att försöka med det mantrat… att ge det… 
Att ta mig ut från lägenheten och göra saker. Jag kanske är trött men jag orkar ändå, liksom, såhär… Nej, men jag tror 
att inte vara så perfektionistisk, för det… Jag har mycket av det i mig, så att det får jag jobba med och jag har ändrat 
det perspektivet. (Beatrice) 

Upplevelsen av att jobba - alltså att ha något jobbliknande och meningsfullt att gå till är också 
viktig för flera respondenter. Alice tar upp det som en upplevd jämlikhetsaspekt mellan henne och 
behandlingspersonalen, vilket för hennes del underlättar samtal. Några respondenter upplever att de 
genom detta rehabiliteringsprojekt får något som de kontinuerligt går till och jobbar med. Dessa 
kvinnor upplever sig därmed mer normala inom sin bekantskapskrets, där de nu kan tala om en 
vardag, om jobb de gjort. 

- Nej, alltså jag kan känna att när jag hade någonting att gå till som jag tyckte om så kunde jag känna… Jag kunde 
känna mig lite mer stolt bland mina vänner på något sätt. (…) Men när jag fick in någonting som kunde kännas 
meningsfullt och som var en samvaro som jag klarade så kunde jag känna mer självförtroende bland mina vänner. Så 
kunde jag ta lite mer plats. (Sigrid) 

Resultatdiskussion  

Resultaten har analyserats utifrån syftet med föreliggande studie - att  undersöka patienters och 
behandlares upplevelser av naturbaserad terapi; att söka en förståelse för vilka faktorer i terapin som 
upplevdes vara mest verksamma, samt att undersöka hur förändringen upplevs ske och vad den 
upplevelsen innebär.  

Det som har framkommit tydligast i analysen av intervjuerna och de olika teman som intervju-
utsagorna har givit upphov till är att alla respondenter trivs mycket bra inom dessa rehabiliterings-
projekt. De anser sig delaktiga i utformandet av behandlingen och är motiverade - vare sig de är 
patienter eller personal. Personalens arbetsmotivation relateras till att de får arbeta med en metod 
som de är intresserade av och tror mycket på.,De har också varit delaktiga i att skapa en behandling 
som ger god kontinuitet i patientkontakten samt en behandlingsmiljö som de både upplever 
underlättar rehabilitering av patienterna och som de själva trivs i. 

Patienterna uttrycker att de har varit motiverade och prioriterat denna rehabilitering. Centralt  - och 
därmed verksamt ur terapihänseende - är att de känner sig välkomna, sedda, hållna och lyssnade till, 
samtidigt som de har fått möjlighet att genom olika övningar anta utmaningar i den takt det klarar 
av. Naturen har, enligt patienterna, varit den självklara trygga ramen för denna typ av behandling 
samt en källa till glädje och skönhetsupplevelser. Respondenter bland personalen upplever att 
naturen, utöver detta, fungerar som medterapeut och är en stor tillgång i det terapeutiska arbetet. 

Analysen visar på förbättringar för flera patienter genom en ökad kroppskontakt som en grund till 
självkännedom, nya strategier för att hantera ångest samt ökad vardaglig glädje genom 
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naturupplevelser, insikter kring egna behov och medveten närvaro. Både gruppformatet och de  
kreativa övningarna har givit respondenterna upplevelser av att få en ny kommunikation med sig 
själva och andra. 

Där vi trivs kan vi växa - övergripande diskussion, personal och patienter 
Respondenterna bland personalen uttrycker flera  positiva saker när de pratar om att de trivs på 
jobbet - De säger att de är nyfikna, aktiva, motiverade och sugna på att lära mer. De vill att deras 
rehabiliteringsplatser skall få vara kvar och användas till fullo och de kämpar för det. De har 
definitivt en vilja att växa mer, lära mer - och de har behov av att få utöva sina jobb på ett optimalt 
sätt och tycker sig ha hittat det sättet genom metoden Grön Rehab/Trädgårdsterapi. Dessa resultat 
kan tolkas utifrån motivationsteori Enligt Ryan & Deci (2000) så visar sig motivation genom 
aktivitet och engagemang. Deras forskning kring mänsklig motivation har lett till en av de mest 
dominerande och utforskade motivationsteorierna idag, Self Determination Theory, SDT (Cerasoli, 
Nicklin & Ford, 2014;  Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci 1985, refererat i Cerasoli, Nicklin & Ford, 
2014).  

SDT fokuserar inte bara på individens prestationer utan också på hennes välbefinnande, i arbete 
såväl som privat (Humphrey, Nahrgang & Morgeson 2007). Därför är teorin intressant även vad 
gäller patienternas resultat. Ryan & Deci (2000) diskuterar - och undersöker - i sin SDT-teori vad 
som gör att människor fungerar optimalt, som nyfikna, vitala, människor som både klarar att 
motivera sig själva och är villiga att lära och vara ansvarsfulla agenter i sina egna liv. Detta anser 
författarna att människan bara kan klara av om hon har ett visst mått av välbefinnande (Well-
Being). För lika gärna som människan kan bli motiverad till att växa och utvecklas till fulländning 
så kan hon också krympa, bli inaktiv, apatisk, alienerad och oansvarig. Sådan utveckling skulle då 
bero på komplexa, ogynnsamma sammanhang, snarare än enbart biologiska förutsättningar och 
disposition (Ryan & Deci, 2000). Dessa forskare menar att människan både har nedärvda tendenser 
till att vilja växa och medfödda psykologiska behov, som är grundförutsättningar för motivation. 
Behoven identifieras i termer av känslan av kompetens, samhörighet och autonomi (Deci & Ryan, 
2000). 

Det intressanta i denna studies resultat, i förhållande till ovanstående teori, är att genom den här 
rehabiliteringsmodellen har patienterna upplevt sig motiverade att utmana sina dysfunktionella 
beteendemönster. Deras återfunna motivation kan, enligt analysen, relateras både till att de ser sig 
som agenter i sin egen behandling samt till den trivsel de upplever på en plats där det går att bli 
sedd, att få stöd, att få sina behov validerade samt att mötas av kravlöshet och alternativ. 

Ryan & Deci (2000) beskriver utförligt hur motiverade människor agerar. Trots det uttrycker de 
polemik med Skinners teori om operant betingning (Skinner 1953 refererat i Ryan & Deci 2000). 
De gör stor skillnad mellan yttre och inre motivation - så pass att de menar att yttre incitament/
belöningar underminerar den inre motivationen och därmed prestationen (Ryan & Deci, 2000). 
Creasoli et al., (2014) visar i en metaanalys att så inte behöver vara fallet - yttre incitament kan 
förstärka den inre motivationen - och prestationen - i vissa fall. Yttre och inre motivation bör 
därmed, enligt dem, beaktas samtidigt. 

Lugnet, kravlösheten och tryggheten är, enligt resultaten, viktiga faktorer som motiverar patienterna 
att gå till sin rehabilitering. En av respondenterna beskriver det som att innanför grinden, till den 
plats där hon har deltagit i naturbaserad terapi, är det en helt annan värld än den utanför. Det 
sammanfaller med vad Lena Welén-Andersson och Inga-Lena Bengtsson berättar (Grahn & 
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Ottosson, 2010) om att patienterna nästan omedelbart de kommit in i trädgården upplever ett lugn – 
och att de som efter avslutad behandling gör återbesök i rehabträdgården beskriver det som en 
betingad reflex: ”Lugnet kommer när man öppnar grinden.”(s. 14.) 

Respondent betingning - Grinden 

Figur 1. Respondent eller klassisk betingning av patienter i förhållande till grinden till rehabiliteringsträdgården. 

Respondenternas fokus på trivsel och positiva upplevelser, samt berättelsen om grinden fick mig att 
vilja se mer av behandlingen ur ett behavioristiskt eller inlärningspsykologiskt perspektiv. Ur ett 
sådant perspektiv betingas beteende hos en organism genom komplexa kedjor av etablerande 
omständigheter, antecedenter, stimuli, respons (beteende) och konsekvenser (Ramnerö & Törneke, 
2006) Vi kan se i figur 1, nedan,  se hur det skulle kunna gå till i fallet med grinden och det lugn 
som infinner sig hos patienten, enligt beskrivningen ovan, genom att titta på ett schema över 
klassisk eller respondent betingning som utlöser en reflex (även kallad obetingad respons, OBR,) 

Efter några besök så vet patienten vad som kan tänkas vänta henne innanför grinden – och att det är 
önskvärt (se figur 2 nedan). Därför blir hennes beteende nu en blandning av respondent och 
konsekvensstyrt beteende. Nu öppnar hon grinden och går in, i vetskap om att hon kan få värme, 
uppmärksamhet och få känna den där känslan av lugn igen. För varje gång hon får det hon önskar 
förstärks hon i beteendet - Hennes benägenhet att gå tillbaka och delta i behandlingen ökar. (jmfr 
Melin (2006) i Öst (red.) s. 14-18, samt Ramnerö & Törneke, 2006). 

Konsekvensstyrt beteende - grinden 

fig. 2 Operant betingning genom patienternas upplevelser av rehabiliteringsträdgården och dess grind. 

Den respondenta betingningen till lugn och ro, samt positiva känslor kring grinden och 
behandlingsplatsen kommer troligen efter en tid att generaliseras även till vägen till 
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Rehabträdgården. Så redan när patienten öppnar dörren till sin lägenhet för att åka till trädgården, 
eller kanske redan när väckarklockan ringer, börjar en spiral av känslor och förväntningar som kan 
antas förstärka patientens deltagarbeteende positivt. (jmfr Ramnerö & Törneke, 2006) Det här är 
raka motsatsen till den betingning som har skett på patientens arbetsplats – som istället alltmer har 
kopplats ihop med t ex krav, känslan av otillräcklighet, otrygghet, stress – och faktiskt utvecklar sig 
till en slags fobi där redan tanken på arbetet och arbetsplatsen utlöser negativa känslor. (Grossi, 
2008) 

Resultatdiskussion personal 

Lusten att bryta nytt land 
Organisationspsykologisk forskning visar på höga samband mellan upplevd meningsfullhet och 
arbetsmotivation (Humphrey et al., 2007). Det kan vara en av förklaringarna till att respondenterna i 
denna undersökning är oerhört entusiastiska till sitt arbete. Respondenterna framhåller vad som har 
lockat dem till grön rehabilitering och trädgårdsterapi samt hur de upplevt både miljön och 
patientarbetet mindre positivt på tidigare arbetsplatser. Skillnaderna, där de betonar fördelarna med 
Grön Rehab/Trädgårdsterapi, gäller upplevd effekt, miljö, kontinuitet och patientkontakt. De är 
också tydliga med sitt stora intresse av naturbaserad terapi (NBT) och om ett eget naturintresse. 
Ofta framhåller respondenterna hur bra de trivs med att arbeta med grön rehabilitering och 
trädgårdsterapi - de beskriver då också hur väl de tycker att det fungerar, rent terapeutiskt, att jobba 
med patienterna på detta vis, jämfört med hur det var att jobba inom vanlig rehabilitering eller på 
vanlig mottagning. Här framgår alltid viss otillfredsställelse med tidigare arbetsmodell och 
arbetsmiljö. Bland faktorer som tas upp som negativa i det tidigare ”konventionella” arbetet anger 
respondenterna att de inte sett resultat av sin egen insats i och med att de har haft få kontakttillfällen 
med patienterna och/eller för lite tid med dem. Ur ett inlärningsteoretiskt perspektiv ser vi att 
personalen upplever en avsaknad av förstärkning när de inte ser resultat, och det är troligt att det 
minskar entusiasmen för arbetet. (jmfr Wisung i Öst (red) 2008) 

Resultaten korresponderar med tidigare forskning där det framgår att förutom de tre vanliga 
motivationskarakteristika (skill variety, task identity, and task significance) som anses påverka 
arbetsresultat och upplevelse av meningsfullhet i arbetet, så påverkar också autonomi, definierat 
som beslutsmöjlighet för när och hur arbetet ska utföras, samt feedback från själva arbetet (Deci & 
Ryan, 2000; Humphrey et al., 2007,). Under arbetet med grön rehabilitering/trädgårdsterapi har 
respondenterna upplevt hög grad av autonomi - de kan utforma och förändra arbetet efter gruppens 
behov och de är alla delaktiga i att skapa en rehabiliteringsmiljö som de själva tror på och trivs i - 
en miljö de upplever som naturligare än institutionsmiljö. Ryan & Deci (2000) menar att 
ovanstående karakteristika gynnar inre motivation, som i sig gynnar både arbetsinsats och lärande. 
Även detta stämmer väl in på personalen här och deras entusiasm över arbetet. Vi skulle också 
kunna se deras motivation utifrån att arbetsvillkoren upplevs förstärkande för personalen i och med 
att de både upplever att de kan påverka sin arbetssituation och behandlingen. (jmfr Staats et al .,
1963) 

Det förefaller också finnas samband mellan utmaningar i arbetet (job complexity) och motivation, 
även om antalet studier som tagit upp detta var begränsade (Humphrey et al., 2007). Metoden grön 
rehabilitering och trädgårdsterapi har, enligt respondenternas utsagor, möjliggjort ett annat 
behandlingsupplägg med tätare patientkontakt. Det kan bli intensivt, utmanande och kräva att 
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personalen ser över ramarna, lyssnar till egna behov och begränsningar samt sätter tydliga gränser. 
Detta är faktorer som till exempel Jordan & Marshall (2010) diskuterat som utmaningar när de tagit 
både terapin och patienterna utomhus och bedrivit ekopsykologi. Personalen i denna studie anser, 
också där i samklang med Jordan & Marshall (2010), att utmaningen och arbetssituationen för det 
mesta är utvecklande och att naturvistelserna med patienterna ger dem upplevda fördelar i 
behandlingsarbetet. De upplever både egen glädje över att få vara ute och att patienterna förbättras 
genom medveten närvaro och övningar i naturen. 

En miljö där det friska kan gro 
I analysen framgick det klart att medan respondenterna uttrycker sin entusiasm över den miljö och 
metod som de nu själva varit med och skapat så riktas en hel del kritik mot konventionell 
behandlingsmiljö, som i intervjuerna ibland benämns som ”tråkig institutionsmiljö”. Det är 
intressant, för ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv skulle då själva arbetsplatsen kunna ses som 
en form av aversivt (obehagligt) stimuli som respondenten måste förhålla sig till för att få utföra det 
arbete hon valt, utifrån sina värderingsgrunder. Ett aversivt stimuli är dock något som en individ 
kommer att undvika om hon får möjlighet så när respondenten slipper den miljön så blir hon både 
negativt förstärkt av att komma ur den, och positivt förstärkt av den nya, som upplevs behaglig och 
stimulerande. (jmfr Ramnerö & Törneke 2006) 

Den arbetsmiljö som respondenterna själva har skapat är inte institutionslik utan mer hemlik (hus 
och trädgård) och upplevs som både mer salutogen och mer naturlig än de vårdmiljöer där de 
tidigare jobbat. Personalens tankar kring detta går, föga förvånande, helt i linje med forskning inom 
arbetsmiljövetenskap gällande människors reaktioner på trädgård, gröna miljöer och naturmiljöer. 
Respondenterna arbetar enligt forskning som visar samband mellan välbefinnande, mindre stress 
och bättre hälsotillstånd i grönare miljöer. (Grahn, 1991, Hartig et al., 1996, Hartig et al., 2014) 
Också Hägerhäll, Purcell & Taylor (2004) visar att människor föredrar miljöer som är uppbyggda av 
fraktala mönster, vilka återfinns dels i naturen och dels i den form och symmetri som en del äldre 
byggnader uppvisar. 

Utifrån modern inlärningsteori som utgår från behovs- och motivationsrelaterat beteende, så kan en 
grovanalys av inledande omständigheter, beteende och konsekvens (Antecedent, Behaviour, 
Consequence, ABC) visa motivationsgrund mer schematiskt med bokstäver angivna inom parantes: 
A står för omständigheter/stimuli, B för beteende och C för konsekvens. Vad gäller motivation: Låt 
oss anta att den som arbetar med rehabilitering och terapi drivs av en vilja att hjälpa dem som har 
problem och svårigheter. Vi vet att just dessa terapeuter, rent privat, har behov av att vistas i naturen 
för sitt eget välbefinnande. Det finns ännu relativt få behandlingsställen i Sverige som jobbar med 
naturbaserad terapi. Nu får de, som terapeuter, möjligheten att pröva detta vilket innebär att: De får 
vara både i natur och i en estetisk och okonventionell behandlingsmiljö som de tycker om, har valt 
och delvis skapat. (A) De upplever sig jobba i ett bra team (A) där de på flera sätt är nära deltagarna 
(A) och därmed kan få tydliga signaler om vad som behöver göras, samt inblick i hur problemen ser 
ut i verkligheten. (A/Stimuli)   

Personalen ”håller” patienterna genom att se och validera dem, skapa flexibla men strukturerade 
ramar och bemöta patienterna vänligt, intresserat och med ödmjukhet för varje individs behov. (B) 
De tar sig tid med patienterna och är flexibla med övningar (B). De agerar/stöttar genom att 
använda övningarna på de sätt som de tror fungerar bäst för gruppen och de enskilda individerna 
(B).  
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Personalen får feedback genom att möta patienterna ofta, i vardagliga situationer och hinner lära 
känna dem. (C) De upplever att patienterna blir gladare, mer aktiva och utvecklas (C). De ser vad 
som fungerar för varje person/grupp, samt om några delmoment i metoden behöver förändras för att 
hjälpa just den personen/gruppen (C) De får förstärkning om de ser att metoderna fungerar, om 
däremot den önskade konsekvensen - en engagerad grupp patienter som mår bättre, uteblir - då 
minskar risken för att beteendet upprepas, i det här fallet genom att personalen inser att sättet de 
jobbat på inte fungerar i just denna grupp. De är då fria att justera sitt beteende. 

Efterhand märker personalen hur patienter återvinner eller erövrar färdigheter och funktioner, vilket 
ju var syftet med behandlingen (C). De upplever också att de själva utvecklas och blir bättre i sina 
yrkesroller och lär sig av varandra (C). Den här grovt beskrivna händelsekedjan från A till C ger 
personalen förstärkning i varje led och går naturligtvis att bryta ner i mycket mer intrikata 
beståndsdelar, men här räcker det med att se att i och med att önskvärda konsekvenser upplevs så 
ökar sannolikheten för att beteendet skall upprepas, eller med andra ord - motivationen öka hos 
personalen. (jämför t ex Ramnerö & Törneke, 2006, eller Wisung i Öst (red.) 2006, för upplägget i 
den kontextuella ABC-analysen) 

Med Self Determination Theory, Ryan & Deci (2000) skulle vi istället kunna se det som att 
respondenterna gör något som de finner intressant, något som samtidigt uppfyller deras medfödda 
mänskliga behov vad gäller upplevelsen att ha tillräcklig kompetens, i en grupp där de känner sig 
relaterade till varandra och har autonomi - det vill säga möjlighet att styra arbetet som de upplever 
bäst. Därmed har de också ideala förutsättningar för att fortsätta drivas av inre motivation. Det gör 
att de trivs och presterar bra - så länge uppgifterna och utmaningarna är förenliga med resurserna. 

Naturen som medterapeut 
Alla respondenter bland personalen säger sig ha ett stort naturintresse och berättar om 
skönhetsupplevelser och rekreation genom aktiviteter i naturen. Att ha möjlighet att arbeta med 
patienterna i natur betraktas av flera av dem som en arbetsförmån - och blir därmed också en positiv 
förstärkning. (jmfr Ramnerö & Törneke, 2006) Ny forskning visar att människor inte bara knyter an 
till varandra utan också till specifika naturmiljöer - ofta sådana som de haft runt i kring sig under 
uppväxten. (Adevi, 2012) Flera av respondenterna uttrycker också behov av att få vistas i naturen, 
både på jobbtid och fritid. Kanske vi alla har naturen som ursprung och kan tänkas ha en 
grundläggande programmering för att trivas i vissa naturmiljöer. (Währborg 2002, och Währborg i 
Grahn & Ottosson, 2010)  

Ur ett annat perspektiv kan det som kallas anknytning till specifik natur möjligen förklaras som en 
inlärd helhet av både respondent och operant betingning, där naturvistelser redan från barndomens 
tid sätts i samband med behagliga upplevelser i specifika naturmiljöer. I en respondent betingning 
reagerar organismen inte konsekvensstyrt, så vistelsen i t ex en skog kan ge ett reflexmässigt lugn 
för den som en gång har lärt sig att i närvaro av skog finns positiv samvaro med föräldrar, med träd 
och möjligen andra varelser; att där finns en upplevelsekombination av samvaro, aktivitet, lugn, ro 
och nyfikenhet. Den som har lärt detta kan sedan gå till skogen för att uppleva en stunds frid och/
eller för henne intressanta saker - där kommer det konsekvensstyrda beteendet in. För 
respondenterna, som troligen har lärt sig detta, blir naturvistelserna lätt självförstärkande om de 
fortsatt upplever många stimuli som intressanta, avslappnande, glädjefyllda och lagom utmanande. 
Är det dessutom så att respondenten känner sig rastlös och trött inomhus och egentligen längtar ut 
till luft och grönska, ja då kryddas den operanta betingningen även med negativ förstärkning när 
individen slipper ur sin upplevda instängdhet. (jmfr Ramnerö & Törneke 2006) 
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I både trädgård och natur - under arbete/övningar med patienterna - så kan personalen använda sin 
egen yrkeskunskap samt varierade naturintressen, och egna positiva upplevelser av olika 
naturaktiviteter, till att utforma övningar som patienterna bjuds in i genom ledarskapet. De är själva 
delaktiga i utformandet av behandlingen vilket, för att tala med Ryan & Deci (2000) innebär en hög 
grad av autonomi, som enligt dessa forskare är ett mycket viktigt behov när det gäller både inre 
motivation och välmående. Ryan & Deci (2000) understryker också vikten av samhörighet 
(relatedness) - och det står klart att alla respondenterna relaterar väl till varandra och till de 
naturmiljöer de har runt i kring, eller användbart nära arbetsplatsen.   

Respondenterna upplever också att de får unika möjligheter att se hur de kan stötta sina patienter i 
rehabiliteringen och att följa förändring över tid. Precis som Jordan & Marshall (2010), som anser 
att terapi i naturen ger stora fördelar, menar personalen här att samvaron med patienterna blir mer 
avslappnad när de är utomhus med dem än inne, som i konventionell vård. Ute i trädgården kan de 
se hur patienterna tar sig an arbetsuppgifter. Patienternas styrkor och svagheter blir, enligt 
respondenterna uppenbara, liksom var och hur de måste pusha eller bromsa för att hjälpa. Den 
feedback personalen får från patienterna stöder de NBT-teorier som de utgår ifrån, om naturens 
läkande kraft. Vi ser att personalen får direkt feedback på sina ansträngningar, vilket enligt Ryan & 
Deci (2000) är en viktig faktor för både mänskligt välmående och inre motivation. Denna feedback 
fungerar som positiv förstärkning eftersom respondentera upplever att de metoder de använder 
fungerar. (Jmfr Ramnerö & Törneke, 2006)  

Andra faktorer som, enligt Ryan & Deci (2000) fungerar som motivatorer är eget lärande. 
Respondenterna upplever att de lär sig mycket både av varandra och av grupprocesserna. De anser 
också att de har fått lära sig mycket intressant inför detta jobb. Analysen visar att de därutöver, av 
intresse för yrket, lär sig mer om odling, växter och fauna - och att de upplever att de ofta får 
inspiration till nya till övningar inom yrkesområdet både på ledig tid och arbetstid. En metaanalys 
(Humphrey, Nahrgang & Morgeson 2007) stödjer teorin att ovanstående faktorer - lärande, 
autonomi och feedback - påverkar positivt.  

Teamwork och nödvändiga färdigheter  
Det har framgått att respondenterna trivs i sin arbetsmiljö och med metoden grön rehabilitering och 
trädgårdsterapi, samt att de är medvetna om att patientarbetet i just denna miljö kräver andra saker 
av dem än de mer konventionella arbeten de hade tidigare. Respondenterna framhåller också att de 
uppfattar det positivt och effektivt att arbeta både i sina team och med patientgruppen med denna 
metod. Personalen här upplever att grupprocesserna hjälper till i rehabiliteringsprocessen. Vad 
gäller det egna teamet så menar de att det är positivt att de är fler som har ansvar, de ger varandra 
inspiration, de kan diskutera patienterna ur olika yrkesperspektiv vilket bidrar till både en bredare 
bild av patienterna samt upplevs bredda eget kunnande. Dessa resultat sammanfaller med vad 
tidigare forskning kring teamarbeten visat som positiva faktorer - förutsett att teamen är 
välfungerande. (Hansson, Friberg, Segesten, Gedda & Mattsson (2008); Eklund & Karlsson, 2012) 
Respondenterna i de intervjuade teamen är trygga med varandra och i sina respektive arbetsroller 
vilket stämmer väl med teorin om tillhörighet som ett av de grundläggande behoven och en 
utgångspunkt för motivation. (Ryan & Deci, 2000) 

Att kunna ta ett tydligt ledarskap och förmå vara helt och fullt närvarande i patientarbetet upplevs 
också viktigt för att patienterna skall känna sig hållna och kunna koppla av. Kåver & Nilsonne 
(2007) diskuterar liknande förhållningssätt inom DBT, en KBT-inriktad behandling som visat sig 
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verksam för flera patientgrupper. Flera respondenter bland personalen uttrycker att de ser sig själva 
som rollmodeller i förhållande till patientgruppen, där de själva föregår med gott exempel kring 
positiva saker som en kan göra - ur ett salutogent perspektiv visar de också att det är viktigt att 
lyssna på egna behov och sätta gränser, vilket kan ha stort infytande på patienterna. (Bandura 1998) 

Inom trädgårdsterapi och/eller grön rehab får respondenterna arbetsuppgifter i form av 
trädgårdsskötsel och administration, de får närhet till patienterna och samtidigt en mycket 
intensivare samvaro med både patienterna och varandra än vad som är brukligt inom konventionell 
rehabilitering. Detta är faktorer som respondenterna har valt och uppskattar - ändå ställer just dessa 
faktorer nya krav på dem - krav som måste balanseras mot resurserna, de ekonomiska såväl som de 
personligt fysiska och psykiska. Respondenterna skall själva utforma behandlingsprogrammet och 
forma ramarna för arbetet -  de är eldsjälar och vill ge så mycket till denna patientgrupp som är 
utsatt och multisjuk - samtidigt har de behövt lära sig att sätta gränser för vad de mäktar med i 
kontakten med dessa behövande patienter. Flera respondenter har lyft fram svårigheter med det. Ur 
inlärningspsykologiskt perspektiv skulle detta kunna ses som att individen kortsiktigt - i det 
ögonblick hon överväger och gör själva gränssättningen - måste stå ut med visst eget ångestpåslag 
(ett inre aversivt stimuli) om hon känner starkt för patienterna och deras situation, samt stå ut med 
deras besvikelse, ilska eller liknande känslouttryck (yttre aversiva stimulin) för att få en långsiktigt 
fungerande vardag och arbetsmiljö. Aversiva stimulin motverkar i regel benägenheten att utföra, 
eller upprepa en handling men inom detta arbete ser respondenterna också tydligt hur illa det kan gå 
för den som inte klarar att tillgodose sina egna behov och hålla sina egna gränser - både socialt, 
personligen och inom en allt mer krävande arbetsmarknad. Vi skulle kunna se patienternas 
sjukdomsbild och problematik som ett än mer aversivt stimuli och själva gränssättningen kan 
därmed bli lättare, ”man ser ju hur illa det kan gå…”, som en respondent uttryckte det. Att sätta 
gränser blir då obehagligt, men mer som att ta en otäck medicin för att slippa falla ihop, och därmed 
- genom t ex upplevelsen av mindre stress - negativt förstärkt till en början. Upplevelser av lättnad 
efteråt ger positiv förstärkning (jmfr Wisung, i Öst (red.), 2006) 

Resultatdiskussion patienter 

Från Knopp till Kropp 
Resultaten visar att patienterna har viktiga erfarenheter från behandlingen med grön rehabilitering 
och trädgårdsterapi som har lett till upplevda förbättringar på vissa sätt. De har framför allt blivit 
mer medvetna om sig själva, fysiskt och psykiskt, samt förstått mer om sin sjukdomsbild. 

Sammantaget bidrar övningar, natursymbolik, enskilda samtal och gruppdiskussioner, för 
patienternas del, till kunskap om och acceptans kring egna behov och gränser, samt ytterligare ett 
par faktorer som enligt analysen är viktig för att patienten ska kunna stå ut med ångest och svåra 
känslor, framför allt ökad kroppsmedvetenenhet och kommunikationsfärdigheter. Respondenterna 
anger i olika ordalag att fysiska övningar med fokus på medveten närvaro i kropp och sinnen har 
givit dem både ökad självkännedom och verktyg som de har använt för att komma över sin ångest. 
Det är strategier från dessa metoder som flera respondenter nu använder i sin vardag. Även Gyllfors 
(2010) visar i sin studie både på patienternas initiala brist på kroppsmedvetenhet samt att det var 
viktigt för dem att bli uppmärksamma på och kunna vara i kroppen. 
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Kreativa övningar som bildterapi, skapande, inslag av poesi m.m. upplevs av flera deltagare ha 
bidragit till nya kommunikationsmöjligheter för dem, med både sig själv och andra, vilket har varit 
speciellt viktigt för de deltagare som uppger att de kan ha svårt att uttrycka sig verbalt kring känslor 
och mående. Vissa respondenter blir också gladare och mer stolta över sig själva när de får 
upplevelser av sin egen kreativitet och skapandeprocesser. Dessa resultat sammanfaller till viss del, 
när det gäller upplevd förbättring, bättre humör och möjligheter att utforska känslor, med resultaten 
i den kvalitativa delen i en större review kring Art therapy (Slayton, D’Archer & Kaplan, 2010). 
Samma metastudie visade på signifikanta statistiska resultat vid behandling med Art therapy för 
depression och PTSD. Konst och skapande som terapiform förefaller fungera, men som författarna 
själva säger, både behandlingsupplägg och kvalitet på de studier som ingår i deras review skiljer sig 
markant och evidensbaserad forskning kring Art therapy tycks just ha tagit fart. (Slayton et. al., 
2010)  

Ur ett mer inlärningsteoretiskt perspektiv skulle vi kunna argumentera att respondenterna i denna 
studie genom de kreativa övningarna upplever önskvärda konsekvenser: De får uppmärksamhet av 
både personal och de andra deltagarna; samt upplever att de under arbetet med bild/annan kreativ 
övning får insikter om sig själva som de också, genom det verk de producerat, kan kommunicera till 
andra; och vissa av dem upplever genuin glädje i själva skapandeprocessen. Alla dessa variabler 
torde ge förstärkning i en operant betingning som ökar chansen att deltagaren återkommer till/
upprepar den aktiviteten, vilket kan bidra dels till att aktiviteten upplevs hjälpsam och njutbar, dels 
till en upplevelse av bättre livskvalitet. (jmfr Ramnerö & Törneke, 2006) 

Resultaten visar att de ledarledda övningarna i natur- och trädgård, i respondenternas fall, bidrar till 
de upplever sig mer medvetet närvarande, samt att naturen i sig ger lugn, bättre mående och fler 
glädjeämnen i vardagen. Respondenterna visar intresse för och gläds över små händelser och 
upplevelser i naturen. Dessa händelser och upplevelser beskrivs i intervjuerna med glädje, och det 
förefaller som att de verkligen adderar något i livskvalitet, vilket stämmer väl överens med tidigare 
rapporter kring människors upplevelser av och med naturen, både inom tidig amerikansk forskning 
kring naturbaserad terapi (Kaplan & Kaplan, 1989), studier av Grön Rehab (Jering & Strand, 2014, 
Sahlin, 2014) och i vardagen. (Ottosson & Ottosson, 2006) Ny medicinsk forskning vid Umeå 
universitet, kring UMS och hur patienterna påverkades av skogspromenader i olika miljöer i 
norrlandsskog, visar precis som tidigare japansk experimentell forskning om Forest bathing 
(Tsunutsugu, Park, Miyazaki, 2010) att skogen faktiskt har en lugnande inverkan på människor och 
gynnar återhämtning. (Sonntag-Öström, 2014) En aktiv anknytning till viss natur underlättar 
rehabiliteringen (Adevi, 2012). Detta kan tala för att inlärning under uppväxten påverkar relationen 
till naturen. 

Respondenterna talar om vikten av egna beslut och ett aktivt deltagande och menar att de tar stort 
eget ansvar för behandlingen och prioriterar den. Flera av dem nämner glädjen över att känna att de 
bemästrar de uppgifter och övningar som de får - att det har varit viktigt att få uppgifter som de 
faktiskt klarar av och kontakt med människor som har tid med dem - och det blir tydligt att det inte 
har fungerat så i tidigare arbetsrelaterad rehabilitering som vissa av dem har deltagit i, för där har 
inte personalen haft tid att ta sig an dem. Det går att se vissa likheter mellan patienternas motivation 
vad gäller trädgårdsterapi och grön rehabilitering och den tidigare diskuterade motivationen hos 
personalen - även i patienternas fall stämmer Ryan & Decis (2000) teorier kring Self Determination 
Theory (STD) väl in, då de menar att inre motivation är beroende av både en känsla tillhörighet och 
en upplevelse av autonomi.  
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Patienterna lär sig under rehabiliteringen inom trädgårdsterapi och grön rehabilitering att vara 
medvetet närvarande och att våga känna in vad de känner, oavsett om det kommer från yttre eller 
inre stimuli, vilket i sig gör upplevelsen begripligare, enligt vad de uppgivit i intervjuerna. Alltmer 
får de tillgång till sina egna resurser, erkänner sina behov och börjar sätta gränser för kraven, vare 
sig de kommer inifrån eller utifrån - och de uppger att de investerar mycket kraft och engagemang i 
sin behandling.  

Forskare med inlärningsteoretisk bas argumenterar för att unvikandebeteenden orsakar och 
vidmakthåller problembilder i ångestrelaterad problematik. (Hayes, Strosal & Wilson, 1999; 
Ramnerö & Törneke, 2006) När patienter inom trädgårdsterapi/grön rehabilitering inser och 
accepterar sin livssituation, samt känner sig trygga nog i miljön för att våga utmana sin ångest i 
olika övningar (exponera), så gör de det också för att de har bestämt sig för att satsa på 
behandlingen och målet, ett mer funktionellt liv. Efterhand får de då, genom både stöd och 
exponering, tillgång till sina känslor och har därmed möjlighet att se mer klart på både sina 
levnadsomständigheter (som kan behöva förändras) samt livets upp- och nergångar. (jmfr Hayes et 
al., 1999) 

En trygg ram och näring för själen 
Samstämmigheten mellan personalens utsagor och patienternas är stor. Det förefaller som att 
personalen har lyckats i sina behandlingsintentioner och att trygga ramar och ett varmt bemötande 
ger en god behandlingsgrund, vilket också är väldokumenterat i litteraturen. (Lambert, 2004) 
Patienterna talar alla om att det vänliga bemötandet från personalen och den behagliga miljön ger 
dem upplevelser av trygghet och trivsel. Gruppdiskussioner och samvaron med både de andra i 
behandlingen och personalen ger, enligt analysen, förutom sällskap ofta en normalisering av 
problematik.Respondenterna får i sammanhanget också validering av upplevelser och tankar, 
faktorer som flera av dem har lyft fram som viktiga i behandlingen.  

Varje människa har ett grundläggande behov av att få uppmärksamhet, vänlighet, och mänsklig 
värme. När hon får det i behandlingssammanhang så får hon ett bemötande och erfarenheter som 
fungerar förstärkande, dvs som ökar sannolikheten att ett beteende skall upprepas (jmfr Ramnerö & 
Törneke, 2006). I det här fallet räcker det för att patienten skall välja att satsa på behandlingen - det 
vill säga att gå dit och delta i det som bjuds de dagar som är aktuella. På samma sätt visar Ramnerö 
& Törneke (2006), genom en fallbeskrivning, att uppmärksamhet är en livsviktig och därmed 
önskvärd konsekvens för människor. Kan denna uppmärksamhetslängtan tillfredsställas genom 
beteenden där individen får positiv uppmärksamhet för handlingar som i sig är ansvarsfulla, leder 
till tydligare kommunikation och ger individen behovstillfredsställelse, t ex utrymme för egen 
kreativitet eller kärleksfull närhet, så betingas ett mer funktionellt beteendemönster. (Ramnerö & 
Törneke, 2006) Också validering - dvs ”omgivningens godkännande av en persons upplevelser som 
riktiga och giltiga” (Kåver & Nilsonne, 2007a, s. 59) är ett begrepp som passar i sammanhanget 
eftersom respondenterna bland patienterna framhåller att de har känt sig sedda, respekterade och 
hållna.  

Respondenterna känner sig trygga i den här rehabiliteringsformen både på grund av varmt 
bemötande från personal samt behaglig behandlingsmiljö. Huset, trädgården och närbelägen natur 
upplevs bidra till att skapa trivsel och ge skönhetsupplevelser. En respondent beskriver tydligt att 
innanför grindarna är det en tillåtande miljö där man duger som man är och inte behöver spela spel. 
Andra beskriver mer hur de har känslan av att duga, att ha stöd/känna sig hållna och att den 
upplevelsen gör att de vågar pröva att utmana sin ångest inför olika uppgifter. En större studie av 
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naturbaserad terapi och grön rehabilitering (Sahlin, 2014) visar på liknande upplevelser hos 
respondenterna i fråga om upplevelser av frid/lugn, förbättrat självförtroende och acceptans av sig 
själva, samt förbättrad självbild, relaterat till miljön och det kravlösa bemötandet från personalen.  

Exakt vad som ger effekt, trygghetskänsla och stressreduktion blir i och med de många variablerna 
svårt att avgöra. (jmfr Rehabiliteringsrådets slutbetänkande, SOU 2011:15) Hartig et al., (2014) 
diskuterar också i sin översikt över natur och hälsa. att naturliga och gröna miljöer förefaller ge 
människor allmän stressreduktion men att de psykosociala delarna, liksom de rent fysiska 
aspekterna som luft och motion genom promenader utomhus också kan ha betydelse.I vilken mån är 
ännu okänt. 

Samtliga respondenter upplever att de får stöd så att de kan pröva att agera på nytt sätt. Det kan 
handla om att känna att de kan säga nej, be att få göra annat, stanna upp, gå iväg eller sitta för sig 
själv en stund  - saker som involverar att patienten lyssnar till sig själv och sina egna gränser - och 
därtill att hon ibland frångår de sociala mönster som framstår som accepterade.  I sin social-
kognitiva teori om self-efficacy menar Bandura (1998) att en individs upplevda självtillit och tron på 
den egna förmågan (self-efficacy) är en av de viktigaste aspekterna när det gäller att göra 
förändringar som gagnar den egna hälsan. 

Kravlösheten och stödet från personalen som respondenterna upplever, samt känslan av att inom 
behandlingen duga som man är kan också ses ur ett valideringsperspektiv: Kåver & Nilsonne 
(2007a) beskriver validering både som en komplex teknik  - och strategi - vars grund är att bekräfta 
patienten som en unik och sann varelse - och som det tydligaste sättet att förmedla acceptans. I 
DBT-behandling av personer med instabil personlighetsstörning jobbar man dels med att hjälpa 
patienten att förändra beteende, dels används validering för att trösta, lindra och ge hopp, samt för 
att lära patienten att validera sig själva och andra. Validering sker då inte enbart genom ord utan 
också genom bemötandet, d v s kroppsspråk och attityd. Ett delsyfte med valideringen är att 
terapeuterna försöker få patienten att ”förstå, acceptera och respektera sina tankar, känslor och 
handlingar” Kåver & Nilsonne (2007a s. 141f). Effektiviteten i DBT-behandling undersöks nu även 
för andra diagnoser och Kåver och Nilsonne (2007b) visar hur viktig validering av både egna och 
andras upplevelser och känslor är i alla mellanmänskliga relationer. Personalen inom 
trädgårdsterapi/grön rehabilitering arbetar inte med validering som terapeutiskt verktyg, vilket 
DBT-personal gör, men på behandlingsnivå har de lyckats förmedla bekräftelse och acceptans, 
samtidigt som de har uppmuntrat och stött förändring, därav parallellen. Respondenternas 
upplevelser av personalens bekräftande, stödjande och förstående attityd inom grön rehabilitering 
och trädgårdsterapi stöder uppfattningen att någon form av validering behövs, om individer i 
behandling ska klara av att börja lyssna på sig själva, acceptera och ta itu med sin situation, förstå 
egna behov och gränser samt våga gå vidare och utmana sig själva. 

Fysisk, kreativ och medveten 
Personalen menade att det var viktigt att få patienterna att uppleva kropp och sinnen. I analysen av 
respondenternas utsagor har övningar som fokuserar på att göra saker rent fysiskt också uppfattats 
som viktiga faktorer i återhämtningsprocessen. Visserligen kan psykoedukation från personalen ha 
påverkat dem i detta men flera respondenter nämner skillnaden i denna behandling, jämfört med 
annan terapi, som skillnaden mellan att få ”göra” istället för att ”bara prata”, samt hur denna terapi 
där de också får ”göra” upplevs effektivare. 
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En del av respondenterna talar om att övningarna de gör väcker nya intressen eller återuppväcker 
gamla, och i intervjuerna framgår det att övningarna inom rehabiliteringsprogrammet ger dem 
viktiga upplevelser och utmaningar. Några av respondenter menar att de, till exempel i trädgården 
eller med något hantverk, får uppgifter som är lätta i början men genom att de faktiskt klarat av att 
göra de uppgifter de fått så upplever de sig nu mer kompetenta och vågar ge sig i kast med nya 
saker. Tron på den egna förmågan kan, enligt Bandura (1998) ökas både genom interaktion med 
sociala rollmodeller och uppmuntran genom socialt stöd. För att en tro på egen förmåga skall 
befästas är det då också viktigt att individen får lyckas med det hon företar sig. I ovanstående fall 
framgår det att denna behandlingsplats ofta är det första stället där respondenten upplever att hon 
har utrymmet att agera efter egen känsla, vilket kan ses som att ”lyckas” - och patienterna förefaller 
få bättre tilltro till den egna förmågan överlag, några även när det gäller att förstå sina gränser och 
stå upp för egna behov. Personalen har ju också medvetet, förutom att uppmuntra patienterna till 
detta, också agerat rollmodeller, vilket kan ha uppfattats av patienterna. Vi kan också se det som att 
att patienterna blir förstärkta i beteendet. När de får möjlighet att göra det de egentligen känner för 
blir det också en önskvärd konsekvens. (positiv förstärkning) (jmfr Ramnerö & Törneke, 2006) 

Self Determination Theory, SDT, (Ryan & Deci, 2000) visar tydligt på det mänskliga behovet av att 
både lära och att känna sig kompetent, vilket diskuterats ovan rörande personalens motivation. Det 
respondenterna bland patienterna talar om kan ses som ett läkande utifrån behovsuppfyllelse - och 
de basbehov som behöver tillfredsställas för att patienten ska motiveras att satsa på sin behandling 
och drivas av inre motivation är (sett ur ett SDT-perspektiv), detsamma som för personalen - 
känslan av kompetens, samhörighet och autonomi. (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) 

Flera respondenter berättar om övningar som basal kroppskännedom, yoga och medveten närvaro i 
termer av att de upplevt sig få kontakt med sina känslor via kroppen - och att de har vågat uppleva 
ångest, sorg, etc genom kroppen i fysiska övningar. Ett exempel från en respondent är att i en 
yogaövning känna gråten komma och våga låta den göra det. En central aspekt här, inom denna 
form av naturbaserad terapi, är att respondenten också klarar av att visa dessa känslor när hon är 
bland en grupp människor. När hon upplever acceptans från både personalen och de andra, i den 
situationen, blir det också en validering, en bekräftelse på att hon duger som hon är. (jmfr Kåver & 
Nilsonne, 2007a och 2007b) Enligt en undersökning om hur behandling med yoga påverkar 
återvändande traumatiserade soldater, förefaller det som att andningsövningarna samt dessa typer av 
rörelser i en lugn miljö ger patienterna både ny, behövlig fysisk stimulans som hjälper dem att 
slappna av och känna kroppen på ett nytt sätt, samt tillgång till kroppsminnen och känslor som de 
behöver bearbeta för att läka (Seppälä et al., 2014). I en intervju angående sitt arbete med 
traumatiserade soldater säger Seppälä att om kroppen är på helspänn hela tiden så är även den 
mentala läkningen i princip omöjlig (Lagerkranz, 2013). 

Experimentella studier baserade på Attention Restoration Theory (Kaplan & Kaplan, 1989) 
indikerar att miljöer som är fascinerande och aktiverar människans ofrivilliga uppmärksamhet på ett 
icke tröttande sätt i allmänhet är naturmiljöer rika på vatten, lövverk, träd, djur och fåglar - men att 
även vissa byggnader kan upplevas fascinerande. När experimentdeltagare får fokusera på foton av 
dessa s.k. fascinerande miljöer återhämtar de sig snabbare från mental trötthet än när de fokuserar 
på mindre fascinerande miljöer (Berto, Baroni, Zainaghi & Bettella, 2010). Hägerhäll et al., (2008) 
visar i ett experiment att människor tycks föredra naturmiljöer och byggnader med fraktala mönster 
framför andra stimuli, och menar att det kan indikera ett sammanhang med mänskligt välbefinnande 
i vissa naturmiljöer. Ett annat sätt att se respondenternas upplevelse av intresse, välbefinnande och 
glädje i de naturmiljöer som de kommer i kontakt med via rehabiliteringen är att betrakta naturen 
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som en miljö rik på naturliga förstärkare. Det kan vi göra om vi med Währborg (2012) utgår ifrån 
att människan i grunden är programmerad till att leva i och av naturen. Naturliga förstärkare är 
sådant som har ett eget värde utifrån mänskliga behov - t ex frisk luft, mat, värme, jämfört med 
inlärda förstärkare, som t ex pengar, vilkas värde ligger i att de kan ge oss tillgång till de naturliga 
förstärkarna. (Ramnerö & Törneke, 2006) Alla respondenter återkommer till upplevelser av och i 
naturen som något som ökar deras livskvalitet. Andra återkommande positiva uttryck som 
respondenterna relaterar till naturen är att de får känslan av frihet, rymd, upplevelsen av att få ny 
energi av att vara ute, ett (ny)väckt intresse för djur/fåglar, saker som händer i naturen - och en del 
får också spirituella eller existentiella upplevelser av att höra hemma i naturen. 

Genom trädgården och trädgårdsrelaterade övningar  upplever respondenterna att de har fått öva 7

arbete, öva paus, öva sig på medveten närvaro och att uppleva med alla sinnen, aktiviteter som fått 
dem att känna sig själv mer, både fysiskt och psykiskt. Flera respondenter upplever att dessa 
övningar har givit dem ett rikare liv där fler saker uppmärksammas - allt från små blommor som 
slår ut i naturen till smaken på matvaror, samt upplevelser av mänskliga relationer. Både Jering & 
Strand (2014) och Sahlin (2014) har funnit att övningar i medveten närvaro har upplevts viktiga för 
patienter inom grön rehabiliering och trädgårdsterapi. Medveten närvaro förefaller ha effekt vad 
gäller att reducera stress hos patienter med varierad problematik och människor som praktiserar 
medveten närvaro kan få ökad koncentration och förbättrad fokuseringskapacitet. Detta sker då 
troligen genom den förbättrade förmågan att reglera den mängd uppmärksamhet som ges andra yttre 
och inre samtida stimuli (Ström & Ström, 2013). Inom trädgårdsterapi och grön rehabilitering ligger 
dock nivån på att få respondenterna att börja bli mer medvetna om sig själva och sina sinnen, 
snarare än att ge ett helt program som ska reducera stress - och här kan vi se att 
uppmärksamhetsövningarna också kan bidra till att ge glädjeämnen och ett rikare liv. 

Samtal, samvaro, samverkan 
Samtal, psykologsamtal och gruppformat är inte unikt för trädgårdsterapi/grön rehabilitering men 
dock, enligt analysen, viktiga faktorer i behandlingen. Alla former av psykolog- eller 
psykoterapeutsamtal poängteras som ett stort stöd vare sig de har givits internt eller externt. 
Psykolog- eller terapeutledda samtal inom behandlingen upplevs ha mjukare ramar jämfört med 
annan terapi, i och med närhet till ledare och/eller psykolog i vardagliga sysslor. Upplevelsen av 
jämlikhet samt att kunna växla några ord vid behov betyder mycket för flera respondenter. En annan 
viktig faktor som tillkommer i denna kontakt är, som tidigare nämnts, upplevelsen av att personalen 
”bryr sig” - eftersom de oftare stämmer av med deltagaren hur hon mår och hur det går . Också här 
förekommer mer negativa jämförelser med erfarenheter från andra terapier. Resultaten av 
patienternas upplevelser här överensstämmer med vad som framkommit inom den psykologiska 
forskning som rör process - outcome, där en mängd studier visar vikten av god kvalitet på den 
terapeutiska alliansen. Både patientmotivation i terapin, samt resultaten av behandlingen påverkas 
av hur positivt patienten skattar samvaro med sina terapeuter och eventuell grupp. Viktiga faktorer 
är upplevd empati samt terapeuternas rollinvestering och stöd - även upplevt ömsesidigt stöd mellan 
terapeut och patient fanns med som variabel i vissa studier där resultaten indikerar en gynnsamt 
påverkan för terapins utfall. (Lambert, 2004) 

För respondenter i denna studie har det varit viktigt att behandling skett i en beständig, liten grupp, 
där ledarna har skapat ett öppet samtalsklimat och varit både stöd och inspiratörer. Gruppen har 
också upplevts som ett stöd och ”en fin grupp”, som flera respondenter uttryckte det, trots att de 

 Under vintertid kan dessa övningar också äga rum inomhus; hantverk med naturmaterial.7
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inledningsvis knappt pratat med varandra annat än i gruppsamtal och då genom ledarna. Att tillhöra 
gruppen kan ge en känsla av ”tillsammans, alla i samma båt”, som några deltagare sa. Ledarledd 
samvaro, och samtal med andra på ett nytt, öppnare/djupare sätt, förefaller bana väg för att 
respondenterna ska våga visa mer av sig själva i gruppsammanhang. Att vara i grupp är också en 
utmaning för flera respondenter. Deras erfarenheter av gruppsamvaro inom behandlingen innefattar 
upplevelser av att våga öppna sig i grupp och prata om egna funderingar och få respons, våga visa 
känslor för andra gruppdeltagare och uppleva konsekvenser av det, våga ta plats och vara aktiv - 
saker som de anser sig har kunnat pröva eftersom miljön har varit tillåtande. Det blir tydligt att 
upplevelser av stöd och bekräftelse är viktiga faktorer i den utvecklingen. Ur ett inlärningsteoretiskt 
perspektiv kan dessa upplevelser ses som att tillåtande miljö och upplevt stöd från ledare har lett till 
trygghetskänslor och respondenterna har blivit positivt förstärkta och redo för exponering i 
ångestladdad situation. Fortsatt positiv förstärkning, i denna situation, samt avsaknaden av de 
aversiva stimulin de troligen har upplevt någon gång tidigare i grupp har ändrat deras 
upplevelsebild (konsekvens) av hur det är att vara i grupp med andra, vilket gynnar beteendet att 
våga öppna sig i en grupp. (jmfr. Catania, 2013)  

När patienterna ser att de inte är ensamma om att ha problem och därmed upplever sig mindre 
konstiga och utsatta så kan vi tala om normalisering, som en del av behandlingen. SDT som 
motivationsteori (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) förutsätter, som vi såg i diskussionen 
kring personalen, en tillhörighetskänsla (relatedness), vilket patienterna enligt analysen kan ha 
upplevt genom just ovan nämnda validerande och varma bemötande samt genom 
gruppdiskussionerna. Med sina inslag av psykoedukation innebar de både att patienterna kom i 
kontakt med andra och att de fick uppleva en normalisering av sin egen problematik. För flera 
respondenter har denna förståelse för de egna reaktionerna betytt mycket. Tillhörigheten kommer 
sig också av att de fått möta andra som ”sitter i samma båt”. Gyllfors (2010), som i sin 
psykologexamensuppsats undersökte vilka komponenter som patienter med UMS funnit viktiga i en 
KBT-baserad behandling ledd av Perski och Grossi vid Stressmedicinska, Karolinska Institutet, 
visar också i sina resultat på vikten av normalisering och acceptans av den egna problematiken. 
Även i den behandlingen hade detta erhållits genom både psykoedukation och samvaro med andra 
som har liknande problematik. (Gyllfors, 2010) 

Kvinnan i kroppen - växande - och kanske mognad 
Allegorin till trädgård har valts för att illustrera metaforiskt hur respondeternas växande kan övergå 
till ett mognande, något som de upplever mer stabilt och som sker över tid. Flera respondenter 
upplever sig växa, eller upplever förbättring, efter att de har vågat gå in i starka känslor som de 
normalt skulle ha tryckt tillbaka, eller efter att de har utfört någonting trots höga ångestnivåer. 
Sedan vågar de pröva igen och kan även uppleva att de känner sig lugnare och klarar av att göra 
mer - också i vardagen. 

Respondenternas berättelser om hur de upplever förändringar i sina vardagsbeteenden visar på 
komplexa händelsekedjor där initiala (inre) aversiva stimuli - känslor och/eller tankar som ger 
respondenten ångest - kan förändras genom att de ändå, med stöd av behandlingsteamet exponerar, 
dvs utsätter sig för känslan och står ut med den tills både känslan i sig och ångesten över den 
klingar av. Flera patienter här har lyft fram att de upplever sig lugnare efteråt, när de har genomfört 
övningar trots starka känslor eller ångest som väckts, och i enlighet med vanlig KBT-behandling 
och teori ser vi att även respondenterna inom grön rehabilitering och trädgårdsterapi bättre och 
bättre klarar av att stå ut med att känna känslan igen, nästa gång. (jmför Öst, i Öst (red.) 2006). 
Patienterna får större tilltro till sig själva och egna förmågor genom upplevelsen att de faktiskt 
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klarade av att stå ut med sin stora ångest, sorg etc  - vilket gör dem mer benägna att möta sina 
känslor igen. I sig är det något som kan bana väg för nya beteendemönster som gynnar ett mer 
funktionellt liv, jämfört med om patienterna skulle fortsätta att undvika sina känslor. (jmför Wisung 
och Öst i Öst (red.) 2006) 

Resultaten i denna undersökning, visar hur respondenterna både undvikit att känna in sina kroppar 
samt sakta börjat upptäcka att de måste välja att våga vara i och känna genom sina kroppar om de 
ska kunna må bättre. Vägen till att våga lyssna till den egna rösten har, för flertalet respondenter i 
den här undersökningen, delvis gått genom kroppen med dess sinnen, som vi har kunnat se i 
underkategorin Fysisk, kreativ och medveten, ovan - vare sig upplevelsen har kommit ur fysiska 
övningar eller kreativa. Flera respondenter talar om just det att de nu i vardagen prioriterar sig 
själva och sina behov, eftersom de har förstått, från både erfarenheter, rollmodeller och 
gruppdiskussioner hur viktigt det är. Detta indikerar dels att dessa kvinnor tidigare fallit till föga för 
kraven att anpassa sig efter andras behov, vilket i förlängningen påverkat deras utveckling negativt 
(jmfr Skoger et al., 2011). Dels stöder det teorin i Rehabiliteringsrådets utsago, att patienter med 
UMS och stressrelaterad problematik behöver multimodala behandlingar med fysiska komponenter 
(Rehabiliteringsrådets slutbetänkande, SOU 2011:15). Forskning kring diskurser runt genusrelaterat 
uppträdande och stressrelaterade upplevelser behövs för att bringa mer klarhet både när det gäller 
sårbarhet och effektiv behandling av stressrelaterad ohälsa bland kvinnor. 

Patienterna visar att de har fått utökade kommunikationsmöjligheter, både när det gäller att 
kommunicera med sig själva och andra - och det blir tydligt att en patients kommunikation med sig 
själv är viktig för att hon ska kunna förstå sig själv och sitt mående - hon får insikter, hon börjar 
pröva att förändra beteenden. Under behandlingens gång börjar patienterna att få viss acceptans för 
sin situation och sitt mående. De ser att utifrån tidigare given kontext är det inte så konstigt att de 
har mått dåligt. Flera respondenter berättar om att de nu relaterar annorlunda till omgivningens 
förväntningar på dem. Ett par av dem menar också att de under rehabtiden här har insett att deras 
funderingar inte är så konstiga; att de nu vågar känna efter vad de egentligen vill göra. Några har 
blivit medvetna om sina egna perfektionskrav och kan hejda sig och tänka att ”good enough” 
räcker, precis som diskuterats ovan gällande personalen i temat Teamwork och nödvändiga 
färdigheter. Respondenternas berättelser från vardagen, efter en tid i behandling, visar på högre 
psykologisk flexibilitet - här definierat utifrån just patienternas acceptans av den egna situationen, 
bättre kroppsmedvetande och mer medveten närvaro i vardagen; ökad förmåga att tänka till och 
agera på olika sätt, medvetenhet om hur egna beteendemönster påverkar vardagen, samt ett eget 
engagemang vad gäller att göra saker de vet att de mår bra av. (jmfr Hayes et al., 1999) 

För de respondenter som upplevde att de kände sig färdiga med behandlingen var det viktigt att ha 
fått så mycket tid som de behövde inom trädgårdsterapi/grön rehabilitering. När så inte var fallet 
saknades mognadsaspekten, upplevelsen av att ha integrerat vad som behövdes ur behandlingen. En 
respondent upplevde att hon visserligen hade fått vissa verktyg under behandlingen som hon kunde 
använda i vardagen och att hon hade fått mer glädje, ork och energi - men kontextuella faktorer 
hade påverkat hennes nuvarande mående till det sämre och hon ifrågasatte sina möjligheter till 
fortsatt eller bibehållen förbättring när hon inte kunde få mer tid inom behandlingen. Ramarna för 
antal möjliga behandlingsperioder har inom dessa projekt begränsats från flera till en, sedan hon 
började. Ryan & Deci (2000) diskuterar anknytning - och trygghet från denna - som en grund för 
det utforskande som leder till motivation. Kanske kan vi se det som att patienterna, i sin 
rehabiliteringsprocess, behöver en stabil anknytning till både behandlare och rehabiliteringsprojekt 
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över tid för att våga utforska sig själva med beteenden och mående, sedan upplever de själva att de 
är redo att gå vidare.  

Metoddiskussion 

Denna intervjustudie har gjorts med syftet att ge en så meningsfull och kvalitativt representativ bild 
av naturbaserad terapi i form av grön rehabilitering och trädgårdsterapi som möjligt. Stort fokus har 
lagts på att samla data för att ge bredd, för att i enlighet med kraven på kvalitativ forskning kunna 
täcka in variation och djup, samt för att möjliggöra tolkning och förståelse av det undersökta 
(Langemar, 2008).  

Från början bestämdes att samtliga deltagare i studien skulle antingen ha arbetat med eller ha gått i 
naturbaserad terapi, och på grund av paraplybegreppets bredd, avgränsat till att deltagarna ska ha 
varit verksamma antingen som personal på, eller ha deltagit på grön rehabilitering med 
trädgårdsterapi eller ha fått trädgårdsterapi. Detta i enlighet med kraven på generaliserbarhet; att 
undersökningen skall fånga existensen av de i syftet efterfrågade kvaliteter som finns i populationen 
(Langemar, 2008). Flera av undersökningsdeltagarna har också, samtidigt, gått i samtalsbehandling 
på andra enheter än grön rehabilitering/trädgårdsterapi. Detta medför att även upplevelser av denna 
behandling i viss utsträckning ingår i resultatdelen. Generaliserbarheten begränsas av att det var ett 
tillgänglighetsurval, vad gäller deltagande i studien och att samtliga deltagare var kvinnor. 
Majoriteten av både behandlare och patienter, inom detta behandlingsområde är dock kvinnor, så ur 
den synvinkeln speglas verkligheten. Den kulturella mångfalden bland den patientpopulation som 
kan tänkas erhålla behandling inom grön rehabilitering/trädgårdsterapi framträder kanske inte i 
materialet och en anledning här kan vara begränsade kunskaper i svenska språket. De som deltog i 
intervjuerna behärskade alla språket mycket väl. Deras ålder bedöms också spegla 
normalpopulationen inom området. Med tanke på den diagnosbredd som kan finnas inom 
behandlingarna grön rehabilitering och trädgårdsterapi, trots att de är utformade för UMS, så valde 
jag att inte fråga patienterna om deras diagnoser.  Här bedömdes att deras diagnoser inte var 
relevanta för en liten studie som fokuserade i huvudsak på upplevelser av behandlingen. Jag ville 
också göra intervjuerna så likartade som möjligt, oavsett om den intervjuade var patient eller 
personal, och låta dem fokusera på sina egna upplevelser av naturbaserad terapi. 

En faktor som skulle kunna vara begränsande ur fler synvinklar är studiens deltagarantal, 6 patienter 
och 6 behandlare - att dessa respondenter kommer från två olika behandlingsprojekt kan ändå visa 
på generaliserbara resultat. Datainsamlingen har skett genom relativt långa semistrukturerade 
intervjuer, mellan 45 minuter och 1 timme och 10 minuter, med intervjufrågor där deltagarna hade 
möjlighet att berätta med egna ord och med följdfrågor, för att få klargöranden eller för att låta 
deltagarna vidareutveckla tankegångar kring upplevelserna (Kvale, 2010). Min egen förförståelse 
underlättade intervjuerna men innebar samtidigt en fara för underförstådda uttalanden. Detta fick 
jag vara uppmärksam på och då be respondenterna att konkretisera sina upplevelser i exempel, så att 
det tydligt framgick i ord vad de menade (Braun & Clarke, 2013). Transkriberingen har jag också 
varit noggrann med. Jag har lyssnat flera gånger, spolat tillbaka om det har varit oklarheter, samt 
noterat nyanser i rösten, när dessa har varit tydliga (Braun & Clarke,, 2013). 

Kvaliteten på generaliserbarheten påverkas också av datainsamlingen (Langemar, 2008). De 
undersökningsdeltagare som anmälde sig till studien, efter att ha blivit tillfrågade per telefon, var 



�45

bland personalen fullständiga team från två behandlingsprojekt, vilket gav större bredd till 
undersökningen än om de bara hade varit från ett projekt. Personalen hjälpte sedan till att sända ut 
min förfrågan om deltagande i undersökningen till patienter. Ursprungligen var avsikten att få tre 
team, och patienter från dessa men med tanke på arbetsbördan för en ensam uppsatsskribent fick två 
team räcka. Fem av sex respondenter bland patienterna hade relativt nyligen avslutat sin 
behandling, den sjätte var i behandlingens slutfas. En risk finns att det var just de som bäst hade 
tillgodogjort sig behandlingen som ville berätta. Patienter som gick i behandling var, vid det tillfälle 
som intervjuerna skulle genomföras, relativt nya i sin behandling och orkade, enligt personalen som 
var behjälplig i rekryteringen, inte anmäla sig till att delta i intervjuer. Med tanke på hur pass dåligt 
patienter som erhåller denna typ av terapi mår (Sahlin, 2012) så var detta inte förvånande men ändå 
ett litet bakslag när det gällde undersökningens bredd. De sex som ingick i intervjun beskrev dock 
sina upplevelser med djup och engagemang, så jag anser ändå att studiens djup och bredd är relativt 
god. Likartade upplevelser återkom i olika former och fördjupades genom att det ofta fanns 
variation i hur man beskrev dem och deras betydelse. Fler undersökningsdeltagare hade dock 
kunnat höja studien genom en större variation i upplevelser, och därmed kunnat ge undersökningen 
mer djup och bredd. 

Studiens teman och den tematiska uppbyggnaden har valts med inspiration utifrån diskussionerna 
kring detta i Braun & Clarke (2013). Där läggs stor vikt vid att illustrera deltagarnas upplevelser i 
enlighet med studiens syfte. I denna studie har syftet varit att visa hur både personal och patienter 
upplever naturbaserad terapi, i form av grön rehabilitering/trädgårdsterapi; vad som upplevs 
verksamt i behandlingen, samt att undersöka hur förändringen upplevs ske och vad den upplevelsen 
innebär. 

Min utbildning inom KBT har påverkat både frågor och följdfrågorna i intervjuerna så att jag ofta 
bad att få konkreta exempel på upplevelser, vilket i sig har underlättat när det gäller att se hur olika 
typer av upplevelser och behandlingskomponenter har påverkat respondenterna. Detta fokus kan 
dock också ha gjort att jag missat andra nyanser. Jag har dock varit noga med att ge respondenterna 
mycket utrymme för att berätta själva och i egen takt och följt upp trådar som har verkat viktiga för 
dem, i samtalet. (Kvale, 2010) 

Analysen har genomförts på ett mycket noggrant sätt i flera nivåer. (Braun & Clarke, 2006 och 
2013) Min ambition har varit att säkerställa att varje tema var relevant, att inte övertolka 
respondenternas utsagor och att alla citat som var relevanta för ett visst tema blev inkluderade. En 
begränsning i studien är att jag har skrivit uppsatsen själv och att det inte har varit möjligt att låta 
någon annan göra en separat analys för att kunna avgöra bedömaröverensstämmelse, vilket hade 
kunnat höja validiteten. Jag har dock låtit materialet vila - emellanåt i långa perioder - och sedan 
gått igenom det igen. Det har fördjupat min kunskap om materialet och jag känner mig trygg i att de 
tolkningar som jag har gjort har god förankring i data. Braun & Clarke (2013) menar att insamlat 
material kan ge upphov till ett flertal studier, beroende på syfte och vilka frågeställningar som görs. 
Utifrån denna studies syfte anser jag resultaten rimliga, speciellt med tanke på att andra studier har 
erhållit liknande resultat vad gäller viktiga upplevelser eller behandlingsfaktorer för patienterna. 
(Malmberg, 2010, Jering & Strand, 2014, Sahlin, 2014) Personal har mig veterligen inte tidigare 
tillfrågats om sina upplevelser av denna behandlingsform med en så öppen, explorativ ansats 
tidigare. Analysen är också rimlighetsbedömd av min handledare. 

Sammanfattning resultat 
Sammanfattningsvis visar resultaten att alla respondenter trivs och är motiverade. Det gäller både 
arbetsmotivation och behandlingsmotivation. Om vi ser till uppsatsens syfte att visa hur både 
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personal och patienter upplever naturbaserad terapi så betyder behandlingsmetodens bredd och 
flexibilitet mycket för personalen. Närheten till patienterna i en vardaglig och behaglig miljö med 
tillgång till natur har också varit viktig. Personalen upplever att de, inom den naturbaserade terapin, 
kan använda sina yrkeskunskaper på ett naturligt sätt i förhållande till patienternas behov. Här finns 
också den kontinuitet i patientrelationen som behövs för att personalen skall kunna se hur insatserna 
fungerar. I tidigare arbeten har de saknat detta. Dessa faktorer har, enligt analysen, givit dem hög 
arbetsmotivation. Den flexibla behandlingsformen har dock också lett till att respondenterna har 
tvingats se över ramarna och sin egen gränssättning vad gäller engagemang. Samstämmigheten 
mellan vad personalen vill ge och vad patienterna upplever sig få förefaller vara hög. Patienterna 
upplever trivsel, delaktighet och uttrycker att de är motiverade och prioriterar denna rehabilitering. 
Ett delsyfte med studien var att undersöka vad som upplevs verksamt i behandlingen: Centralt är att 
patienterna känner sig välkomna, sedda, hållna och lyssnade till; de upplever kravlöshet och 
möjligheten att utforska egna behov och sig själva. Samtidigt har de möjlighet att genom olika 
övningar anta utmaningar i den takt det klarar av, och de upplever sig växa med detta. 
Gruppformatet upplevs också, av samtliga respondenter, påverka behandlingen positivt. För 
patienternas del leder samvaron med andra, i kombination med psykoedukativa inslag, till att den 
egna hälsan och livssituationen normaliseras utifrån given kontext. Personalen känner stöd från 
teamet och upplever att grupprocesserna leder terapin vidare mycket bättre än endast enskilt arbete 
med patienter. Naturen upplevs av både patienter och personal som en trygg ram och en källa till 
glädje och skönhetsupplevelser. Respondenter bland personalen upplever också naturen som 
medterapeut; en stor tillgång i det terapeutiska arbetet. 

Det sista delsyftet med studien var att försöka utröna hur förändringen upplevs ske och vad den 
upplevelsen innebär. Analysen visar på förbättringar för flera patienter, mycket tack vare både 
fysiska och kreativa övningar. De fysiska övningarna har, förutom förbättrad kroppskontakt också 
givit patienter möjlighet att exponera för egen ångest. Det är under fysiska övningar fokuserade på 
medvetet närvarande i kroppen som vissa patienter har upplevt genombrott. Då har de klarat av att 
stå ut med ångest och sorg - och därefter har de känt att de faktiskt mår bättre. De flesta betonar 
vikten av att få ”göra” och inte bara prata. Kreativa övningar ger också patienterna insikter kring 
livet och det egna måendet samt upplevelser av att få en ny kommunikation med sig själva och 
andra. Många patienter framhåller betydelsen av insikten att deras behov kan vara viktiga och 
riktiga samt att detta har förändrat hur de tar hand om sig själva.. 

Förslag till framtida forskning  
Naturbaserad terapi förefaller ge patienterna vissa verktyg och strategier. I framtida forskning skulle 
det vara intressant att se hur pass väl det fungerar för personer som fått NBT för stressrelaterad 
ohälsa att använda sig av de nya färdigheterna och verktygen över tid. Det vore också intressant att 
genom kvalitativa studier utröna mer om vilka diskurser och samhällsfaktorer som leder till att 
kvinnor är överrepresenterade i stresstatistiken, som patienter - och även då att försöka få en inblick 
i vilka förstärkningskontingenser som leder dem dit.  

Eftersom naturbaserad terapi är ett brett område där många olika behandlingsupplägg kan 
förekomma finns det mycket forskning kvar att göra. Önskvärt, med tanke på dagens 
flyktigströmmar, vore fler pilotstudier kring naturbaserad terapi för patienter med PTSD . Det är i 8

sammanhanget relevant att undersöka hur utlandsfödda patienter som kommer ifrån en annan typ av 

 Ett pilotprojekt pågår nu i Alnarps rehabiliteringsträdgård, via SLU (Karlsson, 2005) 8



�47

natur reagerar på och svarar på både NBT i svensk skogs- och naturmiljö, samt i trädgårdsmiljö. 
Här skulle också genusaspekten vara intressant. 
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Appendix 

Denna avdelning innehåller de dokument som undersökningsdeltagarna har fått; 
deltagarinformation och samtyckesblankett. Sist ligger min intervjuguide som intervjuerna har 
baserats på, även om den inte har följts slaviskt. 

Upplevelser av att ge och få trädgårdsterapi - En uppsats baserad på djupintervjuer 

Inför min psykologexamensuppsats (30hp) om upplevelserna av att ”ge och få” trädgårdsterapi 
behöver jag intervjua både personal och deltagare på några ställen där man arbetar med 
trädgårdsterapi/grön rehabilitering som metod. Trädgårdsterapi är – som du säkert vet – en 
terapiform på frammarsch och mycket forskning kan ännu göras i ämnet. Det är just Dina tankar 
och erfarenheter som är viktiga för den forskningen!  

Jag tänker att man som både deltagare och behandlare har många unika erfarenheter av denna 
speciella terapiform, både sådant som man kanske vill lyfta fram som särskilt tankeväckande, 
intressant eller verksamt, annat som man önskat, eller gärna sett fungera annorlunda. Därför hoppas 
jag att ni är flera som vill dela med er av era upplevelser!  

Uppsatsen kommer att skrivas under våren 2012 och intervjuerna behöver därför göras nu, under 
våren. Varje intervju tar ca 45 min och spelas in på plats. Ditt deltagande kommer inte att påverka 
behandlingen. All information kommer att behandlas konfidentiellt, också i förhållande till kollegor/
behandlare. Jag ser helst att jag får komma personligen och intervjua varje person enskilt – och på 
grund av långa resor behöver jag i varje region göra flera intervjuer per dag, några dagar i följd. 

Jag som gör den här undersökningen är kvinna, 53 år och går sista terminen på 
Psykologprogrammet, Stockholms Universitet (men bor på Gotland). Under höstterminen 2011 har 
jag också gått introduktionskursen i trädgårdsterapi på Alnarp. Jag vill skriva denna uppsats både 
för att föra in kunskaper om grön rehabilitering till psykologprogrammet – samt bidra till 
forskningen kring trädgårdsterapi/grön rehab.  

För mer information och tidsbokning vänligen kontakta mig via telefon: 0709-569909 eller e-post: 
mnobell@yahoo.se 

Med vänliga hälsningar och hopp om snart – och helst positivt svar 

Margareta Nobell 
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INFORMERAT SAMTYCKE 

Jag (för och efternamn textat): 

……………………………………………………………………… 

har läst den skriftliga informationen kring Margareta Nobells psykologexamensuppsats och fått 
möjlighet att ställa frågor. 

Ringa in önskat alternativ: 
JA. Jag samtycker till att delta i projektet och känner till att mitt deltagande är helt frivilligt, samt 
att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avstå från att svara på vissa frågor och/eller 
avbryta mitt deltagande. 

NEJ. Jag vill inte delta i projektet. 

Datum: 

Underskrift: 

………………………………………………………………………… 
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Intervjufrågor 
Introduktion – Tala om för respondenten att jag gör en undersökning inför en 
psykologexamensuppsats vars syfte är att belysa upplevelser kring att ge – dvs. att arbeta med TT/
GR som behandlingsform – och ”få” TT/GR, dvs. att delta i denna behandlingsform för att få en 
bättre hälsa. (känns viktigt att inte använda ordet patient när de kallas deltagare i behandlingen).  

1. Vad fick dig att börja här? 

2. Vill du berätta lite om hur du ser på trädgård, och på natur? 

3. Använder ni annan natur än trädgården? 

4. Hur upplever du att du blir bemött av patienter/behandlare/ kollegor? 

5. Finns det något särskilt, några komponenter i den här behandlingen som du speciellt 
vill lyfta fram? 

6. Vad betyder det för dig? 

7. Förändringar över tid? 

8. Vilken roll upplever du att du har i den här behandlingen? 

9. Vad innebär det? 

10.Har det varit så hela tiden? 

11. Finns det något särskilt i den här behandlingsformen som du upplever har lett dig 
vidare? (professionellt/privat/ur hälsosynpunkt) 

12.Vilka insikter om dig själv har det givit dig? 

13.Vilka känslor väcker det? 

14.Vill/kan du beskriva någon särskild upplevelse? 

15.Kan du utveckla det? Berätta mer… 

16.När brukar man börja märka på patienterna att det sker en förändring? 

17.Hur skulle du säga att den här terapiformen förändrar? 

18.Hur skulle du beskriva att det märks? 

19.Skulle du säga att din syn på dig själv på något vis förändrats under arbetets/behandlingens 
gång? 

20.Vill du beskriva lite närmare hur du upplevde att det gick till? 

21. ’Fanns det några särskilda omständigheter? 
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22.Hur länge hade du deltagit i/jobbat med det här då? 

23.Skulle du säga att den här behandlingsformen på något vis har förändrat ditt sätt att agera i 
vardagen? (Hur, i så fall?) 

24.Vad upplever du att TT/GR är/innebär just nu, för dig? 

25.Vad tycker du att ledarskapet betyder för gruppen? 

26.Har ni hjälp av att ni har olika yrkeskompetenser? Att ni är ett team? Hur? 

27.Vad kräver det av dig?  

28.Vad ger det dig? 

29.Finns det något du vill tillägga som du tycker att jag inte tagit upp? 

30.Feedback - hur upplevde du det här? 


