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                                             SAMMANFATTNING  

Studien har undersökt metoder för hur Grön Rehabilitering tillämpas vid stressrelaterad ohälsa  

och arbetslivsinriktad rehabilitering samt vilken kunskap Grön Rehabilitering kan ge. Kvalitativa 

intervjuer genomfördes med Sveriges Lantbruksuniversitet, Västra Götalandsregionen och 

Socialstyrelsen tolkade med hermeneutisk och abduktiv ansats. Data har analyserats genom 

Interpretative Phenomenological Analysis, IPA. Vid stressrelaterad ohälsa tillämpar Grön 

Rehabilitering både arbetslivsinriktad rehabilitering och medicinsk rehabilitering som en 

multimodal rehabilitering i restorativ naturmiljö. Det multimodala är när olika yrkesgrupper inom 

så kallad vit och grön vård arbetar i team i naturmiljöer vilka kan designas för högre restorativa 

värden. Grön Rehabilitering har inga biverkningar. Fortsatt utveckling av utbildningar och nya 

yrkesgrupper behövs för Grön Rehabilitering. Utifrån slutsatserna presenteras ett nytt förslag till 

fyrfältskors för Grön Rehabiltering. 

Nyckelord: Grön Rehabilitering, Trädgårdsrehabilitering, Naturassisterad terapi (NAT), 

arbetslivsinriktad rehabilitering, restorativa miljöer, stressrelaterad ohälsa.  

                                               

 

                                     ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine methods of Green Rehabilitation/Nature-Based Therapy 

for stress-related issues and vocational rehabilitation and what knowledge it might generate. 

Qualitative interviews were performed with The Swedish University of Agricultural Sciences, The 

region of Västra Götaland and The National Board of Health and Welfare combining hermeneutic 

and abductive approaches. Data analysis were performed through Interpretative Phenomenological 

Analysis, IPA. Green Rehabilitation/Nature-Based Therapy is both a vocational rehabilitation and a 

health care rehabilitation for stress-related issues applying multimodal rehabilitation in restorative 

natural environment. The multimodal consists of different professions with so called white and 

green care working in teams in natural environments which can be designed in order to increase 

restorative factors. Green Rehabilitation/Nature-Based Therapy has no adverse effects. Further 

development of educational programmes and new professions within Green Rehabilitation/ Nature-

Based Therapy are needed.  The conclusions includes a proposal for a new four-way-model for 

Green Rehabilitation/Nature-Based Therapy. 

Keywords: Green Rehabilitation/Nature-Based Therapy, Garden Therapy, Nature-assisted 

Therapy (NAT), work rehabilitation, restorative environments, stress-related issues.  
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1. Inledning och tidigare forskning 

1.1 Syftet med Grön Rehabilitering  
 

Den här vetenskapliga studien syftar till att undersöka hur Grön Rehabilitering används 

vid stressrelaterad ohälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering. Anledningen är att evidens 

visar att metoder inom Grön Rehabilitering snabbt förbättrar välbefinnandet för personer 

med stressrelaterad ohälsa vilket ökar deras arbetsförmåga att gå vidare till arbetsträning, 

fortsatt anställning eller studier (Millet, 2008; Nilsson, 2009; Grahn och Ottosson, 2010; 

Larsson, 2010a; Adevi, 2012; Pálsdottír, 2014; Sahlin, 2014a; Sonntag-Öström et al, 2014; 

Währborg et al, 2014). Sådana resultat bekräftas även i den första svenska systematiska 

genomgången av kontrollerade och observerbara studier inom naturassisterad terapi, NAT, 

med såväl liten men påtaglig evidens som hög evidens (Annerstedt och Währborg, 2011).  

 

Stressrelaterad ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och ökade med en 

miljard kronor under 2013 med förväntad ökning till 2,8 miljarder kronor (Forssblad, 

2013). Främst drabbas personal inom relationsinriktade yrken som skola, vård och omsorg 

(Försäkringskassan, 2013a) och personer med psykisk ohälsa har hälften så stor chans att 

återgå till arbete jämfört med andra sjukskrivna människor (Försäkringskassan 2013a, 

2013b).  Enbart i Västernorrland har kvinnor betydligt fler sjukdagar, i genomsnitt 39,2 

sjukdagar per år, jämfört med män som i genomsnitt har 25,2 sjukdagar per år. 

Riksgenomsnittet ligger på 33 dagar per år för kvinnor och 22 dagar för män. Fler blir 

sjukskrivna och sjukskrivningarna blir längre och snabbast ökar psykisk ohälsa 

(Östermark, 2015). En passiv sjukskrivningsprocess och brist på rehabilitering kan också 

vara upphov till psykisk ohälsa, enligt analyser inför genomförandet av rehabiliterings-

garantin (Regeringskansliet, 2008). Dessutom är forskningen begränsad inom arbetsliv, 

psykisk ohälsa och sjukskrivning och inriktad på ett område åt gången, såsom medicin eller 

beteendevetenskap, fastän det frågas efter multivetenskapliga studier (Vingård et al, 2015). 

Tydligt är att informationssamhället bidrar till att människor överbelastar sina system och 

informationsmängden är den största någonsin i människans historia (Theorell, 2009). Våra 

sinnen kan förmedla ungefär 11 miljoner intryck per sekund fast kognitivt kan vi bara 

hantera 10-15 intryck per sekund. Flera miljoner intryck behöver sorteras bort, annars sker 

ingen återhämtning och då blir vardagen ohanterlig. Vacker natur aktiverar människans 

lugn-och-ro-system och ökar välbefinnandet (Grahn, 2010) vilket i sig talar för Grön 

Rehabilitering som ett alternativ till traditionell rehabilitering.  
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Grön Rehabilitering har ingen enhetlig definition för det är ett paraplybegrepp (Abramsson 

och Tenngart, 2003). Även om det inte finns någon officiell (Hultman, 2005) eller enhetlig 

definition (Larsson, 2010b) för Grön Rehabilitering så konstateras att den är sambandet 

mellan natur och hälsa (Annerstedt, 2011).  Grön Rehabilitering består av en 

sammanslagning av disciplinerna miljöpsykologi, landskapsarkitektur och arbetsterapi 

(Abramsson och Tenngart, 2003; Küller, 2005) där flera olika yrkesgrupper arbetar 

tillsammans i team. I en Grön Rehabilitering samverkar vit vård med grön vård där det vita 

är medicinsk personal och det gröna är naturen och dess personal (Abramsson och 

Tenngart, 2003). Mer konkret förklaras att den vita sjukvården kombinerar arbetsterapi, 

sjukgymnastik och psykoterapi i natur och trädgård (Larsson, 2010b) och att professioner 

såsom arbetsterapeut, läkepedagog, trädgårdsmästare, psykoterapeut och sjukgymnast  

samarbetar i trädgårds- och naturmiljö i syfte att minska stress och öka välmåendet för 

deltagare (Welén-Andersson och Bengtsson, 2010).  

 

Rehabiliteringsrådet bekräftar Grön Rehabilitering som stressreducerande metod och 

använder Trädgårdsrehabilitering och Nature Assisted Rehabilitation som synonymer för 

Grön Rehabilitering (SOU 2011:15). Nature assisted therapy, NAT, och Horticultural 

therapy (Hultman, 2005; Larsson, 2010b) förekommer också som begrepp i sammanhanget 

medan hälsoträdgård är paraplybegreppet där helande trädgård har två undergrupper, 

terapiträdgård och restorativ trädgård,  som visar att trädgårdar kan vara restorativa, 

aktiverande, upplevelsebaserade, sinnliga eller läkande (Abramsson och Tenngart, 2003). 

Några pionjärverksamheter är Danderyds sjukhus som började med trädgårdsterapi 1986 

som den första i Sverige (Söderback et al, 2004) medan Alnarps rehabiliteringsträdgård 

hos Sveriges Lantbruksuniversitet invigdes 2002 (Grahn, 2005; SLUa, 2013) och Gröna 

Rehab hos Västra Götalandsregionen öppnade i Göteborg 2006 (Green, 2010a). 

Rehabilitering i skog är återhämtning i skogsmiljö och studier med deltagare med 

stressrelaterade besvär och utmattningstillstånd - såsom trötthet, sömnsvårigheter, värk, 

nedstämdhet, oro och försämrad förmåga till uppmärksamhet och minne – visar betydligt 

förbättrat välmående (Lundell och Dolling, 2010; Sonntag-Öström et al, 2014).  

 

Naturen har i alla tider använts för läkning: Hippokrates, som levde i antika Grekland, 

och läkare under 1700- och 1800-talen framhöll, precis som nutida trädgårdsterapeuter, 

naturens läkande egenskaper. Tidigare byggdes sjukhus på landsbygden i trädgårdsmiljöer 

men de lades ned när vaccin och läkemedel skulle bota människor under 1900-talet (Grahn, 
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2010). Den industriella revolutionen har också stor påverkan på hur människor separerats 

från kontakten med naturen, detta fastän natur och grönområden kan påverka och förhindra 

kronisk stress. En medveten hälsostrategi i Storbritannien avser öka tillgången till natur 

och grönområden för att människor ska kunna relatera till naturen (Bird, 2012) och där 

ökar även yrkesverksamheter inom grön hälsovård inklusive hortikultur, ekoterapi, 

djurassisterad terapi, fysisk aktivitet i natur och vildmarksterapi (ibid). England har också 

program inom social och terapeutisk hortikultur/ ekoterapi och Wales erbjuder kurser i 

ekoterapi som del i hälsoprogram (Sennerdal, 2010).   

 

Det finns behov av utbildning hur naturmiljöer bör utformas och användas på ett lämpligt 

sätt (Stigsdotter et al, 2011) men trots stort intresse för utbildning inom Grön 

Rehabilitering i Sverige är utbudet begränsat vilket kan bero på bristen på akademisk 

kompetens (Sennerdal, 2010).  Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har grundkurser i 

Trädgårdsterapi och Hälsoträdgårdar (SLUd, 2015; SLUe, 2015) samt ett masterprogram i 

Natur, hälsa och trädgård, NHT, som i höst ersätts med ett nytt masterprogram (SLUc, 

2015). Kurser erbjuds också i miljöpsykologi och landskapsplanering samt att positiv 

psykologi inkluderar trädgårdsterapi (Mittuniversitetet, 2015). I Köpenhamn erbjuds 

masterkurs i Health Design för landskapsarkitekter och Finland förbereder högskolekurser 

i trädgård och hortikulturell terapi för vårdpersonal som modell för andra skolor i 

Skandinavien (Stigsdotter et al, 2011).  Grön Rehabilitering kan skapa fler arbetstillfällen: 

Lerums kommun har annonserat efter handledare i Grön Rehabilitering (bilaga I) och 

landstinget i Jönköpings län har också annonserat efter medarbetare i ett projekt inom Grön 

Rehabilitering hos ett naturbruksgymnasium (bilaga II). Gröna Rehab i Göteborg har 

inspirerat länsstyrelen till en temadag kallad Nya jobb genom grön rehabilitering 

(Länsstyrelsen, Västra Götalands län, 2012) och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 

håller tredagarskurser kallad Grön Entreprenör, Skogens sociala värden – forskningen 

visar vägen för utveckling av landsbygdsverksamheter inom natur och hälsa (SLUf, 2015).  

 
1.2  Stress kopplat till hälsa och ohälsa 
 

Stress kan ur ett hälsoperspektiv förklaras som respons, stimulus eller transaktion. 

Respons- och stimulusbaserad stress är en biomedicinsk inriktning hur stress orsakas 

inifrån individen. Responsbaserad stress hör till Selye som myntade begreppet stress och 

förklaras som en ospecifik, allmängiltig kroppsreaktion på yttre påfrestningar kallad 

stressorer (Währborg, 2009; Lyon, 2012; Theorell, 2012).  Stressorerna aktiveras av 
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hormonet kortisol som fått central betydelse för stressforskare. Kortisolens motsats är 

oxytocin vilken bildas i hypotalamus i hjärnan. Den är kroppens lugn-och-ro-system som 

reagerar på sensorisk stimulering såsom värme och beröring. När oxytocin ökar så minskar 

kortisol (Lavesson och Nilsson, 2011). Stimulusbaserad stress ser stress som livshändelse 

där anpassningsförmåga kan reglera stressen (Lyon, 2012). Transaktionell stress ser också 

på samspelet mellan individens resurser och omgivningens krav (Cohen et al, 2012; Lyon, 

2012) men betonar att det är kontexten avgör stressens påverkan (Cohen et al, 2012).   

 

Psykisk hälsa innebär höga nivåer av emotionellt, psykologiskt och socialt välbefinnande. 

Det upplevs hos arbetstagare till exempel vid ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, 

inkluderande), kontroll i arbetet, balans mellan arbete och fritid, balans mellan arbetsinsats 

och belöning, tydliga mål och anställningstrygghet (Vingård m.fl., 2015). Psykisk ohälsa 

kopplas till för mycket krav men för lite kontroll, för mycket ansträngning men för lite 

belöning (SOU 2011:15; Försäkringskassan 2013a) och vid arbetskonflikter, mobbning, 

bristande stöd eller oro för sin anställning ökar depression och utmattningssyndrom 

(Försäkringskassan, 2013a, 2014).  

 

Sambandet psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö är starkt och långvarigt med tydligt 

mönster inom offentlig sektor som snabbt förändrades under 1990-talet, när Sverige gick 

från hög sysselsättning till inflationsbekämpning med personalnedskärningar och 

omorganisationer som följd. Sedan dess har långtidssjukskrivningar för stressrelaterad 

psykisk ohälsa ökat stadigt (Lundberg och Wentz, 2004; Glise, 2007; Millet, 2008; 

Theorell, 2009; Åsberg et al, 2010; Sahlin et al, 2012) vilket även gäller internationellt 

(Theorell, 2009; Försäkringskassan 2013a; Försäkringskassan, 2014).  

 

I Sverige drabbas kvinnor mest av psykisk ohälsa (Millet, 2008) och omfattar även yngre 

högutbildade kvinnor som menar att de behöver prestera bättre än män samtidigt som de 

ansvarar för hem och familj (Glise, 2007). Kvinnors betalda och obetalda arbetstid 

bekräftas i en mängd studier (Lundberg, 2003; Lundberg och Wentz, 2004; Nordenmark, 

2004; Noor och Hagberg, 2012; Holmgren, 2013, Weman-Josefsson och Berggren, 2013) 

där relationsarbetet att stödja, förstå och medla kan vara en viktig faktor till ohälsa 

(Wasserman och Nilunger-Mannheimer, 2012). I en studie hade kvinnor och män samma 

stressnivåer på jobbet men efter ordinarie arbetstid minskade de hos männen fast ökade hos 

kvinnorna (Orth-Gomér, 2012; Weman-Josefsson och Berggren, 2013).  
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Stressforskningen vet att utmattningstillstånd medför hormonella rubbningar (Theorell, 

2009) och brist på återhämtning kan drabba de exekutiva funktionerna inlärning, 

koncentration, uppmärksamhet, utförande och simultankapacitet (Glise, 2007). Fysiskt 

uppehåll i arbete räcker inte som återhämtning utan det behövs en mental avslappning för 

att kroppens lågmotoriska funktioner ska återhämta sig (Lundberg, 2003). Stressbelastning 

tidigt i livet kan orsaka psykisk ohälsa senare i livet (Lundberg och Wentz, 2004; Theorell, 

2009) och hippocampus i hjärnan kan krympa hos barn som utsatts för misshandel eller 

övergrepp vilket försämrar kognitiva förmågor (Lundberg och Wentz, 2004).  

 
1.3 Modeller för hälsa och ohälsa 

Som en bakgrundsbeskrivning till Grön Rehabilitering som rehabiliteringsmodell utifrån 

traditionell rehabilitering presenteras här tre olika sätt att förklara hälsa och ohälsa. 

 
1.3.1 Salutogenes och patogenes 
 

Två sätt att se på hälsa/ohälsa är salutogenes och patogenes (Anontovsky, 1979; 

Antonovsky et al, 1991; Hanson, 2004; Horsburgh och Ferguson, 2012; Weman-Josefsson 

och Berggren, 2013).  Den salutogena modellen är inriktad på friskfaktorer och omfattar 

hela människan varför flera ämnesområden behöver ingå (Hanson, 2004). Antonovsky 

införde modellen utifrån att normaltillståndet i livet är heterostatiskt (Antonvosky, 1979; 

Eriksson och Lindström, 2006), det vill säga ett kaos. Ohälsa är naturligt och därför behövs 

stresshantering, coping, för att öka hälsan (Antonovsky, 1979; Antonovsky et al, 1991; 

Hanson, 2004; Horsburgh och Ferguson, 2012). Stressforskning bekräftar att 

naturassisterad behandling minskar sjukvårdskonsumtionen, fungerar som stressmedicin 

och ökar återhämtningen (Stressforsknings-institutet, 2013).  Motsatsen till salutogenes är 

patogenes som innebär fokus på riskfaktorer (Weman-Josefsson och Berggren, 2013) och 

vad som orsakar sjukdom (Hanson, 2004; Lindberg, 2011; Horsburgh och Fergusen, 2012) 

och utgår från att livet är homeostatiskt, det vill säga ordning och harmoni (Antonovsky, 

1979; Eriksson och Lindström, 2006).  

 
1.3.2 Hälsokors 

 
Vad som är hälsa eller ohälsa kan beskrivas i fyrfältskors, ”fyrfältare”, där horisontella och 

vertikala axlar visar olika upplevelser/dimensioner. Efter Katie Erikssons ursprungliga 

modeller (Eriksson, 1979, 1988) har fler hälsokors tillkommit, såsom figuren på nästa sida 

om att man kan må dåligt utan sjukdiagnos och vice versa (Lavesson och Nilsson, 2011).   
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Figur 1.  Ett hälsokors i fristående tolkning av Erikssons ”Hälsans idé” från 1989 (Lavesson och Nilsson, 

2011:93).  

 

Nedanstående kors beskriver utsatta människor i förhållande till resurser och 

arbetsmarknad där rehabilitering rör sig horisontellt medan försäkringsadministration rör 

sig vertikalt. Återfår långtidssjuka en arbetsförmåga som inte arbetslivet efterfrågar blir 

personen arbetslös och fortsätter vara ”suspekt” i systemet (Lindqvist och Hetzler, 2004). 

 
 Figur 2. Hälsokorsets utifrån svaga och utsatta i förhållande till resurser och arbetsmarknad. Beskrivning av 

Rafael Lindqvist och Antoinette Hetzler (Lindqvist och Hetzler 2004:101).  

 
1.3.3 Biopsykosociala modellen och biomedicinska modellen 

Två olika synsätt på hälsa/ohälsa framgår i den biopsykosociala modellen och den 

biomedicinska modellen. Engel förde fram behovet av en ny modell redan 1962 som 

presenterades först 1977 kallad den biopsykosociala modellen. Den menar att 

biomedicinen är utdaterad, reduktionistisk och dualistisk – mind-body-dualism – som 

skiljer det mentala från det somatiska och förklarar endast kemiskt och fysiskt biologiska 

fenomen (Engel, 1977) vilket utesluter den psykologiska och sociala naturen (Engel, 

1981). Det är patogent och definierar hälsa endast som frånvaro av sjukdom (Brannon et al, 
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2014) medan den nya modellen förklarar hur biologiska, psykologiska och sociala faktorer 

samverkar och varför en del upplever ”sjukdom” som för andra är ”livsproblem”. Den är 

systemteoretisk och kan se sammanhangen och ge en helhetsbild (Engel, 1977, 1981).  

 

1.4 Rehabiliteringsmodeller vid stressrelaterad ohälsa 
 

Rehabilitering innebär att sjuka, skadade eller funktionshindrade ska återfå förmåga att 

leva så normalt liv som möjligt (SOU 2000:78). Sverige är ett av få länder som delar in 

hälsovård och sjukvård som på engelska enbart heter health care (Kjellström et al, 2005).  

 
1.4.1 Medicinsk rehabilitering 

Medicinsk rehabilitering ska återställa eller förbättra grundläggande funktioner och utföras 

av allmän sjukvård (SOU 2000:78) som bedömer, utreder, sätter diagnos och behandlar. 

Forskningen är begränsad vad gäller nedsatt arbetsförmåga för personer med lättare 

psykisk ohälsa men det som framgår är att det behövs minst ett halvår innan bättring kan 

uppnås (SOU 2011:15). Rehabiliteringsgarantin ersätter medicinsk rehabilitering och ska 

öka evidensbaserade metoder (ibid) och för 2015 har 712 miljoner kronor avsatts för 

behandlingar och 38 miljoner kronor för forskning, implementering, utvärdering och 

utveckling (SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Efter två månaders 

sjukfrånvaro föreslår dock Rehabiliteringsrådet insatser utanför garantin och multimodal 

rehabilitering inom garantin vid arbetsåtergång för livsstilsförändring, stressreduktion, 

samtalsbehandling samt arbetsinriktad rehabilitering (SOU 2011:15).  Multimodal 

rehabilitering, MMR, är när olika yrkesgrupper arbetar både fysiologiskt och psykosocialt 

med patienten (Västra Götalandsregionen, 2015). Vid utmattningssyndrom – som medför 

stark trötthet, ökad stresskänslighet, sömnrubbning och nedsatta kognitiva funktioner - 

rekommenderas kravlös vila och ingen behandling förutom att det i Rehabiliteringsrådets 

slutbetänkande finns en kategori kallad andra ofta använda metoder där Grön 

Rehabilitering ingår genom Alnarps trädgårdsterapi. Jämförelsevis har Mindfulness Based 

Stress Reduction, MBSR, större utrymme (ibid). I samma rapport nämns lantbruks-

universitetet i Alnarp och Institutet för Stressmedicin, ISM, Göteborg i kategorin 

specialiserad rehabilitering för stressrelaterad psykisk ohälsa (ibid). Det finns inget 

etablerat rehabiliteringsprogram vid utmattningssyndrom (Sahlin et al, 2012) och 

konsumtionen av farmaka ifrågasätts av både patienter och läkare (Orth-Gomér, 2012).  

Det behövs ett multidisciplinärt grepp som det salutogena pilotprojektet naturunderstödd 

rehabilitering, NUR (Andersson och Hallgårde, 2013). 
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1.4. 2  Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetslivsinriktad rehabilitering är en lag hos socialförsäkringsbalken, SFB, och ska vara 

åtgärder så att en försäkrad person som drabbats av sjukdom återfår arbetsförmågan för att 

försörja sig själv (SOU 2010:04). Det kan vara arbetsträning, arbetsplatsanpassning, 

aktivitets- eller motiveringsinsatser, utbildning med mera. Ambitionen är att återfå 

arbetsförmågan inom ett år (Försäkringskassan, 2008:8). Rehabiliteringsrådet menar dock 

att det behövs nya rehabiliteringsmodeller för personer med lindrig eller medelsvår psykisk 

ohälsa men det behövs även personal utbildade i de nya modellerna (SOU 2011:15; 

Söderberg, 2014). Ett annat förslag är att personer som inte kan arbeta bör få lönebidrag 

eller lönesubvention och hjälp med studiefinansiering (ibid). Hälsoekonomiska 

beräkningar visar att rätt insatt rehabiliteringsåtgärd är till nytta för övriga anställda och ett 

exempel från Storbritannien visar att tidig behandling av depression gav samhällsvinster på 

fem gånger insatsen (Levi, 2012). Det behövs insikt om stressbelastning som förklarar 

varför en del människor är mer psykologiskt och biologiskt sårbara (Ahlborg et al, 2008). 

Genusskillnader syns till exempel genom att kvinnor utreds noga beträffande barnomsorg 

och hushållsarbete när de söker sjukersättning medan män enbart ges en arbetsinriktad 

utredning. Dessutom sker rehabilitering för kvinnor i senare skede och till lägre kostnad 

jämfört med män vilket strider mot socialförsäkringens regler och skapar olika villkor vid 

arbetsåtergång (Sandmark, 2011). Metoderna kan se olika ut: Socialstyrelsen (u.å.) 

rekommenderar kognitiv beteendeterapi, KBT, fast Rehabiliteringsrådet menar att den inte 

har någon stark evidens vid arbetsåtergång vilket även gäller för stödsamtal, 

psykodynamisk behandling, motiverande och problemlösande fokus (SOU 2011:15). I 

Sverige har arbetsåtergång länge förknippats som återhämtning, men vid allvarliga 

stressrelaterade besvär kan det ibland vara bättre att fokusera på en ny arbetsplats. 

Förslagsvis bör ett helt terapeutiskt rehabiliteringsår införas (Adevi, 2012).  

1.4.3  Grön Rehabilitering  
 
1.4.3.1  Restorativ miljö som återhämtande metod 

 

Grön Rehabilitering har till uppgift att reducera stress hos människor vilket sker i 

naturmiljö (Abramsson och Tenngart, 2003). Det finns olika inriktningar att välja mellan 

men återhämtning är det viktigaste för dem alla. I forskningssammanhang används ordet 

restorativ i betydelsen att återskapa en förlorad funktion vilket kan ske i restorativa miljöer 

som är stödjande, återhämtande och avkopplande utan störande inslag. Naturen har 

mängder med sådana inslag till skillnad från ett kravfyllt samhälle som ständigt signalerar 
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fara vilket ökar osunda stressreaktioner (Kaplan et al, 1998; Abramsson och Tenngart, 

2003; Hultman, 2005; Millet, 2008). En restorativ miljö ger känslan av att vara någon 

annanstans, bort från dagliga krav,’being away’, och komma in i en annan och större värld, 

’extent’, som ger utrymme för fantasin, ’fascination’, och stödjer det man har lust till och 

orkar med, ’compatibility’ (Kaplan et al, 1998; Lundell och Dolling, 2010). Ett exempel är 

Naturbaserad terapi/Nature Based Therapy, NBT, som är en stressreducerad medicinsk 

rehabilitering i naturmiljö, helst på en specialdesignad plats, och utförs av flera 

yrkesgrupper. När deltagarna får salutogent stöd i den miljön minskar den fysiska och 

emotionella stressen och självreflektionen ökar (Sahlin et al, 2012). Långtidsstudier jämför 

118 deltagare hos Alnarps Rehabiliteringsträdgård med 678 patienter i traditionell 

rehabilitering med resultatet att Alnarps patienter förbättras snabbare och minskar avsevärt 

sin sjukvårdskonsumtion (Währborg et al, 2014; SOU 2011:15). Andra studier bekräftar att 

skogsmiljöer är återhämtande; i en studie med ett tjugotal kvinnor med en medelålder på 

41,6 år besöktes fyra olika miljöer: skog vid en sjö, skog i bergsmiljö, granskog och 

stadsmiljö. Skogen vid en sjö uppskattades mest men bäst återhämtning gav den skyddade 

skogen och stadsmiljön gav minst återhämtning. Deltagarnas fysiologiska, emotionella och 

mentala värden stämmer med teorier som Attention Restoration Theory, ART, och 

Aesthetic-Affectiv Theory, AAT (Sonntag-Öström et al, 2014). En brittisk studie indikerar 

att all natur inte är återhämtande men ger ändå ökad kontakt med känslor. 17 studenter, tio 

kvinnor och sju män på 18-43 år, går två olika naturpromenader som en annan grupp 

enbart ser inomhus på film. Störst återhämtning uppnår utomhusgruppen och där är 

känslorna också starkare. Ilska och ledsamhet minskar mest hos utomhusgruppen medan 

känslor som rädsla är störst hos inomhusgruppen (Gatersleben och Andrews, 2013).  

I Sverige ökar både studier och verksamheter inom Grön Rehabilitering och här är några 

exempel: En aktivitetsbaserad trädgårdsterapi som arbetslivsinriktad rehabilitering 

(Millet, 2008) använder en ny fyrstegsmodell i fyra olika faser under 21-29 veckor. 

Samtliga deltagare, enbart kvinnor, inleder med fem veckors restorativ tid i trädgård, sedan 

fem veckor ökad aktivitet följt av nio veckors trädgårdsarbete inriktat på egenkontroll och 

slutligen återgång till arbete eller aktivitet. Resultatet visar minskad stress och betydligt 

ökat välbefinnande även om direkta samband mellan hälsa och trädgård inte kunde 

fastställas (ibid). Flera samordningsförbund genomför Grön Rehabilitering, exempelvis 

landstinget i Dalarna vars Grön förrehabilitering syftar till att deltagarna ska gå vidare till 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Personalen är folkhälsoplanerare/verksamhetsansvarig, 

kursledare/trädgårdsmästare, arbetsterapeut/ridterapeut och naturhälsopedagog/lantmästare 



 

10 

 

(Landstinget Dalarna, 2013a). Grön Rehab hos landstinget i Uppsala är inriktat på 

empowerment, motivation och social samvaro som vägen till arbetsträning eller utbildning 

(Projekt i Finsam Uppsala, 2014). Västerås genomför naturunderstödd rehabilitering 

utifrån kognitiv metodik och existentiell grund. Därefter kan deltagarna bland annat välja 

odlingsbaserad verksamhet som ett led till självförsörjning (Gustafsson et al, 2013). 

Naturunderstödd rehabilitering, NUR, på skånska landsbygden är ett komplement till 

traditionell sjukvård med 100 patienter som snabbare återgår till arbete (Region Skåne, 

u.å). Natur på Recept, NaR, föreslås som Gröna Rehab på olika platser (Green, 2010a).  

Nationellt möter Grön Rehabilitering motgångar. I riksdagen får Försäkringskassan kritik 

för att inte acceptera Grön Rehabilitering trots Alnarpsmetodens evidens och en motion 

avslogs om att Grön Rehabilitering bör ingå i rehabiliteringsgarantin. (Riksdagen, 2012). 

2011 avslog Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ett förslag om att samordna ett 

nationellt kunskapscenter inom Grön Rehabilitering trots att 75 procent av patienterna hos 

Alnarps rehabiliteringsträdgård har återgått till arbete (SKL, 2011a; SKL, 2011b; 

Söderberg, 2014).  SKLs styrelse uppger att SKLs uppgift inte är att sprida aktuell 

forskning och initiera ett center för Grön och Blå Rehabilitering (ibid) men ger däremot sitt 

stöd för ett nationellt kunskapscenter i medicinsk rehabilitering (SKL, 2011b). Regionalt 

förekommer också motstånd, till exempel bland läkare i Västerbotten som skriver ut fysisk 

aktivitet på recept men inte grön rehab på recept. Kommunanställda i Umeå erbjuds dock 

Grön Rehabilitering via Forslundagymnasiet (Israelsson, 2014). 

 

1.4.3.2  Teorier om natur(lig)återhämtning 

 

Miljöpsykologer ligger bakom de mest välkända teorierna inom Grön Rehabilitering som 

förklarar varför vi upplever stress och vad som ger oss återhämtning. En av dem är Roger 

Ulrich och hans studier är anledningen till att modern vetenskap för första gången kan 

bekräfta naturens positiva inverkan på hälsan. Det hände när han gick igenom ett 

decennium av sjukhusjournaler som visar att nyopererade patienter med utsikt mot en park 

blev fortare friska än patienter med utsikt mot en tegelvägg (Ulrich, 1984). Det ledde till 

den psykoevolutionära teorin estetisk-affektiva teori/Aesthetic-Affective Theory, AAT 

(Ulrich, 1983; Millet, 2008; Sahlin, 2010; Annerstedt, 2011; Nilsson et al, 2011), även 

kallad Stress Recovery Theory, SRT (Joye och van den Berg, 2011) och Stress Reduction 

Theory (Sonntag-Öström et al, 2014). Den förklarar hur urgamla handlingsmönster i 

hjärnans äldsta delar tar över när vi är stressade och reagerar med kamp, flykt, gömma sig 
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eller, som sista utväg, spela död. Ett uppskruvat livstempo förlänger processen vilket kan 

ge olika psykiska och fysiska besvär (Ulrich, 1984; Grahn, 2010).  Biologiskt kan vi kvickt 

återhämta oss i vackra naturmiljöer, för de upplevs inte som hotfulla, särskilt från en höjd 

med utsikt över ljust naturområde med vatten och träd (Grahn, 2010). Vi tycks dock inte ha 

en inbyggd förberedelse på urbana miljöer (Ulrich et al, 1991). Ulrichs teori har testats 

många gånger och i en av studierna får 120 studenter se film om arbetsolyckor, som ökade 

stressen, och därefter två filmer med naturmiljöer och fyra filmer med stadstrafik, 

shoppingcenter etc. 36 olika korrelationer användes för att mäta fysiska och positiva 

affekter, såsom blodtryck, hjärtrytm och hudtest. Resultatet visar att naturmiljöerna ger 

både snabbast och mest återhämtning (Ulrich et al, 1991; Hartig et al, 2011).  

 

Attention Restoration Theory, ART (Kaplan et al, 1998; Grahn, 2005; Millet, 2008; 

Sahlin, 2010; Hartig et al, 2011; Kamitsis och Francis, 2013; Pálsdottír, 2014; Sonntag-

Öström et al, 2014) är en kognitiv teori med ursprung från 1800-talet som i nutid 

utvecklats av miljöpsykologerna Rachel Kaplan och Stephen Kaplan. Den visar hur vi 

bearbetar information och tar emot omvärldens intryck genom två helt olika system varav 

det ena är viljestyrt och det andra kan inte styras med viljan. Det viljestyrda kallas riktad 

uppmärksamhet vars uppgift är att planera och genomföra men också sortera bort intryck 

för att förhindra överbelastning. Den viljestyrda resursen är begränsad och vid en 

överbelastning blir vardagen ohanterlig som drabbar minnet, inlärning och struktur. Det 

icke viljestyrda systemet kallas fascination och finns i hjärnans äldsta delar (Grahn, 2010). 

Den är både kravlös och vi tycks ha obegränsade resurser av den. Naturen innehåller 

mängder med fascination som ger en kravlös återhämtning (Grahn, 2010). ART kallas 

också uppmärksamhetsteorin (Annerstedt, 2011) eller Direct Attention System, DAS, när 

det viljestyrda ses som ett högre medvetande och det icke-viljestyrda som en 

undermedveten uppmärksamhet som inte kräver så mycket mental energi (Stoltz et al, 

2013). Teorin har testats många gånger främst utomhus men en studie visar mixade miljöer 

när studenter promenerar i natur och sedan i stadsmiljö som andra studenter endast fick se 

bilder på. Resultaten visade att kognitiva funktioner förbättras snabbare och enklare med 

naturens restorativa värden, det vill säga genom att vara utomhus (Berman et al, 2008).  

 

Här nedan visas en figur av den svenskbaserade teorin Supporting Environment Theory, 

SET (Stigsdotter et al, 2011; Tenngart Ivarsson, 2011; Adevi och Lieberg, 2012; Sahlin et 

al, 2012; Pálsdottír, 2014) där behovet av natur och människor utgår från individens 
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fysiska och psykiska resurser (Grahn, 2010; Tenngart Ivarsson, 2011a). Den kallas även 

Mental Strength Triangle (Stigsdotter et al, 2011) och har tidigare kallats Scope of 

Meaning (Grahn, 2005; Ottosson, 2007; Stigsdotter et al, 2011; Adevi, 2012),  

Scope of Action (Grahn et al, 2010; Nilsson et al, 2011) och Betydelsespelrummet (Grahn, 

2010; Sahlin, 2010). Teorin bygger på två modeller för återhämtning; en behovspyramid 

(Grahn, 2010; Tenngart Ivarsson, 2011b; Stigsdotter et al, 2011) från ett inåtriktat behov av 

att vara ostörd till ett ökat utåtriktat behov av sociala kontakter där återhämtningen styr 

takten (Grahn, 2010; Tenngart Ivarsson, 2011b). Den andra modellen visar vilka åtta olika 

karaktärer i naturen som är mest restorativ (Abramsson och Tenngart, 2003; Grahn, 2010; 

Annerstedt, 2011; Stoltz et al, 2013) där den främsta återhämtningen uppstår när vild natur 

kombineras med artrik natur och en inhägnad trygg plats (Tenngart Ivarsson, 2011b). 

. ,  
 Figur 3 (t.v.) och figur 4 (t.h.): Till vänster ses Mental Strength Triangle (Stigdsotter et al, 2011:326) eller 

utvecklingstriangeln (Tenngart Ivarsson, 2011b). Till höger ses ursprungsmodellen, en behovspyramid 

(Grahn, 2010:63) för olika behovstillstånd i Supporting Environment Theory. Längst ned har människan 

störst behov av natur och lägst behov av kontakt med människor. I takt med återhämtningen ökar behovet av 

socialt umgänge med andra människor. Från Grahn, 2010. 

 

Natherpia, se figur på nästa sida, är en salutogen modell hur återhämtning sker i naturen 

med terapeutiska inslag fokuserad på kroppslig, emotionell och existentiell medvetenhet 

för en effektiv återhämtning. Naturen har den främsta funktionen som restorativ 

landningsplats, ’landing strip’ under eller efter en terapi eller ett samtalsstöd.  

Terapeuten är viktig men har här en andrahandsroll (Adevi, 2012) :  
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Figur 5. Natherpia förklarar hur fysiologiska, emotionella och existentiella faktorer skapar återhämtning när 

naturen fungerar som landningsplats under eller efter terapi. Från Adevi, 2012:86. 

 

Relationstrappan menar att andra människor är de mest kravfyllda och komplicerade 

relationerna vi kan ha (Ottosson, 2011) medan relationen med naturen är enklare, stabilare 

och tydligare som heller inte associeras med krav eller skuld (Stigsdotter et al, 2011). Det 

här bekräftas av personer med utmattningssyndrom (Adevi och Lieberg, 2012).  

Redan 1960 menade Searles (Searles, 1960) att vatten, stenar, jord och pinnar på marken är 

de mest kravlösa och människor de mest kravfyllda (Stoltz et al, 2013), se figuren nedan: 

                     

 
Figur 6. Relationstrappan visar naturen som den mest kravlösa relationen och människor som den minst 

kravlösa. För en människa i kris kan relationer behövas som kräver minst men ger mest positivt gensvar. 

Figur från Ottosson 2011:4. 

 
Teorierna ovan är främst evolutionära men det finns kritiker som menar att restorativa 

upplevelser inte alls har med människans evolutionära ursprung att göra. Något som kallas 

för Perceptual Fluency Account, PFA, går ut på att restoration och stressreduktion är 

biprodukter av en flytande informationsprocess inom oss. Det innebär att Attention 

Restoration Theory, ART, redan finns i PFA (Joye och van den Berg, 2011). 

 
 
1.4.3.3  Två forskningsorganisationer 

 

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Gröna Rehab i Västra Götalandsregionen är 

pionjärer i Sverige som både forskar om sambandet mellan natur och hälsa samt tar emot 

deltagare med stressrelaterad ohälsa (Sahlin, 2010). Båda är permanenta verksamheter som 
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också presenteras i bokform (Grahn och Ottosson, 2010; Larsson, 2010).  Rehabiliterings-

trädgården hos SLU i Alnarp (Grahn och Ottosson, 2010) och Gröna Rehab hos Västra 

Götalandsregionen (Larsson, 2010a) har multidisciplinära personalgrupper, även kallad 

transdisciplinära behandlingsteam (Pálsdóttir et al, 2014): Alnarp har arbetsterapeut, 

landskapsingenjör/läkepedagog, trädgårdsmästare, psykoterapeut och sjukgymnast (Welén-

Andersson och Bengtsson, 2010) och Gröna Rehab består av fysioterapeut, arbetsterapeut, 

psykoterapeut, trädgårdsmästare och biolog (Larsson, 2010a; Sahlin et al, 2012). SLU tar 

emot patienter genom avtal med Region Skåne medan Västra Götalandsregionen tar emot 

sin egen personal. Alnarp har genomfört tremånadersprogram medan Gröna Rehab har 

kontinuerligt intag från tre månader och uppåt, fast den genomsnittliga rehabiliteringstiden 

har minskat (Sahlin, 2014b). Vanligtvis består varje grupp av max åtta deltagare (Larsson, 

2010a; Welén-Andersson och Bengtsson, 2010).  

 
Figur 7. Modell av rehabiliteringsträdgården i Alnarp hos Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, invigd 2002. 

Här finns olika trädgårdsrum vars innehåll även förklaras i Supporting Environment Theory, se figur 3 och 4. 

Figur ur Grahn och Ottosson, 2010. För större modell se bilaga III. 

 

             

           Figur 8. Grafisk modell av Gröna Rehabs trädgård nära Botaniska Trädgården i Göteborg 

           hos Västra Götalandsregionen. Figur ur Larsson 2010:54. För större modell se bilaga IV. 
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SLU i Alnarp och Gröna Rehab har jämförbara och stabila resultat; Rehabiliteringsrådet 

bekräftar Alnarps evidens (SOU 2011:15) efter att 118 av Alnarps patienter jämförts med 

678 matchade kontroller hos Region Skåne som visar att Alnarpsprogrammet ger avsevärt 

minskad sjukvårdskonsumtion (Währborg et al, 2014). 67 procent av Alnarps patienter har 

vidareaktiverats (Hellmark, 2006; Söderberg, 2014) och minskat medicineringen (Adevi, 

2012). 70 procent av Gröna Rehabs deltagare har återgått till aktivitet och genomsnittliga 

kostnaden per deltagare är återbetalt efter 14 månader (Sahlin, 2014b; Länsstyrelsen, 

Västra Götalands län, 2012). Gröna Rehabs deltagare berättar om vikten att vara i rätt eller 

fel fas; att existentiella naturupplevelser förändrar självbilden, betydelsen av att ingå i ett 

större sammanhang och hur möten med deltagare som kommit längre inger hopp (Sahlin et 

al, 2012; Västra Götalandsregionen, Gröna Rehab, 2014b). Uppföljning visar fortsatt 

välbefinnande och aktivitet samt att de flesta har andra arbetsuppgifter (Sahlin, 2014b).  

 

När deltagare började komma till Alnarp konstaterades stresskador som störningar med 

minne och sömn, brist på koncentration, inlärningssvårigheter och hormonrubbningar.  Det 

kan bero på biologiska, psykologiska och sociala orsaker om att prioritera andra först och 

sig själv sist och kan som barn haft orimligt mycket ansvar (Bengtsson, 2010; Welén-

Andersson och Bengtsson, 2010; Söderberg, 2014). En multisensorisk process kombinerat 

med terapi i Alnarps specialdesignade rehabiliteringsträdgård ger deltagarna en djup och 

snabb återhämtning (Adevi, 2012). I hälsofrämjande syfte för trädgården samman de två 

metoderna helande trädgårdar och odlingsterapi (Stigsdotter och Grahn, 2003; Grahn, 

2005; Nilsson et al, 2011) med instorativa, tidigare kognitiva, skolan (Stigsdotter och 

Grahn, 2003). Instorativ går ut på att öka sin kapacitet (Hartig, 1996; Hultman, 2005; 

Holmström, 2006). De olika trädgårdsrummen motsvarar olika behov hos deltagarna 

(Grahn, 2005) och utformningen har betydelse för återhämtningen (Grahn, 2010; Nilsson 

et al, 2011). Ett projekt i naturbaserad arbetslivsinriktad rehabilitering för högutbildade 

kvinnor och män visar positiva hälsoeffekter såsom skogspromenader, arbetsträning hos 

trädgårdsföretag, planering för vidareutbildning inom trädgård, musik, fotografering eller 

hantverk. Gränssättning är en värdefull faktor i sammanhanget (Pálsdóttir et al, 2013).  

 

1.4.3.4  Mäta sambandet natur och hälsa 

Flera instrument utvecklas för att mäta sambandet mellan hälsa och natur. Ett är 

Connectedness to nature scale, CNS, (Mayer och McPherson Frantz, 2004; Kamitsis och 

Francis, 2013), se figur 9 på sidan 18. Det är ett empiriskt självskattningsverktyg med olika 
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mätvärden hur människor upplever sig vara en del av den naturliga världen. En studie 

jämför CNS med New environmental paradigm, NEP som undersöker människans 

samband med naturen fast utesluter de affektiva och erfarenhetsmässiga faktorer som ingår 

hos CNS. Deltagarna i studien är 29 kvinnor och 31 män i åldrarna 18-68 år, hälften 

studerande och hälften arbetstagare varav 23 procent hade växt upp i stadsmiljö,  

57 procent i förort och 20 procent på landsbygden. Resultatet visar att livsstil hör starkt 

ihop med CNS för både kvinnor och män men kvinnor har högre NEP-poäng vilket 

stämmer med andra studier (Mayer och McPherson Frantz, 2004). I en annan jämförbar 

studie deltar 89 kvinnor, 31 män och 15 övriga i åldrarna 14-89 år varav 24 med 

högskolebakgrund. Resultatet är ett fynd som säger att CNS hör ihop med 

livstillfredsställelse oberoende av inkomstnivå men beroende av utbildningsnivå; 

gymnasiestudenter och högskolestudenter har svagare CNS än studenter med  

högskole- eller universitetsexamen. Därför kan CNS vara lika betydelsefull variabel som 

andra subjektiva mätningar av välmående som brukar utgå från utbildning, inkomst och 

äktenskap. Att livstillfredsställelse direkt hör ihop med känslan av att vara en del av 

naturen är ett fynd (ibid). Perrin och Benassi (2009) har upprepat Mayers och Mc Pherson 

Frantz studier på deltagare, främst 18-23-åringar, som visar mer kognitiva samband med 

naturen än de emotionella samband i Mayers och McPherson Frantz studie (Perrin och 

Benassi, 2009). Ett annat instrument är Inclusion of Nature in Self Scale, INS, (Schultz, 

2002; Mayer och McPherson Frantz, 2004) som mäter hur individer ser naturen som en del 

av sin identitet med hjälp av sju cirklar som graderas från att vara separerad från naturen 

till att helt uppleva sig vara en del av naturen. Reliabiliteten ifrågasätts av att det är en 

enskild skala och allt för abstrakt mätning (Mayer och McPherson Frantz, 2004). Ett tredje 

instrument är Nature Relatedness, NR, som mäter hur individen affektivt, kognitivt och 

upplevelsebaserat identifierar och engagerar sig med naturen samt inställningen till 

miljöpåverkan (Nisbet et al, 2009, 2011; Kamitsis och Francis, 2013). I en studie med 831 

psykologstudenter, som sedan begränsades till 124 kvinnor och 60 män i genomsnitt 19 år, 

framgår att påståendet Min koppling till naturen och miljön är en del av min spiritualitet 

(Nisbet et al, 2009) värderas högst bland deltagarna. Ändå diskuteras inte detta av 

artikelförfattarna och spirituality nämns heller inte i artikeln utan framgår endast i en 

tabell. Studien betonar en natur-relaterad personlighet utifrån att högt NR-värde tyder på 

en vänlig, öppen och plikttrogen personlighet som tänker långsiktigt och reflekterar över 

framtida följder och möjligheter (ibid). Att anse sig vara separerad från naturen kan 

försämra möjligheterna att uppleva lycka och bidra till en ohälsosam miljö och studier 
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visar att kontakt med naturen och utbildning om naturen bibehåller positiva emotioner och 

minskar ohälsa (ibid). Ett fjärde instrument är mätning med Nature Exposure Scale, NES, 

som omfattar både vardagsupplevelser i naturmiljö, mängden natur där man bor samt natur 

som inte ingår i vardagen. En studie visar att naturupplevelser som inte tillhör vardagslivet 

värderades mycket högre (Kamitsis och Francis, 2013).  

 

1.4.3.5 Existentiell natur(lig) hälsa 

  

En existentiell kris kan uppstå vid utmattningsdepression och orsaka missförstånd när 

signaler feltolkas (Grahn, 2005) men emotionell och existentiell medvetenhet ger en 

effektiv återhämtning (Adevi, 2012) med stöd av sensoriska intryck i naturmiljö (Adevi 

och Lieberg, 2012). Även samordningsförbund betonar den existentiella grunden inom 

naturunderstödd rehabilitering (Gustafsson et al, 2013). Naturen bidrar till en andlig 

dimension i samband med nya upplevelser av den egna identiteten (Welén-Andersson och 

Bengtsson, 2010) och natur och hälsa ger en andlig inspiration och del av ett större 

sammanhang (Annerstedt, 2011). Konarski menar att vi behöver inte bara fysisk aktivitet 

och näring utan även återhämtning och vila som beskrivs i en andlig och existentiell 

hälsotallrik bestående av vita contemplativa (reflektera över sig själv, omgivningen, 

naturen och högre makter), vita activa (fysisk aktivitet) samt sömn (Lavesson och Nilsson, 

2011). Psykosociala villkor förknippas med existentiella, andliga/spirituella och 

emotionella aspekter (Wasserman och Nilunger-Mannheimer, 2012). Enligt Ewles och 

Simnett är andlig hälsa en livsfilosofi med principer för beteende, sinnesfrid och själsro 

medan emotionell hälsa ses som upplevelse och känslohantering (Lavesson och Nilsson, 

2011). James, som inspirerade till Attention Restoration Theory, se avsnitt 1.4.3.2, nämns 

också som inspirationskälla till spirituell psykoterapi (Elkins, 2005). Spiritualitet kan 

förklara naturens positiva effekter för att psykologiskt må bra och det ekologiska jaget är 

responsen mellan biofysisk och spirituell sammankoppling i naturmiljö, bortom det 

västerländska jaget. Spiritualitet definieras som en individs inre erfarenhet och/eller tro 

som ger existentiell mening bortom nuvarande sammanhang. Världshälsoorganisationen 

säger att individer kan nå insikt om sin fullständiga fysiska, psykologiska, sociala, 

spirituella och ekonomiska potential (Kamitsis och Francis, 2013). Det kan mätas i 

Connectedness to Nature Scale, CNS, och Nature Exposure Scale, NES, se figur 7, som 

ingår i den första kvantitativa studien om natur, spiritualitet och psykologiskt välmående. 

Bland 190 personer, varav hälften med universitetsutbildning, har kvinnor högre poäng på 



 

18 

 

Mysticism Scale än män (Kamitsis och Francis, 2013). En emotionsstudie med 817 

studenter och arbetstagare visar att kvinnor empatiserar mer med naturen (Tam, 2013). 

                                 

           
Figur 9. Mätverktygen Connectedness to Nature Scale, CNS, och Nature Exposure Scale, NES, ingår i den 

första kvantitativa studien som sammanför natur, spiritualitet och psykologiskt välmående. Figurer från 

Kamitsis och Francis 2013:138.  

 

Spirituella uttryck med emotionella inslag är vanligt bland Gröna Rehabs deltagare (Sahlin, 

2014a; Sahlin 2014b) som i studier berättar bland annat följande:   

Det var som att duscha inombords, att duscha hjärnan, renande och nästan en känsla av 

andlig frid (Sahlin et al, 2012:15)…Det var en tillåtande anda…jag kan bokstavligen se 

saker växa (ibid, 2012:16).  

 

Alnarps terapeuter bekräftar också existentiella och emotionella aspekter där trädgårds-

miljön ger klienten stöd efter en terapisession som fortsatt samtal skulle ha förstört (Adevi 

och Lieberg, 2012:54). När deltagare väljer plats i trädgården får terapeuten vetskap som 

tidigare inte kommit fram och deltagare i kris söker sig först till vatten och stenar (Welén-

Andersson, 2010).  Traditionellt ges ingen möjlighet att “landa” efter en behandling eller 

rehabilitering men Alnarps specialdesignade trädgård är effektiv landningsplats efter olika 

moment (Adevi, 2012) som deltagare liknar vid en partner för villkorslös dialog:  

Terapi utan trädgård skulle inte vara värd ens en tiondel av hur det är nu. Utan 

trädgården skulle vi bara ha varit en grupp människor som stirrat på varandra. Men nu 

vet jag (Adevi och Mårtensson, 2013:234)…Ingen vill ha mig, jag är över femtio och 

utbränd, men här behövdes jag. Växterna behövde mig (Adevi och Mårtensson, 2013:233).  

 

En egen trädgård är dock ingen terapi, enligt en deltagare: 
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…för då hade jag inte blivit sjuk. Här är lösningen att möta andra med samma problem, 

trädgården och personalen, annars hade det bara varit passiv vård (ibid, 2013:234).  

 

Naturen visar behovet mellan aktivitet och vila:  

Så är det med en trädgård. Den kan inte skyndas på (ibid) och …naturen kan jag associera 

till. Den kräver inget av mig men det gör människor (ibid 2013:234).  

 

Att krama träd kan ge många oväntade mervärden såsom en stark och trygg känsla,  att träd 

utstrålar lugn och kan vara ett skydd och skapa en kontakt med något större (Pálsdóttir et 

al, 2014:7103). Rehabiliteringen ger också möjlighet att testa nya roller och strategier 

(Adevi och Mårtensson, 2013). Personalens bemötande ses som avgörande och befriande: 

...för den här gruppen har kört på för hårt under alldeles för många år... att 

myndigheterna också trycker på, det är det värsta de kan göra. Vi behöver inte bli hotade 

till att göra vårt bästa, det gör vi ändå och har gjort så hela livet (Pálsdóttir et al, 

2014:7101). 

 

Hos Gröna Rehab hör existentiella reflektioner ofta ihop med egenvärdet: ... jag fick 

bekräftelse på att jag existerade (Sahlin et al, 2012:17) och …jag tillåter andra sidor hos 

mig, som jag inte tilltalades av förut, som känslor och empati (Sahlin et al, 2012:16). 

 

En annan deltagare upplevde brist på stöd vid möte med arbetsgivare och försäkringskassa: 

… jag bröt ihop när jag kom hem. Då ringde min dotter Gröna Rehab som ringde mig och 

gav mig stöd. Min familj såg det som det naturliga stället att ringa till...de hade ju sett på 

mig att jag blivit bättre av att vara där (Sahlin, 2010:120).  

 

Helhetssyn uppskattas bland deltagarna: Att bara prata hade inte funkat för mig, jag var så 

trött i huvudet. På Gröna Rehab fick jag använda hela kroppen och båda hjärnhalvorna – 

det fick mig att komma i balans (Green, 2010:124).  

 

Naturens symbolik är också uppskattat:  Ena minuten är naturen full av liv med vackra 

färger och i nästa stund förmultnar det och dör... det är okej att ha en period i livet då man 

är i dissonans med sig själv... man behöver gå i ide för ett tag och sedan blomma ut 

(Sahlin et al, 2012:16).  

 
1.4.3.6  Nya upptäckter: fraktaler och ögonrörelser ger återhämtning 

 

Många mönster i naturen verkar byggas på fraktaler och ett viktigt kännetecken är att dess 

mönster upprepar sig när man tittar på det i en allt större förstoring. Fraktalen är därmed 

skaloberoende vilket kan ses till exempel hos en snöflinga eller en ormbunke. Litteratur om 

fraktaler, och till viss del även inom arkitektur och konst, har länge diskuterat om 

egenskaper i fraktaler hör ihop med estetiska upplevelser kopplade till naturliga former. 

Fraktala egenskaper identifierar naturlika kvaliteter i ett mönster, till exempel i teorin 

Attention Restoration Theory, framlagd av Stephen och Rachel Kaplan, krävs ingen 
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ansträngning att ägna uppmärksamhet åt naturens mönster och Hägerhäll menar att det 

kunna bero på naturens fraktala egenskaper. Nya miljöer skulle kunna formges genom att 

använda den fraktala dimensionen (Hägerhäll, 2005). Studier visar att fraktaler är 

hälsofrämjande för de får människor att slappna av i högre grad än annars (Taylor et al, 

2005; Hartig et al, 2011; Annerstedt 2011). Människor reagerar på fraktaler genom 

ögonrörelser, eye-tracking, men i testerna ingår även EEG, hudtester och estetiska 

preferenser. Långtidsstudier visar att när människor observerar fraktalmönster och 

samtidigt utför mentala uppgifter är stressnivåerna som lägst (Taylor et al, 2011). 

                                            
Figur 10. Träd är exempel på innehåll av fraktaler i naturen. Här syns de i tre olika skalor (markerade i rött) 

Även om upprepningarna inte är exakta innehåller de ändå samma statistiska kvaliteter. Information och bild 

från Taylor et al, 2011:2. Fotograf: R.P. Taylor. 

 

 

1.5 Sammanfattning av det första kapitlet 
 
Stressrelaterad ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning som främst drabbar 

kvinnor i människorelaterade yrken. Informationssamhället bidrar till att våra sinnen 

överbelastas men natur kan aktivera människans lugn-och-ro-system. Stress och 

hälsa/ohälsa kan kopplas till salutogenes kontra patogenes, i fyrfältskors och till den 

biopsykosociala modellen kontra den biomedicinska. Stress kan delas in som respons, 

stimuli eller transaktion. Fysisk vila räcker inte och utmattning kan medföra hormonella 

rubbningar. Stressbelastning tidigt i livet kan leda till psykisk ohälsa senare i livet. Studien 

beskriver medicinsk rehabilitering, arbetslivsinriktad rehabilitering och Grön 

Rehabilitering och åratal av evidens visar att de flesta med stressrelaterad ohälsa snabbt 

förbättrar välbefinnandet och ökar arbetsförmågan i program inom Grön Rehabilitering. 

Trädgårdsterapi och Rehabilitering i skog är exempel på restorativa miljöer och naturmiljö 
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ger möjlighet att ”landa” efter behandling eller annan aktivitet. Multimodala team är här 

när flera yrkesgrupper samverkar inom Grön Rehabilitering men deltagare ser även direkta 

trädgårdsmiljön som en partner att föra en villkorslös dialog med. Två verksamheter som 

både forskar och tar emot deltagare med stressutmattning är Rehabiliteringsträdgården hos 

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp, och Gröna Rehab hos Västra Götalands-

regionen vars deltagare uttrycker existentiella reflektioner. Forskare föreslår att ett helt 

rehabiliteringsår bör införas. Teorier kopplade till Grön Rehabilitering är Attention 

Restoration Theory, Aesthetic-Affective Theory, Stress Reduction Theory, Supporting 

Environment Theory, relationstrappan och Natherpia. Fraktaler, som är upprepade mönster 

i naturen, reducerar stress även när mentala uppgifter utförs. Sambandet mellan natur och 

hälsa kan mätas och Connectedness to Nature Scale och Nature Exposure Scale ingår i den 

första kvantitativa studien som för samman natur, spiritualitet och psykiskt välmående. 

Riksdagen avslår att Grön Rehabilitering bör ingå i rehabiliteringsgarantin och Sveriges 

Kommuner och Landsting avslår att samordna Grön Rehabilitering men är däremot 

positiva att samordna ett nationellt kunskapscenter i medicinsk rehabilitering. Motstånd 

finns även regionalt, exempelvis ordineras inte Grön Rehabilitering bland läkare i 

Västerbotten förutom för kommunanställda som erbjuds Grön Rehabilitering via 

Forslundagymnasiet. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur Grön Rehabilitering tillämpas vid stressrelaterad ohälsa och 

arbetslivsinriktad rehabilitering samt vilken kunskap Grön Rehabilitering kan tillföra som 

rehabiliteringsmetod. Kvalitativa intervjuer med personer hos de två forskningsbaserade 

organisationerna Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp och Västra Götalands-

regionen samt representant hos Socialstyrelsen förväntas kunna besvara följande:   

 

 På vilket sätt tillämpas Grön Rehabilitering som arbetslivsinriktad rehabilitering? 

 På vilket sätt tillämpas Grön Rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa? 

 Vilken kunskap kan Grön Rehabilitering tillföra som rehabiliteringsmetod? 
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3. Metod    
 
3.1 Utgångspunkter för genomförandets design 

Forskningsdesign speglar ställningstaganden under processen vad gäller insamling och 

analys, till exempel vilken betydelse olika beteenden har i specifika kontexter (Bryman, 

2011). För att besvara studiens syfte och frågeställningar kombineras hermeneutik med 

abduktion. Hermeneutik är en tolkningsmetod som ofta hör ihop med den kvalitativa 

metodens djupa meningsskapande. Kopplingen mellan delar och helhet är betydelsefull 

och kontext ses som föränderlig och kan leda till en ny kontext som öppnar för nya 

kunskapsfält (Alvesson och Sköldberg, 2008).  Studien tillämpar kvalitativ metod inklusive 

intervjuer och tolkningar av informanternas uppgifter ledde till ett abduktivt förhållnings-

sätt eftersom material i tidigare forskning användes flitigt mellan respektive intervju. 

Abduktion utgår från ett empiriskt fenomen, något som har inträffat i verkligheten, och går 

därefter till teorin och sedan tillbaka till empirin som kan stärka teorin (Alvesson och 

Sköldberg, 2008; Schwandt, 2007). Abduktion är inte lika stringent som andra metoder 

men söker efter bästa förklaringen och kan ge en bättre förklaring till vad som tidigare kan 

ha varit dolt eller okänt (Birkler, 2008). För studien utgick jag från Alnarps rehabiliterings-

trädgård hos Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Gröna Rehabs verksamhet – två 

verkliga fenomen – och kopplade till framför allt till SLUs tidigare forskning. Att flera 

informanter förekommer i avsnittet tidigare forskning stärkte abduktionen. Vid varje 

intervjutillfälle återgick jag till teorier innan empirin fortskred. Intervjuer kan bli bättre på 

plats men är å andra sidan tidsödande, ofta stressiga och texten kan avspeglas i materialet. 

Att ha varit där ger dock en djupare förståelse och är mer än att bara intervjua (Alvesson 

och Sköldberg, 2008).  

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Procedur  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes kvalitativ metod. Vad skiljer 

kvalitativ forskning från kvantitativ forskning? Bryman beskriver några vanliga skillnader 

hur den kvalitativa fokuserar på naturliga miljöer, mening, deltagarnas uppfattning och är 

processinriktad medan den kvantitativa intar distans, är statisk och strukturerad, är 

generaliserande, fokuserar på ”hårda” reliabla data och konstlade miljöer (Bryman, 2011). 

Utifrån en förförståelse av Grön Rehabilitering hade jag, författaren, kunskap om att 

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp och Gröna Rehab i Västra Götalandsregionen 
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är organisationer som både forskar och tar emot deltagare med stressutmattning. Samma år 

kom båda organisationerna ut med böcker om sina verksamheter (Grahn och Ottosson, 

2010; Larsson, 2010). SLU började med sin trädgårdsterapi i tidigt 2000-tal och Gröna 

Rehab kom igång 2006. Det skulle ha varit möjligt med en komparativ undersökning 

(Bryman, 2011) av dem men syftet fokuserar i stället på rehabiliteringsprogram än 

organisationerna i sig. När de två organisationerna hade valts tog jag, författaren, kontakt 

med dem båda per telefon, därefter per e-post och sedan uppföljande telefonsamtal och e-

postmeddelanden. Förförståelsen bidrog till att jag direkt kontaktade SLUs avdelning 

Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi i Alnarp och Gröna Rehabs verksamhet i 

Göteborg, Västra Götalandsregionen. Inledningsvis kontaktades en informant hos varje 

organisation utifrån tidigare forskning och litteratur. Därefter skickades e-post inklusive 

information om avsändarens lärosäte, magisterprogram, syfte med studien och de 

semistrukturerade frågorna. Två män och två kvinnor intervjuades bland SLUs personal 

och tre kvinnor hos Gröna Rehab, Västra Götalandsregionen. Den fjärde kvinnan var vid 

intervjutillfället doktorand hos SLU, nu disputerad, men studier genomfördes hos Gröna 

Rehab i Västra Götalandsregionen. Efter första urvalet av två informanter skedde ett 

snöbolls- eller kedjeurval vilket är vanligt vid kvalitativa studier utifrån att personer som 

är intressanta för studien väljs ut och kan därefter leda forskaren vidare till andra 

potentiella intervjupersoner (Bryman, 2011). Det kan ses som ett bekvämlighetsurval 

eftersom ett sannolikhetsurval hade krävt mer tid för att identifiera och slumpa fram 

potentiella deltagare (ibid). I det här fallet behövdes extra tid att planera och genomföra 

resor och övernattningar till Göteborg och Alnarp eftersom författarens bostadsort var i 

Sundsvallsområdet. Först besöktes Gröna Rehab i Göteborg och dagen därpå gick resan 

vidare till Skåne där jag, författaren, var tillgänglig till dess att samtliga intervjuer där hade 

genomförts. Återresan planerades via Stockholm i syfte att intervjua en representant från 

Socialstyrelsen för ett mer nationellt perspektiv. Valet av Socialstyrelsen som informant 

skedde när övriga informanter redan valts och intervjun genomfördes som telefonintervju. 

Samtliga informanter är namngivna eftersom de flesta har publika professionsroller.  

 

3.2.2 Litteraturgranskning 

Litteratur i kapitlet Inledning och tidigare forskning har skett genom sökfunktioner i 

databaserna Epsilon, som är SLUs sökdatabas, och Google Scholar genom student-

inloggning samt artikelsökning hos vetenskapliga tidskrifter hos Forest & Landscape 

Research, Journal of Environmental Psychology, Journal of Occupational Science, 
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Scandinavian Journal of Forest Research, Scandinavian Journal of Public Health, 

Socialmedicinsk Tidskrift, Urban Forestry & Urban Greening. Sökorden har varit Grön 

Rehabilitering, Naturbaserad terapi, Naturassisterad terapi, Trädgårdsterapi, Rehabilitering 

i skog, Nature-Based Therapy, Nature-Assisted Therapy, Garden Therpy och Forest 

Therapy. Urvalet begränsades till det som bäst stämde med syfte och frågeställningar. 

Forskarartiklar från Sveriges Lantbruksuniversitet prioriterades, särskilt färska artiklar. 

Böcker på svenska om Grön Rehabilitering har jag, författaren, inhandlat sedan tidigare 

och en uppdatering av utbudet på bokfronten visade sig vara skralt. Metodböcker söktes 

enbart bland Mittuniversitetets utbud. En förförståelse av Grön Rehabilitering bidrog till 

vetskap om databaser, vetenskapliga tidskrifter och sökord, vilket har både för- och 

nackdelar. En nackdel kan vara risken för bristande transparens till exempel hur slutsatser 

konstateras. Kvalitativ forskning kritiseras för att vara allt för subjektiv och svår att är 

replikera (Bryman, 2011). I samhällsvetenskap, och överhuvudtaget, är det inte möjligt att 

inta ett helt neutralt och värderingsfritt förhållningssätt (Silverman, 2006). Dock bör 

partisk subjektivitet undvikas men inte subjektivitet som innebär att flera perspektiv läggs 

på en och samma text. Olika perspektiv framkallar olika frågor vilket ger olika tolkningar 

som är en styrka och forskningsintervjun är en utveckling av vardagligt samtal (Ryen, 

2004). Problemet med partiskhet behöver inte leda till att undvika ett ämnesområde som 

engagerar forskaren eller har erfarenheter av och ett sätt att testa icke-partiskhet är om 

forskaren överraskas av fynd i studien (Silverman, 2006).  

 
3.2.3 Urval av intervjupersoner samt intervjutillfällen 
 

Informanter från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tillhör alla avdelningen Arbets-

vetenskap, ekonomi och miljöpsykologi i Alnarp. Informanter från Västra Götalands-

regionen tillhör samtliga Gröna Rehabs verksamhet. Dessa organisationer beskrivs utförligt 

i avsnitt 1.4.3.3 som placerats där eftersom fyra informanter är referenser i avsnittet med 

tidigare forskning. Sammanlagt har nio kvalitativa intervjuer genomförts, se nedan, under 

april 2014. Alla intervjuer utom tre skedde hos organisationerna och spelades in via 

mobilbandspelare som därefter transkriberades. Tre intervjuer skedde per telefon och 

skrevs ned direkt vid varje intervjutillfälle. De namngivna informanterna består av: 

* Patrik Grahn, professor och landskapsarkitekt. Inititerat och utvecklat rehabiliterings-

trädgården i Alnarp, invigd 2002, samt teorin Supporting Environment Theory, SET.  

Intervju skedde på plats hos SLU i Alnarp och spelades in. Den tog cirka 45 minuter. 

* Caroline Hägerhäll, professor i landskapsarkitektur och miljöpsykologi. Forskar bland 
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annat om fraktaler och vid post doc i Sydney 2001 var hon en av fåtal forskare på området. 

Intervju skedde per telefon och skrevs ned vid intervjutillfället. Det tog cirka 40 minuter. 

* Frederik Tauchnitz, trädgårdsmästare och landskapsarkitekt. Har byggt upp 

rehabiliteringsträdgården i Alnarp, invigd 2002, tillsammans med Patrik Grahn. Intervju 

skedde på plats hos SLU i Alnarp och den spelades in. Tid: cirka 30 minuter.  

* Sara Kyrö Wissler, rehabiliteringskoordinator, samordnar projekt Naturunderstödd 

Rehabilitering, NUR. Intervju spelades in på plats hos SLU i Alnarp. Tid: cirka 30 minuter. 

* Eva-Lena Larsson, fil.dr. (disputerade 2002), biolog och chef för verksamheten Gröna 

Rehab i Göteborg. Intervju skedde per telefon innan besöket hos Gröna Rehab när jag, 

författaren, var i Sundsvall. Den skrev ned direkt och tog cirka 20 minuter. 

* Ella-Stina Wijk, arbetsterapeut hos Gröna Rehab i Göteborg samt kontaktperson för 

deltagare i Gröna Rehabs program. Intervju skedde på plats hos Gröna Rehab och spelades 

in. Det tog cirka 30 minuter. Jag, författaren, deltog även i föreläsning ledd av Wijk, som 

inte spelades in. De anteckningarna har inte använts eftersom intervjun uppfyllde behovet. 

* Lena Benjegård, trädgårdsmästare hos Gröna Rehab i Göteborg. Intervju skedde på plats 

hos Gröna Rehab och spelades in. Tid cirka 20 minuter.  

* Eva Sahlin, vid intervjutillfället doktorand, nu disputerad, och har genomfört flertalet 

studier med Gröna Rehabs deltagare. Var doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet och 

Institutet för Stressmedicin med forskning av deltagare hos Gröna Rehab/Västra 

Götalandsregionen. Intervju skedde hos SLU i Alnarp och spelades först in men tekniska 

problem medförde att den avslutades med anteckningar för hand. Tid cirka 20 minuter.  

* Mårten Gerle, vid intervjutillfället psykiatriker och anställd hos Socialstyrelsen sedan tio 

år tillbaka samt sakkunnig i psykiatrifrågor. Numera pensionerad. Intervju skedde per 

telefon och skrevs ned direkt under intervjun. Tid cirka 15 minuter.  

 

3.2.4 Kvalitativa intervjuer 
 

Kvalitativa intervjuer har valts och genomförts eftersom fokus riktas mot informanternas 

åsikter till skillnad från kvantitativa intervjuer som speglar forskarens intressen. Det 

önskvärda i kvalitativa intervjuer är att den tillåts röra sig i olika riktningar och 

intervjuarna kan avvika i stor utsträckning från den formulerade intervjuguiden. På så sätt 

är kvalitativa intervjuer följsamma och följer intervjupersonernas riktning (Bryman, 2011). 

Den beskrivningen stämmer väl in på samtliga intervjuer genomförda för den här studien 

och även om en del informanter gärna ville följa den semistrukturerade frågemallen, som 

betyder att en lista med specifika teman har utformats på förhand men med stor frihet att 
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utforma svaren på eget sätt utan krav på den ordning som intervjuguiden föreslår (ibid). 

Bilagorna V, VI, VII och VIII visar informanternas intervjumallar som de fick sända till 

sig per e-post i god tid innan varje intervjutillfälle.  

 

3.3 Tolkningsanalys av data 

Interpretative Phenomenological Analysis, IPA, utgår från fenomenologi och hermeneutik 

med reflektiva och detaljerade perspektiv på individers erfarenheter och deras kopplingar 

till objekt, händelser och fenomen i vardagslivet. Metoden ger stöd för en empatisk och 

förstående forskaren. IPA kopplas till kognitiv psykologi med förståelse för individen som 

en meningssökare (Smith et al, 2009; Birkbeck University of London, 2015). IPA är 

idiografisk, ett begrepp som innebär att belysa unika drag hos specifika fall (Bryman, 

2011). IPA ger stöd till min, författarens, djupa förförståelse i ämnet Grön Rehabilitering i 

hopp om att kasta nytt ljus över forskningsområdet. Det finns dock risker och going native 

är en sådan risk som innebär att identifiera sig med informanternas perspektiv så mycket 

att studiens syfte kan försvinna. En annan risk är att enbart anta vissa perspektiv men inte 

andra (Bryman, 2011). För att analysera resultatet genom att hitta mönster i varje intervju 

och tillsammans med övriga intervjuer föreslår Smith et al (2009) en steg-för-steg-modell, 

se figur 11 på nästa sida, där första steget är att läsa all data som för den här studien var 

samtliga intervjuer. Intervjupersonernas berättelser är då i fokus. Därefter består analysen 

av en djupare förståelse för informantens berättelse där det utmärkande och meningsfulla 

fenomen bör noteras. Tredje steget är att söka teman och mönster samt minska materialets 

omfattning. I steg fyra struktureras materialet utifrån valda teman såsom huvudtema och 

underteman. Sedan återupprepas stegen för att slutligen samla allt material och se på 

centrala fenomen och mönster (Smith et al, 2009). Figurerna 12, 13 och 14 i 

diskussionskapitlet, som finns i större format i bilagorna IX, X och XI, visar hur jag, 

författaren, följde de här stegen och skapade tematiska sammanfattningar av intervjuerna. 

Figurerna 12, 13 och 14 ligger även till grund för hur jag, författaren, efter varje intervju 

kopplade IPA-analysen till det abduktiva förhållningssättet genom att återgå till tidigare 

forskning och sedan, när samtliga intervjuer genomförts, sökte gemensamma mönster men 

även olikheter för att kunna tolka helhetsintrycket. När helhetsintrycket framstod tydligt 

valde jag, författaren, att minska materialet och strukturera det ytterligare.  
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                                             Figur 11. Grafisk bild av IPA-analysens olika steg 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet mäter stabilitet om resultatet blir desamma vid replikation. Det här hör ofta 

ihop med kvantitativa undersökningar (Bryman, 2011). Validitet bedömer om slutsatser 

hänger ihop eller inte och ekologisk validitet handlar om tillämpning i människors vardag 

och deras naturliga sociala miljöer. Man kan förvänta sig att kvalitativ forskning har 

starkare ekologisk validitet än den kvantitativa (ibid). Validitet och reliabilitet kritiseras för 

att inte passa vid kvalitativ forskning. Guba och Lincoln föreslår två alternativa termer: 

tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011). Tillförlitlighet består av trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och att kunna styrka och konfirmera. Äkthet berör till exempel 

om det som studerats lett till en rättvis bild och om undersökningen hjälper medverkande 

personer att bättre förstå sin sociala situation och miljö (ibid). Att upprepa den här 

forskningen på nytt är möjligt genom att kontakta informanterna hos respektive 

organisation och ställa samma frågor. Samtliga arbetar i offentliga miljöer vilket ökar 

möjligheten till replikation. Dock kan det vara utmanande att replikera händelserna exakt 

under den här studieprocessen med anledning av ett tekniskt problem under en intervju och 

att informanten hos Socialstyrelsen senare inte kunde nås (se vidare i urvalsförfarandet). 

Studiens validitet får bedömas som stark eftersom studiens syfte och frågeställningar blivit 

besvarade samt gett mervärden, se diskussionskapitlet. 

 

3.5 Forskningsetiska riktlinjer 

För att genomföra en forskningsstudie finns fyra huvudkrav för humanistisk-samhälls-

vetenskaplig forskning vad gäller information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Det betyder att uppgiftslämnare/informanter ska informeras om 

forskningens syfte, få kännedom om att deltagandet är frivilligt med möjlighet att avbryta 
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sin medverkan, att samtycke till medverkan är en förutsättning, att personer ges största 

möjliga konfidentialitet, personuppgifter förvaras så obehöriga inte kan ta del av dem samt 

att uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (ibid). 

Informanterna har fått den informationen och har godkänt att de är namngivna, för- och 

efternamn, samt var de arbetar och vilken position de har. Flertalet av informanterna har 

publik roll och några förekommer i avsnittet om tidigare forskning. Två steg i processen 

krävde mer engagemang; i ena fallet kom information om att informanten från Social-

styrelsen gått i pension, varför jag, författaren, kontaktade en ställföreträdare som i sin tur 

redigerade texten utifrån dokument som finns kring rehabiliteringsgarantin. Eftersom 

innehållet fortfarande stämde med ursprungstexten godtog jag, författaren, ändringarna 

förutom en punkt. Jag godtog inte tillägget av meningen ”Metoder utan så stark evidens 

ska ej användas inom landstingen.” för det påståendet uttrycktes inte under informant-

intervjun och stämmer heller inte med informantens uttalande om att metoder som inte har 

starkt vetenskapligt stöd hindrar inte landstingen från att använda den typen av metoder.  

Här har Socialstyrelsens avsikt varit att påtala följande: ”speciellt när det gäller 

rehabiliteringsgarantin valdes metoder med hög evidens, det vill säga KBT och multimodal 

behandling. Om evidens saknas kring en behandling används concensus. Att säga att 

landstingen själv kan bestämma vilken metod de ska välja utifrån godtycke är direkt 

felaktigt”. I andra fallet kunde endast en del av intervjun med doktoranden spelas in och 

resten fick skrivas ned för hand. Det ledde till flera återkopplingar vilket jag, författaren, 

uppskattade. Informanternas material har förvarats i låst skåp dit endast författaren har 

åtkomst. Material raderas efter uppsatsens publicering. 

 

3.6 Studiens utrymme 

Studiehandledningen menar att en studie bör vara 30-40 sidor. Den här studien består av  

45 sidor plus ytterligare ett textstycke inklusive 15 olika figurer med bildtexter. Det är 

brukligt att figurer och bilder hänvisas till bilagor men för den här studien är det relevant 

att koppla figurerna direkt till textmaterialet. Grön Rehabilitering är ett nytt område som 

naturligt består av visuella inslag varför det är logiskt med visuella förklaringar i text. 

Studiens 15 figurer motsvarar sammanlagt nästan sju A4-sidor inklusive bildtexter. 
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4. Resultat 

4.1 Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp  

PATRIK GRAHN är professor och landskapsarkitekt vid Arbetsvetenskap, ekonomi och 

miljöpsykologi hos Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Han har initierat och 

utvecklat rehabiliteringsträdgården i Alnarp som invigdes 2002. Innan dess besökte Patrik 

Grahn horticultural therapeutic gardens i USA och han berättar om upplevelsen: 

Horticultural therapy är en sorts arbetsterapi med grönt inslag och många ställen jag 

besökte hade bara en stor yta med bord och växter. Jag tyckte inte att de hade riktigt tänkt 

på omgivningens betydelse, det var väldigt aktivitetsfokuserat. Min hypotes var då att 

aktiviteter i kombination med restorativ omgivning skulle verka snabbare och ge effekt på 

de som lider av utmattning. I dag har vi den evidensen och en studie från mars 2014 visar 

att vår behandling i Alnarp har snabbare effekter än vanlig rehabilitering. Vi har flera 

andra kvantitativa studier på gång och vi är helt integrerade med Region Skånes 

databaser så att allt som sker här i Alnarp kan jämföras med allt hos dem,  

 

Samarbetet med Region Skåne har pågått sedan 1999 och att databaser har kunnat 

användas långt tillbaka i tiden för att genomföra retrospektiva studier vilket kompletteras 

med SLUs prospektiva studier och analyserade kontroller. Patrik Grahns roll hos SLU är 

numera diversifierad inriktad på flera andra verksamheter förutom rehabiliterings-

trädgårde. Några exempel är promotionarbete, epidemiologiska studier med Region Skåne, 

longitudinell uppföljning av stress för ungefär 10 000 personer som flyttar från mycket 

grönt område till område med endast lite grönt och vice versa, förskolemiljöer samt 

bostäder för äldre. Patrik Grahn betonar att Alnarps rehabiliteringsträdgård är en salutogen 

miljö där Sense of Coherence är hög för där ska det vara lätt att se mening, sammanhang 

och begriplighet. Han konstaterar att det specifika med Alnarpsmetoden, som andra 

rehabiliteringsmetoder saknar vid behandling av utmattningssyndrom, är det multimodala:  

Arbetsterapeuter och psykoterapeuter med lång yrkeserfarenhet har handplockats för att 

jobba multimodalt i Alnarps rehabiliteringsträdgård. De menar att allt går mycket 

snabbare i Alnarp än på andra platser. Till exempel i Lund går klienter först till en 

psykoterapeut några timmar och kanske någon dag senare till en arbetsterapeut. I Alnarp 

jobbar dessa yrkesgrupper tillsammans i en stödjande miljö i rehabiliteringsträdgården. 

 

En stödjande miljö är viktig ingrediens i teorin Supporting Environment Theory, SET 

som Patrik Grahn initierat och utvecklat som inkluderar en behovspyramid utifrån 

autentiska miljöer med olika designade rum. Resultatet ses till exempel när patienter under 

programmet i rehabiliteringsträdgården har reducerat sin medicinering genom att plocka 

bort preparat såsom SSRI. Läkare knutna till SLUs verksamhet har varit skeptiska eftersom 

preparaten inte varit utvecklade för utmattning utan för depressioner.  Patrik Grahn 
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förklarar att deltagarna ursprungligen inte haft en depression utan den har kommit som en 

följd av flera års utmattning. Ju fler kvalitativa och kvantitativa studier som läggs fram om 

rehabiliteringsträdgården, desto mer avtar kritiken och tveksamhet som funnits bland 

läkare och politiker. Försäkringskassan har SLU också ett gott samarbete med: 

Politikerna har tryckt på för att det här ska komma till stånd och i dag ses vi som ett sorts 

universitetssjukhus inom det här området. 

 

Numera är Alnarpsmetoden inarbetad och Patrik Grahn är förvånad över de framstående 

resultaten för i början undrade han om det verkligen skulle fungera såsom teorierna 

föreslog. En delstudie visar också hur deltagare har förbättrat livskvaliteten och kan ta sig 

an egna aktiviteter vid sidan av arbetet. Återgång till arbetet hör mycket ihop med hur 

arbetsmarknaden fungerar och om försäkringskassa och arbetsförmedling ger stöd. Patrik 

Grahn ger exempel på deltagare som kom tillbaka till arbetet för att upptäcka att tjänsten 

blivit indragen och personen placeras i ett hörn på jobbet utan någon tydlig roll. 

Just den bryggan är väldigt viktig, för när de lämnar Alnarp är de på topp och då måste 

någon ta vid. Händer inte det är det svårt att komma tillbaka i arbete. Det här är något för 

rehabiliteringskedjan att gå vidare med, att stärka den delen mer än vad som sker i dag. 

Kunskapen behöver komma ut till försäkringskassa och arbetsförmedling och fånga upp 

glappet. Det känns tröstlöst att vi tar upp deltagarna från de djupa källarvalven så de når 

en funktion som är okej eller bättre än okej till riktigt bra – men sedan tar ingen vid.  

 

Nu har Patrik Grahn ett nationellt uppdrag att ta fram en certifieringsmodell för 

verksamheter inom Grön Rehabilitering som ska utformas till en Svensk Standard och 

därför har han tittat på certifieringsmetoder utanför Sverige: 

En modell i England har utarbetats av FRY men är inte forskningsförankrad utan rätt 

praktisk. I Holland finns Farmers For Health och i Norge arbetar man med Inn På Tunet. 

Ingen av dem kan jämföras med Alnarpsmetoden men det går ändå att se hur 

certifieringsunderlaget praktiskt har gått tillväga. På det viset kan vi lära oss en del,  

Patrik Grahn säger att Alnarpsmetoden inte har någon motsvarighet någonstans i världen, 

inte ens i USA där en sjukgymnast kan sättas in utan psykologisk kompetens och ingen 

läkare i verksamheten, till skillnad från SLU i Alnarp som har läkare. Nu lanseras 

Alnarpsmetoden utomlands, först i Holland och sedan i Tyskland och Luxemburg. 

 

CAROLINE HÄGERHÄLL är professor i landskapsarkitektur och miljöpsykologi vid 

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, hos Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. 

Fraktaler är ett av hennes forskningsområden och ögats rörelsemönster, eye-tracking, ett 

annat.  
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Ett problem är att folk tänker på fraktaler som objekt men egentligen är det ett sätt att se 

hur olika objekt kan beskrivas. Ta till exempel ett träd så är det inte trädet i sig som är 

fraktal utan det är trädets struktur som kan beskrivas och innehålla fraktala egenskaper. 

 

Hon berättar att kritik har riktats till att återhämtning inte har vare sig med naturen eller 

evolutionen att göra utan mer med den biologiska perceptionen. Perceptual fluency är en 

mätmetod som diskuterar detta. Caroline Hägerhäll menar att folk har börjat tröttna på 

teorier som Attention Restoration Theory och vill komma vidare. Sådana teorier är inte 

lätta att testa för de är mer allomfattande och holistiska där man tar in i princip allting. Det 

finns mer specifika teorier vilket är en naturlig utveckling, säger hon: 

Innebär restoration alltid att slappna av eller kan aktiviteter vara restorativa? Det 

begreppet är under lupp och vad man menar med det. Nu efterlyser man mer specifika 

kontexter och specifika brukargrupper när man ska bygga miljöer och för klinisk 

verksamhet räcker kanske teorierna inte riktigt till. Det finns glapp mellan teorier och det 

man faktiskt gör empiriskt. Då måste man komplettera med andra teorier eller utveckla 

teorierna. Flera av teorierna säger att natur innehåller information men inte på vilket sätt. 

Teorierna är mer generella men vi jobbar mer specifikt. Fraktaler är ett sätt att förklara 

varför natur inte är ansträngande och göra det mer mätbart och begripligt.   

Caroline Hägerhäll säger att deras studier om fraktaler hittills har genomförts på friska 

personer och de visar att människor föredrar fraktaler framför andra. Trots liten forskning 

har Caroline Hägerhäll och hennes forskarkolleger fått konsistenta resultat. Hon är en av 

fåtal forskare som undersöker fraktalstudier och när hon som post doc var i Sydney 2001 

användes fraktaler i annan forskning för att hitta fel i tyg och så vidare men inget om att 

människor reagerar på fraktaler och fraktala mönster. 

Vår utgångspunkt har varit att se om man kan förklara naturens egenskaper genom att titta 

på geometri och när det blir en egenskap som inte enbart handlar om växter så kan man 

diskutera den informationen på ett annat sätt. Det blir en annan slags visuell information 

och inte bara diskussioner om att naturen är bra. Det är inte så att andra miljöer inte 

skulle ha positiva effekter, vilket jag tycker har hamnat i skymundan. Att natur är bra för 

hälsan bygger på att natur jämförs med icke-natur där naturen får högre preferens. Man 

säger att naturen är restorativ men man säger inte att andra miljöer inte kan vara det. 

 

Om fraktaler är lika attraktiva vare sig de är skapade av naturen eller av människor, via 

konst eller i datorprogram, är ett nytt forskningsområde och en studie Richard Taylor, 

Branka Spehar med flera visar att det tycks inte ha betydelse hur fraktaler har skapats 

men däremot har fraktalernas värde betydelse, det är vad som ger effekt. Caroline 

Hägerhäll har gjort en studie på det här som visar att en fraktal skapad i dator, i det här 

fallet bestående av trianglar, har en exakt utformning men i naturen ser fraktaler olika ut. 

Att de inte är exakt likadana skulle kunna ha betydelse varför Attention Restoration Theory 

menar att naturen fascinerar oss, till exempel genom att titta på moln eller träd, för där är 
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fraktalernas mönster variationsrika och då blir det inte tråkigt. Fast en dator kan också 

skapa fraktaler med variation om man ber den göra det. Eftersom fascination är 

stressreducerande skulle fraktala mönster kunna användas i miljöer där det finns rum utan 

fönster – till exempel på sjukhus eller i fängelse – för att reducera stress. 

 

FREDERIK TAUCHNITZ är trädgårdsmästare och landskapsarkitekt vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp hos Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. 

Under flera år fokuserade han på att bygga upp rehabiliteringsträdgården i Alnarp vilket  

handlade om att skapa en arena för Alnarpsmetoden och utforma den efter olika 

rumslighet, olika aspekter av vila och aktivitet och så vidare. 

Metoden hittade sin form rätt tidigt och alla här i Alnarp har bidragit till att få 

Alnarpsmetoden till vad den är utifrån sin respektive profession men det är forskarna och 

arbetsterapeuterna som skapade dess form. Symbolspråk och bild har arbetsterapeuterna 

jobbat mycket med och sjukgymnasten inkluderade även Rosenmetoden.  

 

Han bekräftar att ljud var en stor utmaning vid utformningen av rehabiliteringsträdgården 

eftersom den är förhållandevis nära motorvägsleder.  

Skånes flacka, platta landskap är svårt att göra något åt. Det är åkerlandskap där vind och 

ljud färdas tydligt till skillnad om det hade varit skogsmiljö eller kuperad terräng då det är 

en annan ljudbild. Patrik (Grahn) och jag tänkte mycket på det vid gestaltningen av 

trädgården. Ett sätt som ofta sker i urbana storstadsmiljöer är att ha andra ljud närmare 

personerna som avleder fokus från bullret. Rinnande vatten är ett gammalt klassiskt knep. 

 

Frederik Tauchnitz instämmer i att metoden fortfarande kan uppfattas som ny eller okänd 

fastän den pågått i över fjorton år:  

Det händer att man möter oförståelse kring vad Alnarpsmetoden är för något men när man 

förklarar att det är traditionell vit kompetens i grön miljö så förstår folk bättre. Att det på 

plats finns läkare, arbetsterapeuter, psykologer eller psykoterapeuter, ofta sjukgymnaster 

och nu också en sjuksköterska, samt grön kompetens i form av trädgårdsmästare, 

landskapsarkitekter, landskapsingenjörer som utifrån sin kompetens arbetar med metoden 

för att folk ska bli friskare och må bättre, ja, då blir det tydligare vad det handlar om.  

 

Forskningens mätmetoder och krav på evidens är otroligt viktigt, säger Frederik Tauchnitz, 

för forskningen förankrar och evidensen behövs också för att beslutsfattare ska förstå 

värdet och betydelsen av att vidta åtgärder så metoden kan implementeras i större 

utsträckning. Miljöpsykologins inriktning och arbetsterapeuternas roll är särskilt 

framträdande hos Alnarpsmetoden som rehabiliteringsmetod, menar Frederik Tauchnitz, 

inte minst nu när Alnarpsmetoden för första gången ska lanseras utanför Sveriges gränser.  
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Han har också besökt Gröna Rehabs verksamhet i Göteborg vilket gav många positiva 

intryck och verksamheten är kompakt där man kommer nära inpå varandra. Han tillägger:  

Storleken på den trädgården är den minsta jag har sett med en storslagen natur och en 

fantastisk skog vilket vi saknar här i Alnarp. Ibland kan jag tycka att rehabiliterings-

trädgården här är lite stor. I vanliga fall är en trädgård väldigt formad och domesticerad, 

det kan man till exempel se hos Torups Hälsoträdgård där vi har hjälpt till med designen. 

Ju närmare huset man kommer desto mer trädgård blir det. Och ju längre bort, desto mer 

natur så det gäller att hitta en bra balans däremellan.  

SARA KYRÖ WISSLER är rehabiliteringskoordinator hos Sveriges Lantbruksuniversitet, 

SLU, hos Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. Hon har koordinerat projektet 

NUR, naturunderstödd rehabilitering i samverkan med vårdcentraler och 

landsbygdsföretag. NUR har varit ett treårigt projekt utifrån att Region Skåne ville pröva 

en rehabilitering för en målgrupp med lättare stressrelaterad ohälsa jämfört med tidigare. 

Deltagarna har haft mild till måttlig depression och utmattning med aktivitet på en 

landsbygdsgård mellan åtta och tio veckor. Samtidigt har de haft kvar sin vanliga 

behandling på vårdcentralen, t.ex. samtalsterapi eller sjukgymnastik. Hon säger att det 

unika med projektet är att höja sig från en nivå till en annan med målet att återgå i arbete:  

Jämförelsevis är till exempel Grön Omsorg, Care Farming, en daglig verksamhet som inte 

riktar in sig på hälsomässig utveckling utan med fokus att aktiveras. NUR-projektet är 

inriktat på ett tillfrisknande. Det handlar mycket om att skapa nya hälsosamma mönster, 

att bryta isolering och passivisering. Deltagarna har fastnat i systemet men inom projektet 

kan man gå från en passiv sjukskrivning till aktiv rehabilitering. Projektet vill också testa 

en förebyggande sjukskrivning för den som tidigare haft lång sjukfrånvaro och börjar 

känna av symtomen. Det är också den målgruppen vi hade tänkt oss från början.  

 

Eftersom SLU i Alnarp har avtal med Region Skåne är den gröna rehabiliteringen inte 

direkt arbetslivsinriktad även om arbetsåtergång ofta är målet. En direkt arbetslivsinriktad 

rehabilitering har dock förekommit i Alnarps rehabiliteringsträdgård som ett projekt 

finansierat av Europeiska Socialfonden. Deltagarna gick ett tolvveckorsprogram och 

erbjöds sedan fortsättning hos landsbygdsföretag under ytterligare fyra veckor, bland annat 

för att testa sina förmågor i en ny miljö. Sara Kyrö Wissler betonar att Grön Rehabilitering 

inte har några biverkningar och att Alnarpsmetoden är väldigt väl accepterad i vården:  

Jag ser hur många vårdcentraler börjat använda sig av de här metoderna genom att skapa 

gröna miljöer runt sina vårdcentraler. I stället för strikta miljöer försöker man flytta ut 

vissa delar av sin behandling. Det kan handla om att ta emot sina patienter ute på gården 

och där tycks Alnarpsmetoden ha effekt. Vi har också haft föreläsare från England som 

pratat om att flytta sina terapeutiska samtal till parkmiljö. Där blir inte samma 

maktpositioner mellan terapeut och patient. 
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Sara Kyrö Wissler bekräftar att SLU Alnarp får mycket respons från hela världen och 

nyligen fick SLU i Alnarp bland annat besök av sju professorer från två medicinska 

fakulteter i Japan i syfte att utveckla grön rehabilitering bland annat i Tokyo.    

 

4.2 Gröna Rehab i Västra Götalandsregionen 

 
EVA-LENA LARSSON är chef för verksamheten Gröna Rehab i Göteborg med ett 

administrativt, ekonomiskt och kommunikativt ansvar. En dag i veckan fungerar hon som 

naturguide för deltagare i Gröna Rehab med vandringar i skogen.  

Då utnyttjar vi att jag har jobbat med natur och försöker locka deltagare att stanna upp, 

fascineras och tränas i mindfulness, att vara här och nu. 

 

Eva-Lena Larsson är biolog och fick efter sin disputation tjänst hos Botaniska Trädgården i 

Göteborg med uppgift att se på sambanden mellan natur, trädgård, hälsa och livsstil. I fem 

år jobbade hon tillsammans med Ingemar Norling, som forskat i 30 år på området, och i 

augusti 2006 startade Gröna Rehab som omfattar samtliga landsting i Västra 

Götalandsregionen. 93 procent av deltagarna som genomfört program hos Gröna Rehab går 

tillbaka till arbete eller studier, vilket gäller fortfarande vid uppföljning efter 18 månader. 

Programmet gäller heltids- och långtidssjukskrivna förutom stresshanterings-kursen som är 

för personer i riskzonen. Personalen inom Västra Götalandsregionen består av 80 procent 

kvinnor och 20 procent män och därför är det flest kvinnor som deltar hos Gröna Rehab. 

Efter programmet går en tredjedel av deltagarna tillbaka till sina vanliga uppgifter medan 

två tredjedelar byter arbetsuppgifter. Det är vanligt att den som haft mycket patientkontakt 

byter jobb. Metoden är giltig och resultaten så goda att kritik uteblir, säger hon: 

Det finns tillräckligt mycket evidens för det här. Visst går det att göra bra statistik till 

exempel vid dosering av läkemedel men det här är mera subtila mekanismer som kan vara 

svårare att sätta fingret på men det fungerar ändå. Det som är statistik för andra, är 

människor för oss. Varje människa har ett sammanhang. Familj och vänner påverkas när 

en mamma i familjen är utbränd. 

 

Hon betonar att Grön Rehabilitering tillämpas på flera områden, till exempel vid 

behandling av cancer och stroke, och att stress finns med i alla sjukdomsförlopp. Fast 

lindras stressen stärks immunförsvaret och då kan en fysisk och psykisk återhämtning 

aktiveras. Kropp och själ hör ihop, det går inte att läka det ena utan den andra. 

ELLA-STINA WIJK är arbetsterapeut hos Gröna Rehab i Göteborg och har hand om 

hantverksaktiviteterna som främst pågår under vinterhalvåret då deltagare jobbar med 
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naturmaterial såsom pil, ull och trä. Hon och trädgårdsmästaren Lena Benjegård turas om 

att vara varandras assistenter så under sommarhalvåret är Ella-Stina Wijk assistent åt Lena 

Benjegård i trädgården. Wijk är också kontaktperson, tillsammans med en sjukgymnast, för 

Gröna Rehabs heltidsdeltagare, och sätter upp mål med deltagare som berör framtida 

arbetsområden, främsta behov under tiden hos Gröna Rehab, uppföljning med mera. 

Sjukskrivningslängden varierar mellan deltagarna, säger hon:  

Nu tror jag genomsnittet är ett och ett halvt år, fast när vi startade Gröna Rehab var det 

inte ovanligt med sjukskrivningar på sju, åtta och tolv år,  

 

Ella-Stina Wijk menar att Gröna Rehabs verksamhet är unik för den utgår från forskningen 

om hur naturen påverkar hälsan och hur naturen används som en stressreducerande 

rehabilitering. Gröna Rehab tillämpar en arbetslivsinriktad rehabilitering som skapar 

balans genom en aktiv återhämtningsprocess, förklarar hon: 

Här på Gröna Rehab jobbar vi alla med stresshantering i samtliga aktiviteter. Det 

genomsyrar allt och förmågan att lyssna på sin egen kropp och fråga sig ”Vad orkar 

jag?”, ”Vad behöver jag nu?”. Det handlar om att kunna säga nej, till exempel är det inte 

alltid lätt att ligga i hängmattan och vila medan andra runtomkring jobbar.  Vi har 

erfarenheten av att ha varit verksamma här i åtta år och kan känna igen mönster och ge 

deltagare lugna besked. Därför kan vi säga till deltagare att i början är det jobbigt att 

vara här och väl hemma kommer tröttheten att finnas kvar. Sedan går deltagarna in i 

olika faser som vi känner igen väldigt väl och kan dela med oss av erfarenheten.  

 

Att arbeta med händerna uppskattas av deltagarna – såsom att odla i krukor eller arbeta 

med hantverk – och Ella-Stina Wijk säger att forskning visar att ett lugn aktiveras när man 

jobbar med händerna. Det gäller även när man ser andra jobba med händerna. Handen är 

nämligen det organ som upptar störst plats i våra hjärnor. Anledningen är att båda 

hjärnhalvorna aktiveras när funktioner för planering och koncentration är aktiva.  Att 

använda ljudlösa redskap är en annan självklar del i verksamheten:  

Då tränar man även mindfulness. Sedan är det viktigt att inte ha en allt för kraftigt lutande 

terrass eller mark eftersom det kan orsaka yrsel hos deltagarna.  

 

Hon säger vidare att forskning behövs där metoden tillämpas också för att andra gröna 

rehabiliteringar ska få fortsätta och för att politiker ska förstå att det här är bra metoder. 

 

LENA BENJEGÅRD är trädgårdsmästare hos Gröna Rehab i Göteborg vars trädgård är 

ungefär tusen kvadrat. Hon leder trädgårdsaktiviteterna främst sommarhalvåret och att 

reella trädgårdsuppgifter är hennes huvudsakliga område.  
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Från oktober-november går trädgården in i vila och då promenerar vi i stället utomhus. 

Minst halva tiden ser vi till att vara ute både för ljusets skull och för syresättningen. 

Vintertid är det hantverk och då är jag assistent åt Ella-Stina.  

 

Lena Benjegård säger att det kan förekomma enstaka missuppfattningar om vad Gröna 

Rehab är, till exempel att det skulle handla om en trädgårdsutbildning, vilket inte är fallet, 

eller att det skulle finnas krav på att kunna en massa om trädgård och natur, vilket heller 

inte stämmer. Hon betonar att det unika med Gröna Rehab är mixen av kompetenser vilket 

innebär att den gröna kompetensen hos biolog och trädgårdsmästare och den legitimerade 

vita kompetensen sammanförs. Allt som sker är evidensbaserat och den legitimerade 

personalen har betydelse, menar Lena Benjegård:  

Jag kan ta en del samtal men blir det för tunga ämnen får den vita personalen ta över. Det 

är vi noga med och det är en trygghet för mig som trädgårdsmästare att det fungerar så,  

 

Hon säger att forskningen är en spännande process hos Gröna Rehab: 

Utifrån forskningsresultaten märker vi att vi blir allt bättre. Det kan handla om bättre 

rutiner när chefer ska hitta arbetsträningsplatser och att läkare finns med redan från 

början. Vi har funnits i över åtta år nu och fortsätter att förfina våra metoder. 

 

4.3 SLU-anknytning till Gröna Rehab 

EVA SAHLIN var vid intervjutillfället doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 

i Alnarp och Institutet för Stressmedicin, ISM, men har nu disputerat med avhandlingen To 

Stress the Importance of Nature: Nature-Based Therapy for the Rehabilitation and 

Prevention of Stress-Related Disorders inriktat på verksamheten Gröna Rehab i Västra 

Götalandsregionen. Eva Sahlin har intervjuat deltagare i Gröna Rehabs program för ett 

flertal studier och säger att det hon var minst förberedd på var de existentiella resultaten 

som främst framgår av den första studien. 

En deltagare sa att de upplevelser hon fått i naturen är nästan religiösa. Att reflektera över 

sin roll i tillvaron och uppleva tryggheten i att vara en del i ett fungerande system var det 

som var påtagligt bland deltagarna.  

 

Eva Sahlin beskriver hur känslor av vördnad kunde uppstå bland deltagare under tiden hos 

Gröna Rehab: 

Det här tror jag bidrar till att man distanserar sig från sina egna problem på ett annat 

sätt. Den undervisning om naturen som sker hos Gröna Rehab varje måndag, när det är 

naturvandring, verkar vara av stor betydelse för de existentiella upplevelserna. De 

komponenter jag har analyserat utifrån intervjuerna visar en trygg och vördnadsfull 

upptäckt av att vara del av någonting större. 
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Naturvandringen i naturreservatet intill Gröna Rehabs verksamhet kan liknas vid ett 

smörgåsbord där den vilda naturens mångfald resulterar i djupa bestående intryck. 

Dessutom är naturreservatet som ett smörgåsbord att välja mellan i den vilda naturen. 

Tidigare har Eva Sahlin exempelvis följt ett projekt i Skövde, kallat Naturkraft, som enbart 

skedde i vild natur. Resultaten visar att människor kan förbättra sitt välmående genom att 

vistas i vild natur.  

 

4.4 Socialstyrelsen 

MÅRTEN GERLE var vid intervjun anställd hos Socialstyrelsen sedan över tio år tillbaka 

som sakkunnig inom området psykisk ohälsa. Numera är han pensionerad. Vid 

intervjutillfället framkommer att Socialstyrelsen inte haft något uppdrag kring frågor 

gällande införandet av nya rehabiliteringsmetoder. Det har varit rehabiliteringsgarantins 

uppgift att ur ett samhälleligt perspektiv se över och minska långtidssjukskrivningarna. 

Stressrelaterade tillstånd av svårare slag omfattas ej av rehabiliteringsgarantin utan 

hänvisas till specialistpsykiatrin. Regeringen beslutade 2012 om rehabiliteringsgarantin 

som en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting för att få till 

stånd en ökad återgång till arbete och för att förebygga sjukskrivning. Forskare fick 

uppdraget att till rehabiliteringsgarantin ta fram de medicinska behandlingsmetoder som 

har ett vetenskapligt stöd och som skulle ingå i behandlingen som omfattade måttlig 

psykisk ohälsa och smärttillstånd. Mycket kunskap hämtades från Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom som gavs ut 2010. Socialstyrelsen 

ska som myndighet under Socialdepartementet ta fram riktlinjer och vägledningar men det 

kan även andra expertgrupper göra. Regeringen kan välja att avtala och förhandla direkt 

med kommuner och landsting. Rekommendationer som tillförts i rehabiliteringsgarantin är 

psykologisk behandling vid måttlig psykisk ohälsa eller multimodal behandling vid 

smärttillstånd. Mårten Gerle betonar att Socialstyrelsen inte har mandat att yttra sig om 

regionala verksamheter träffar överenskommelser med Försäkringskassan. Han säger att 

Grön Rehabilitering inte har något starkt vetenskapligt stöd (evidens) och det behövs också 

ett samtidigt politiskt stöd.  Socialstyrelsen kan heller inte säga om hälsa och natur direkt 

hör ihop med varandra då det saknas studier som verifierar det och då ligger det inte inom 

ramen för Socialstyrelsens uppdrag att uttala sig i frågan. Depression är den vanligaste 

sjukskrivningsdiagnosen och depression bedöms ej enligt diagnossystemet som 

stressrelaterad ohälsa. Diagnoser är etiketter för att sjukvården ska kunna lättare 
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klassificera de olika sjukdomstillstånden sortera och föreslå adekvat behandling. För 

stressrelaterade tillstånd finns följande indelningar: akut stress, kris eller 

anpassningsstörning samt posttraumatisk stress.  Posttraumatisk stress klassas som 

ångestsyndrom. Utmattningssyndrom har ökat markant som diagnos. Socialstyrelsen 

omfattas av Världshälsoorganisationens definition av hälsa, att det inte bara är frånvaro av 

sjukdom utan också välbefinnande. Återhämtning innebär att ha fått en tillräckligt god 

funktionsförmåga utan att för den skull vara helt symtomfri.   

5. Diskussion 

Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av resultatet medan figurerna i kapitlet är en 

analys av resultatet utifrån instrumentet Interpretative Phenomenological Analysis, IPA.  

Avsnitt 5.2 är själva diskussionen, inklusive tidigare forskning, som presenterar särskilda 

fynd, styrkor och begränsningar. Studiens betydelse finns i kapitel 6 under avsnittet 6.4. 

5.1 Resultatanalytisk sammanfattning                       

 
    Figur 12. Tematisk sammanställning av resultatet för SLUs informanter. För större bild, se bilaga IX.  

 

Patrik Grahn hos SLU i Alnarp har initierat och utvecklat Alnarps rehabiliterings- 

trädgård som är en salutogen miljö med hög Sense of Coherence där aktiviteter kombinerat 

med restorativ omgivning ger effekt för de som lider av utmattning. Det specifika är att ett 

multimodalt personalteam arbetar i rehabiliteringsträdgården. Evidens bekräftar att Alnarps 

rehabilitering har snabbare effekter än vanlig rehabilitering. Samarbete med Region Skåne 

pågår sedan 1999 och inofficiellt ses Alnarp som ett slags universitetssjukhus. Alnarps-

metoden inkluderar Supporting Environment Theory. Metoden är unik och lanseras nu 

utomlands. Utredning pågår att certifiera verksamheter inom Grön Rehabilitering. 
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Caroline Hägerhälls forskning inkluderar fraktaler och eye-tracking som studeras av ett 

fåtal forskare. Konsistenta resultat visar att människor föredrar fraktaler som pekar på att 

fraktaler är stressreducerande. Teorier som Attention Restoration Theory är allomfattande 

och räcker kanske inte till i klinisk verksamhet medan fraktaler är ett sätt att göra det mer 

mätbart och begripligt. Att natur är bra för återhämtning betyder inte att andra miljöer inte 

kan vara det. Frederik Tauchnitz har utformat rehabiliteringsträdgården tillsammans med 

Patrick Grahn. Trädgården har indelade designade rum för vila och aktivitet. Att skapa en 

fungerande ljudbild som avleder från buller har varit en utmaning. Fastän Alnarpsmetoden 

pågått i över fjorton år kan den vara ny för många men blir begriplig när metoden förklarar 

hur traditionell vit kompetens i grön miljö samverkar med grön kompetens.  Sara Kyrö 

Wissler koordinerar naturunderstödd rehabilitering för personer med lättare stressrelaterad 

ohälsa som aktiveras på landsbygdsgård men har kvar kontakten med vårdcentralen. 

Hälsomässig förbättring är unikt för projektet vilket inte finns i Grön Omsorg. Grön 

Rehabilitering har inga biverkningar och Alnarpsmetoden är väldigt väl accepterad i 

vården. Professorer från Japan har besökt Alnarp för att utveckla Grön Rehabilitering i 

Tokyo och föreläsare från England är intresserade av terapeutiska samtal i parkmiljö som 

förändrar maktrelationer mellan terapeut och patient som annars. 

Resultatet för Gröna Rehabs verksamhet i Västra Götalandsregionen:                  

 

Figur 13. Tematisk sammanställning av Gröna Rehabs informanter samt den dåvarande SLU-doktoranden 

Sahlin, nu disputerad, som intervjuat Gröna Rehabs deltagare. För större bild av figuren, se bilaga X. 
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Eva-Lena Larsson basar för Gröna Rehabs verksamhet men fungerar även som naturguide 

för Gröna Rehabs deltagare. Naturpromenaderna är också är en mindfulnessträning. 

Deltagarna är personal hos Västra Götalandsregionen och 93 procent som genomfört 

program hos Gröna Rehab går tillbaka till arbete eller studier. Två tredjedelar av deltagarna 

byter arbetsuppgifter. Det finns tillräckligt med evidens och Grön Rehabilitering tillämpas 

även vid behandling av cancer och stroke.  Ella-Stina Wijk beskriver Gröna Rehabs 

verksamhet som unik för den utgår från forskning hur naturen påverkar hälsan som 

stressreducerande rehabilitering och att det är en arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Personalen hos Gröna Rehab har över åtta års erfarenhet vilket stödjer deltagarnas 

återhämtningsprocess.  Lena Benjegård berättar om vikten av att vara utomhus, även 

vintertid, och att mixen av vita och gröna kompetenser är det unika med Gröna Rehab. Allt 

som sker hos Gröna Rehab bygger på evidens och personalens rutiner förbättras utifrån 

forskningsresultaten.  Resultatet för SLU- anknytning till Gröna Rehab: Eva Sahlin har 

intervjuat deltagare hos Gröna Rehab och överraskats av den existentiella betoningen i 

resultaten bland programdeltagarna. Naturvandringarna tycks ha stor betydelse för de 

existentiella upplevelserna. Den vilda naturen har en mångfald som kan liknas vid ett 

smörgåsbord. Tidigare projekt i Skövde bekräftar att vild natur är stressreducerande. 

 

                                             Resultatet för Socialstyrelsen 

                     
                      Figur 14. Tematisk sammanställning av resultatet för Socialstyrelsens < 

                        informant. För en större bild av figuren, se bilaga XI. 

Mårten Gerle förklarar att Socialstyrelsen inte har någon ingång i frågor gällande nya 

rehabiliteringsmetoder, det har i stället varit Rehabiliteringsrådets uppgift som framställt 

en ny kunskapsöversikt för stressrelaterade diagnoser. Det har lett till rekommendationer 

för rehabiliteringsgarantin vid psykologisk behandling eller multimodal behandling vid 

smärttillstånd och psykisk ohälsa. Om regionala verksamheter träffar överenskommelser 
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med Försäkringskassan ser inte Socialstyrelsen anledning att yttra sig över.  

Grön Rehabilitering har inget starkt vetenskapligt stöd och det behövs även politiskt stöd. 

Även om vetenskapliga stödet inte är stort hindrar det inte landstingen att använda 

metoderna. Depression är vanligaste sjukskrivnings och depression är inte stressrelaterad 

ohälsa. Utmattningssyndrom har ökat markant som diagnos 

 

5.2 Studiens fynd, styrkor och begränsningar 

Den här studien  

1) …bekräftar samt ger ökad kunskap om Grön Rehabilitering som en multimodal 

rehabilitering i restorativ naturmiljö (till exempel Patrik Grahns resultat) vilken kan 

tillämpas som metod för stressreducering både vid arbetslivsinriktad rehabilitering och 

medicinsk rehabilitering. Multimodal rehabilitering, MMR, förekommer inom medicinsk 

rehabilitering (se exempelvis Västra Götalandsregionen, 2015) men Grön Rehabilitering 

sammanför både vita och gröna kompetenser (se exempelvis Larsson, 2010; Abramsson 

och Tenngart, 2003, samt Frederik Tauchnitz resultat). Socialstyrelsens informant bekräftar 

att multimodal behandling vid smärttillstånd och psykisk ohälsa finns i rehabiliterings-

garantin. Grön Rehabilitering genomförs även vid cancer och stroke. 

2)…visar att Grön Rehabilitering även bedrivs hos landstingen i Dalarna (Landstinget 

Dalarna, 2013a), Uppland (Projekt i Finsam Uppsala, 2014) och samordningsförbund i 

Västmanland (Gustafsson et al, 2013) men det framgår inte om dessa, som lantbruks-

universitetet och Västra Götalandsregionen, även forskar på området. Socialstyrelsen ser 

ingen anledning att yttra sig om regionala verksamheter träffar överenskommelser med 

Försäkringskassan. Enligt Socialstyrelsen har Grön Rehabilitering inget starkt 

vetenskapligt stöd vilket dock inte hindrar landstingen att använda den typen av metoder.  

3)...bekräftar Grön Rehabilitering som både en arbetslivsinriktad rehabilitering, hos Gröna 

Rehab i Göteborg, och en medicinsk rehabilitering, hos Sveriges Lantbruksuniversitet, 

SLU, i Alnarp, och att SLU i projekt har arbetslivsinriktad rehabilitering.   

4)…noterar att Grön Rehabilitering har inga biverkningar (se Sara Kyrö Wisslers resultat).   

5)…konstaterar i resultatet att 93 procent av Gröna Rehabs programdeltagare går tillbaka 

till arbete eller studier och det är stabila resultat även efter 18 månaders uppföljning. Två 

tredjedelar byter arbetsuppgifter. I tidigare forskning framgår att 70 procent av Gröna 

Rehabs deltagare återgått till aktivitet och att kostnaden per deltagare, ur ett 

socioekonomiskt perspektiv, är återbetald till samhället efter 14 månader (Sahlin, 2014b; 

Länsstyrelsen, Västra Götalands län, 2012). Skillnaderna skulle kunna bero på olika 
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tidsperioder eller olika sätt att beräkna deltagares aktivitetsperioder. 

6)…konstaterar att 67 procent av Alnarps patienter har gått vidare till aktivitet (Hellmark, 

2006; Söderberg, 2014) och minskat sin medicinering (Adevi, 2012) och en långtidsstudie 

visar att 118 patienter från Alnarps rehabiliteringsträdgård förbättras snabbare och minskar 

avsevärt sin sjukvårdskonsumtion jämfört med  678 patienter i traditionell rehabilitering  

(Währborg et al, 2014; SOU 2011:15).   

7)…konstaterar att trots uppgifter om att 75 procent av Alnarps patienter återgår till arbete 

har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, avfärdat ett förslag om att initiera och 

samordna ett center för Grön och Blå Rehabilitering (SKL, 2011a; SKL, 2011b; Söderberg, 

2014).   

8)…innehåller även evidens om att andra studier bekräftar goda resultat i både trädgård, 

skogsmiljö och vild natur (till exempel Millet, 2008; Grahn och Ottosson, 2010; Larsson, 

2010; Gatersleben och Andrews, 2013; Sonntag-Öström et al, 2014).   

9)…uppmärksammar att en forskare föreslår ett helt rehabiliteringsår (Adevi, 2012) och ett 

stöd för detta skulle möjligen kunna vara att återhämtning inte kan skapas med viljekraft, 

vilket framgår i teorin Attention Restoration Theory (Kaplan et al, 1998; Grahn, 2005; 

Millet, 2008; Sahlin, 2010; Hartig et al, 2011; Kamitsis och Francis, 2013; Pálsdottír, 

2014; Sonntag-Öström et al, 2014).  

10)…noterar i resultatet Gröna Rehabs uttalande om att det finns tillräckligt med evidens 

för att Grön Rehabilitering fungerar medan Socialstyrelsen säger att Grön Rehabilitering 

inte har något starkt vetenskapligt stöd och dessutom behövs politiskt stöd vilket dock inte 

hindrar  landstingen att använda metoder som saknar stort vetenskapligt stöd.  

11)…bekräftar att SLU i Alnarp utifrån forskning och tillämpning skapat Alnarpsmetoden 

som inkluderar Supporting Environment Theory, SET, om hur människans inåtriktade 

engagemang och behov av naturkontakt förändras i takt med återhämtningen till ökat yttre 

socialt engagemang. I Alnarpsmetoden ingår designad trädgård utifrån människors behov 

av aktivitet och vila. Metoden finns ingen annanstans och lanseras nu utomlands. SLU i 

Alnarp har haft besök av japanska forskare som vill skapa Grön Rehabilitering bland annat 

i Tokyo, föreläsare från England är intresserade av ha terapeutiska samtal i parkmiljö och 

vårdcentraler har börjat skapa gröna miljöer runt byggnaderna.  

12)…noterar att nationell utredning pågår för att certifiera verksamheter inom Grön 

Rehabilitering (Patrik Grahns resultat). 

13)…konstaterar att det existentiella behovet hos deltagare i program inom Grön 

rehabilitering framgår tydligt och syns i flertalet forskningsresultat (exempelvis Adevi, 
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2012; Sahlin et al, 2012; Adevi och Mårtensson, 2013; Pálsdóttír et al, 2013, Sahlin, 

2014a; Sahlin, 2014b) och i resultatet (Sahlin) är ett särskilt oväntat fynd för studien. I 

sammanhanget noteras att internationella studier använder mätverktyg för natur och hälsa, 

såsom Connectedness to Nature Scale, CNS, och Nature Exposure Scale, NES, se figur sju 

på sidan 18, som ingår i den första kvantitativa studien vilka sammanför natur, spiritualitet 

och psykologiskt välmående. Där syns att kvinnor har högre poäng på Mysticism Scale än 

män (Kamitsis och Francis, 2013) och en emotionsstudie med 817 studenter och arbets-

tagare visar att kvinnor empatiserar mer med naturen än män (Tam, 2013). En annan studie 

negligerar att påståendet Min koppling till naturen och miljön är en del av min spiritualitet 

(Nisbet et al, 2009) värderas högst bland deltagarna som heller inte diskuteras i artikeln. 

Däremot framträder en naturrelaterad personlighet kopplat till att separation från naturen 

kan försämra möjligheterna till att uppleva lycka och bidra till ohälsosam miljö (ibid). För 

den här punkten är det intressant att Gröna Rehabs verksamhet förutom trädgårdsmiljö 

även består av vild natur som skapar djupa intryck hos deltagarna. 

14)…uppmärksammar hur den gröna rehabiliteringens restorativa naturmiljö ger 

deltagare/klienter möjlighet att ”landa” under eller efter en terapisession eller annan 

aktivitet där fortsatt samtal skulle ha förstört mycket (Adevi, 2012).  

15)…uppmärksammar att den restorativa naturmiljön ger deltagarna utrymme att testa nya 

roller och strategier (Adevi och Mårtensson, 2013).   

16)…konstaterar i resultatet att det finns ett glapp mellan program inom Grön 

Rehabilitering och återgång till arbete. Rekommendationen är att berörda myndigheter ser 

över glappet (Patrik Grahns resultat). Samtidigt finns uppgifter i tidigare forskning hur 

deltagare upplever att myndigheter trycker på för hårt (Adevi och Mårtensson, 2013).   

17) …belyser hur människors hälsa hör ihop med naturen för återhämtning från stress och 

ger underlag för hur Grön Rehabilitering kan skapa nya arbetstillfällen. Två exempel 

framgår i bilaga I och bilaga II när Lerums kommun respektive landstinget i Jönköpings 

län söker medarbetare inom Grön Rehabilitering. Det behövs dock utbildning av personal 

hur naturmiljöer bör utformas (Stigsdotter et al, 2011) och utbildning av personal i nya 

rehabiliteringsmodeller (SOU 2011:15; Söderberg, 2014). Lönebidrag eller subvention för 

studiefinansering kan vara möjliga vägar för sådant genomförande (ibid). 

18)…begränsas till att främst se hur Grön Rehabilitering genomförs när forskning 

kombineras med tillämpning. Studien jämför heller inte eventuella skillnader mellan natur 

och icke-natur vid återhämtning från stress (se till exempel Caroline Hägerhälls resultat). I 

kapitlet om tidigare forskning är deltagare som uttalar sig enbart vara kvinnor och 
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intervjuas av enbart kvinnliga forskare. Därför finns ingen vetskap vad resultaten blivit om 

män hade deltagit och/eller forskat. 

19)…har inte studerat om SLU och/eller Västra Götalandsregionen använder mätskalor 

som Connectedness to Nature Scale (Mayer och McPherson Frantz, 2004; Kamitsis och 

Francis, 2013), Nature Exposure Scale eller Mysticism Scale (Kamitsis och Francis, 2013).   

20)…konstaterar att teorier som Attention Restoration Theory uppfattas som allmängiltiga 

och att mer specifika teorier behövs exempelvis i klinisk verksamhet. Studier om fraktalers 

betydelse för återhämtning är ett exempel på hur mönster i naturen skapar stressreducering. 

21)…inkluderar Socialstyrelsens uttalande att de inte har uppdraget att uttala sig om hälsa 

och natur direkt hör ihop med varandra.  

22)…inkluderar att Socialstyrelsen å ena sidan säger i resultatet att man inte yttrar sig om 

regionala verksamheter träffar överenskommelser med Försäkringskassan och å andra 

sidan har information kopplat till rehabiliteringsgarantin som säger att metoder utan så 

stark evidens inte ska användas inom landstingen (se metodkapitlet, sidan 28).  

 

Punkterna 13, 14, 15 samt 22 ser jag, författaren, som oväntade fynd och bekräftar  

Silvermans (2006) tes om att ett sätt att testa forskarens icke-partiskhet är när forskaren 

överraskas av fynd i studien (ibid). Att återhämtning inte skapas med viljekraft, se punkt 9, 

hade jag, författaren, gärna önskat utveckla i mycket högre grad i studien. 

 

6. Slutsatser  

6.1 Grön Rehabilitering som arbetslivsinriktad rehabilitering 

Gröna Rehab i Göteborg i Västra Götalandsregionen är en permanent verksamhet som 

sedan 2006 tillämpar arbetslivsinriktad rehabilitering för sin personal och studier visar att 

93 procent som deltar i Gröna Rehabs program återgår till arbete eller studier. Två 

tredjedelar byter arbetsuppgifter. Gröna Rehabs program är multimodalt i betydelsen att 

olika professioner inom så kallad vit och grön vård samverkar med deltagarna i både 

trädgårdsmiljö och naturreservat. Forskning bekräftar deltagarnas existentiella behov. Kurs 

erbjuds i stresshanteringssyfte. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har genomfört flera 

projekt inom arbetslivsinriktad rehabilitering. SLU i Alnarp har avtal med Region Skåne 

och programmet i rehabiliteringsträdgården har ofta målsättning med återgång till arbete.  
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6.2 Grön Rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa 

Multimodala personalteam i restorativa naturmiljöer genomför program på minst tre 

månader hos SLUs rehabiliteringsträdgård i Alnarp och Gröna Rehabs rehabiliterings-

trädgård i Göteborg. SLU i Alnarp har avtal med Region Skåne och tar emot patienter med 

stressrelaterad ohälsa. Gröna Rehab tar emot sin personal med stressrelaterad ohälsa både i 

program och som stresshanteringskurs vilka är arbetslivsinriktad rehabilitering. Flera 

projekt hos SLU i Alnarp, såsom naturunderstödd rehabilitering med deltagare på 

landsbygdsgård, syftar till hälsoförbättringar vid lättare stressrelaterad ohälsa. 

Fraktalstudier visar att mönster i naturen är stressreducerande och hälsofrämjande. 

Grön Rehabilitering har inga biverkningar.  

 

6.3 Grön Rehabilitering som kunskapsbaserad rehabiliteringsmetod  

Både SLU i Alnarp och Gröna Rehab i Göteborg har multimodala yrkesteam - vita och 

gröna kompetenser - i restorativa naturmiljöer. Att forskning och tillämpning av  

Grön Rehabilitering pågår samtidigt bedöms som unikt. SLU har universitetsutbildning 

inom natur, hälsa och trädgård men det behövs fler utbildningar på fler nivåer och satsning 

på nya yrkesgrupper på området. En certifieringsmodell för verksamheter inom Grön 

Rehabilitering är utreds också för utformning som en Svensk Standard.  

Grön Rehabilitering har väl utformade teorier, modeller och metoder som förklarar 

kopplingen mellan hälsa och natur. Naturens restorativa värden är särskilt intressant för 

stressreducering och naturmiljöer kan designas för högre restorativa värden. Sveriges 

Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp har utvecklat såväl en egen metod, Alnarpsmetoden, 

som en egen teori, Supporting Environment Theory, SET. De inkluderar en behovspyramid 

för stressutmattade, när behovet av natur är som störst och när behovet av social kontakt 

med andra människor ökar, och olika trädgårdsrum för deltagarnas olika behov. Alnarps-

metoden har ingen motsvarighet någon annanstans och lanseras nu utomlands, först i 

Holland, därefter Tyskland och Luxemburg. Japanska forskare har besökt SLU för ökad 

kunskap att skapa Grön Rehabilitering bland annat i Tokyo.   

 

6.4 Ett nytt fyrfältskors för Grön Rehabilitering = studiens betydelse 

Figur 15 på nästa sida är en påbörjad modell för hur Grön Rehabilitering hör ihop med 

salutogenes och den biopsykosociala modellen. Den existentiella inriktningen behöver 

förstärkas i modellen men i nuläget går det ändå att konstatera att Grön Rehabilitering 

sammanför den arbetslivsinriktade och den medicinska rehabiliteringen till en enda modell 
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som baseras på salutogenes. Modellen är såväl en biopsykosocial som en existentiell  

rehabilitering.  Fyrfältskorset är tänkt att inkludera hur restorativa naturmiljöer ökar 

människans friskfaktorer och att fortsatt utveckling av utbildning och behovsanalys av nya 

yrkesgrupper kan tillföras som en följd av modellens existens. 

      
Figur 15. Ovan ses en påbörjad modell hur Grön Rehabilitering är knuten till salutogenes och den 

biopsykosociala modellen.När friskfaktorer, multimodalt team och restorativa naturmiljöer dominerar 

ökar hälsan (högst upp t.v.) men vid patogenes eller biomedicinska modellen får inte Grön 

Rehabilitering fullt utlopp. Det existentiella i modellen behöver utvecklas. Modell av författaren (2015).  

 

 

7. Förslag till fortsatt forskning 

Det behövs fler kvalitativa och kvantitativa studier som undersöker 

* om Grön Rehabilitering kan inkluderas i rehabiliteringsgarantin på nationell nivå     

* fortsatt utveckling av utbildning och nya yrkesgrupper för Grön Rehabilitering 

* sambandet mellan natur, hälsa/välmående och spiritualitet/existentiell hälsa 

* modell/modeller för Natur på Recept, NaR 

* återhämtning från stress som jämför eventuella skillnader i natur med icke-natur 
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BILAGA I: Annons hos Arbetsförmedlingen, AF, 2014-05-23 
 

Handledare inom Grön Rehabilitering.  

Lerums kommun, Socialpsykiatrin 

Publicerad: 2014-05-23, Annons-ID: 5980725 

Ort: Lerum  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Hälsopedagog  
Sista ansökningsdag: 2014-06-09  

Lerums kommun, med centralorten Lerum, ligger knappt 20 minuters resväg från Göteborgs 

centrum. Kommunens drygt 38.000 invånare erbjuds hög livskvalitet med en väl fungerande 

samhällsservice och vacker natur med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter samt kulturvärden med 

anor ända från 1500-talet. Kommunens vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 

2025. 

Verksamheten Grön Rehabilitering vänder sig till människor med stressrelaterad ohälsa. I 

verksamheten arbetar man med en strävan att tillhandahålla individen verktyg för att hjälpa 

denne att kunna jobba mot/för en återgång till arbete, studier och /eller praktik.  

Målet med verksamheten är att deltagarna ska må bättre, såväl fysiskt som psykiskt samt 

förbereds inför fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten vilar på ett 

förhållningssätt som lyfter indidvidens känsla av sammanhang (KASAM). Verksamheten 

innefattar även tydliga inslag av MI, Motiverande Samtal.  

 

ARBETSUPPGIFTER 

Som handledare inom Grön Rehabilitering gör Du det möjligt för personer med 

utmattningssyndrom att få stöd och hjälp med att få en fungerande vardag, skapa strukturer 

samt hjälpa personer att bryta sin isolering. Fokus ligger på den enskildes självbestämmande 

och stärka deras egna förmågor samt skapa rutiner. Som handledare ska Du ska vara positiv 

och stimulera brukarnas individuella styrkor och intressen. Stort fokus ligger på arbete i en 

naturnära miljö.  

 

KVALIFIKATIONER 

Vi söker Dig som har universitetsutbildning inom det adekvata området, så som: sjuksköterska, 

socionom, beteendevetare, arbetsterapeut, sjukgymnast, friskvårdspedagog, socialpedagog, 

biolog, trädgårdsmästare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.  

 

Du ska tycka om utmaningar, ha ett stort engagemang, vara förändringsorienterad, flexibel, 

kunna arbeta med personer med särskilda behov, vara lugn och ha ett stort tålamod.  

Arbetet kräver att Du kan arbeta självständigt, kunna fatta egna beslut men också kunna 

fungera i grupp. Du ska kunna samverka med övriga aktörer runt om.  

Du ska kunna uttrycka Dig väl i tal och skrift, ha kunskap i gällande lagstiftningar samt ha stor 

datorvana. Erfarenhet av tidigare arbete inom socialpsykiatrin är önskvärt samt kunskap inom 

MI (Motiverande Samtal).  

 

B-körkort är ett krav.  

 

Stor vikt kommer att läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av arbete med 

utmattningssyndrom/symptom är ett krav.  

 

ÖVRIGT 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god 

kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post 

eller pappersformat. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

http://www.lerum.se/
http://www.lerum.se/
http://www.lerum.se/
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Varaktighet/Arbetstid 

Deltid. 70 %. Tjänstgöring måndag- torsdag. Dagtid. 
Tillsvidareanställning, tillträde: 2014-08-04 Intervjuer 
kommer att ske fortlöpande under rekryteringsperioden. 

Lön 

Månadslön Månadslön.  
Individuell lönesättning. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag: 2014-06-09 
Ange referens: A397746 
Ansök via extern webbplats 

Kontaktpersoner 

Pernilla Sandén, Pedagog0302-52 10 
84pernilla.sanden@lerum.se 
Sofia Wirdmo, Enhetschef0302-52 23 

75sofia.wirdmo@lerum.se 

Fackliga kontaktpersoner 

Facklig företrädare, Nås via Lerum Kommuns 
växel0302-52 10 00 

 
 

 

 

 
Arbetsgivare 

Lerums kommun, Socialpsykiatrin  
Box 225  
44380 Lerum  

Besöksadress 

Brobacken 1 Lerum  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=982fa0e2-adb6-407a-b9e0-8c4d2a6c3845&TK=93266639-09d9-406f-9a11-80c4a96381f4
mailto:pernilla.sanden@lerum.se
mailto:sofia.wirdmo@lerum.se
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BILAGA II: Annons hos Arbetsförmedlingen, AF, 2014-05-27 
 

Medarbetare Grön rehabilitering 

Landstinget i Jönköpings län  
Publicerad: 2014-05-27, Annons-ID: 5983365  

Ort: Jönköping (Kommuninformation), 1 plats  
Yrke: Sjukgymnast  
Sista ansökningsdag: 2014-06-18  

Tenhults naturbruksgymnasium  
 
Vill Du arbeta med vårt projekt Grön rehabilitering? 

Projektet, som har varit igång sedan hösten 2012, arbetar för att öka återgång i arbete, 
förbättra patientens välbefinnande såväl fysikst som psykiskt och därmed minska vårdbehov. 
 
Omfattning 

Deltid 20%. Vikariat under perioden 4 augusti - 31 december 2014. Möjlighet till förlängning 
under 2015.  

 
Dina arbetsuppgifter 
Grön rehabilitering bygger på forskningsbaserad kunskap om naturens och trädgårdens läkande 
inverkan. Även djur kan ha viktiga hälsofrämjande effekter. Tenhults naturbruksgymnasium var 
med sitt vackra läge, sin trädgårdsverkamhet och sina djur, ett naturligt val när Lanstinget 
skulle starta detta projekt. 
 

Din roll i projektet kommer att vara att samarbeta med vår projektledare kring vissa 
administrativa uppgifter. Det handlar om att vara kontaktperson och att samordna kontakter 
med myndigheter och vårdenheter. Du kommer dessutom att vara en aktiv del i de 
rehabiliteringsinsatser som ingår i grön rehabilitering.  
 
Din kompetens 
Vi kan se att din kompetens skulle kunna vara sjukgymnast eller arbetsterapeut. Vi kan också 

se att du har en helt annan bakgrund. Gemensamt måste dock vara att Du har och kan tillföra 

kompetens i arbetsgruppen samt du brinner för vår arbetsmetod och är en lagspelare. Stor vikt 
kommer därför läggas på personlig lämplighet. 
 
Frågor och ansökan 
Frågor om anställningen besvaras av projektledare Kristina Ljungdahl, tel 0725-624 644. Du 

kan även kontakta Eva-Lena Liljedahl tel 036-326811.  
Välkommen att söka jobbet via länken nedan. Sista ansökningsdag är 18 juni.  
 

Varaktighet/Arbetstid  

Tidsbegränsad, 20%, Tillträde 2014-08-04 till 2014-12-31 -  

Lön  

Fast lön. Kollektivavtal finns.  

Ansökan  

Sista ansökningsdag: 2014-06-18  

Ange referens: R33/14  

 

 Arbetsgivare  

Landstinget i Jönköpings län 

Postadress  

Landstinget i Jönköpings län  
Husargatan 4  
55111 Jönköping  

Besöksadress  

Husargatan 4  

 

http://www.jonkoping.se/
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          BILAGA III: Rehabiliteringsträdgården hos Sveriges 
             Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp, Skåne    
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BILAGA IV: GRÖNA REHABS TRÄDGÅRD 
I GÖTEBORG, VÄSTRA GÖTALANDREGIONEN 
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BILAGA V: Intervjufrågor till Gröna Rehab, Botaniska 
Trädgården i Göteborg, Västra Götlandregionen  
  
Informanter:       

 Lena Benjegård, Trädgårdsmästare 

 Eva-Lena Larsson, Biolog och verksamhetsledare för Gröna Rehab 

 Ella-Stina Wijk, leg. Arbetsterapeut 

 

                      Intervjuer genomförda samt transkriberade i april, 2014. 
 

                   Utgångspunkt för frågor till Eva-Lena Larsson, Ella-Stina    

                  Wijk och Lena Benjegård hos Gröna Rehab 

 Beskriv dina arbetsuppgifter inom Gröna Rehab och hur du kom in i verksamheten. 

 Finns det en främsta målgrupp för verksamheten Gröna Rehab och i så fall varför 

just den? 

 Kan Gröna Rehab tillämpas vid stressrelaterad ohälsa och i så fall vad kan Grön 

Rehabilitering åstadkomma jämfört med annan rehabilitering? 

 Förekommer det att Gröna Rehab inte rekommenderas som lämplig 

rehabiliteringsmetod t.ex.för någon målgrupp? 

 Gröna Rehab är en direkt arbetslivsinriktad rehabilitering för personal inom Västra 

Götalandregionen. Hur tillkom den möjligheten och känner ni till andra 

arbetsplatser i Sverige som har infört Grön Rehabilitering för sin personal? 

 Beskriv Gröna Rehabs metod och vilka moment som ingår. 

 Finns andra arbetslivsinriktade rehabiliteringsmetoder som kan jämföras med 

Gröna Rehabs metod eller rekommenderas i stället för Gröna Rehabs metod? 

 Finns evidens för att hälsan förbättrats för personalen genom verksamheten Gröna 

Rehab och på vilket sätt kan det i så fall konstateras? 

 Skiljer sig arbetet inom Gröna Rehab som samverkansmodell och arbetsteam 

jämfört med annan mer traditionell rehabilitering? 

 Skiljer sig Gröna Rehabs rehabiliteringsprocess och dess innehåll från annan mer 

traditionell rehabilitering? 

 Finns det några missuppfattningar om Gröna Rehab som rehabiliteringsmetod och 

vilka skulle det i så fall vara? 

 Vilken kunskap och/eller erfarenhet är det som särskilt framträder inom Gröna 

Rehabs verksamhet och Grön Rehabilitering som rehabiliteringsmetod? 

 Behövs forskning inom Grön Rehabilitering och behöver den ske där metoden 

pågår? 

 Är det något du vill tillägga? 

 

Specifika tilläggsfrågor till trädgårdsmästare eller landskapsarkitekt 

 Finns en bästa-teori, bästa-metod och/eller annan bästa-evidens för hur hälsa ökar 

tack vare naturen som du skulle vilja framhävda? 

 Är all natur bra i rehabiliteringssyfte? 

 Vad i naturen lämpar sig bäst respektive sämst vid stressrelaterad ohälsa? 
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              BILAGA VI: Intervjufrågor till Sveriges Lantbruks-     
              universitet,  Institutionen för arbetsvetenskap,  
              ekonomi och miljöpsykologi,  Alnarp 
 

Informanter:       
 Fredrik Tauchnitz, Trädgårdsmästare och landskapsarkitekt 

 Patrik Grahn, Professor och landskapsarkitekt 

 Caroline Hägerhäll, Professor 

 Sara Kyrö Wissler, Projektkoordinator 

 

Intervjuer genomförda samt transkriberade i april, 2014. 

 
Utgångspunkten till samtliga respondenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet 

är följande frågor. Som semistrukturerade intervjuer har enstaka frågor 

 justerats efter den roll som respondenten har, samt följdfrågor har lagts till. 

 

 Beskriv din roll i dag vad gäller Alnarpsmetoden och dess utveckling om du jämför 

med hur det såg ut vid starten av rehabiliteringsträdgården år 2002. 

 Flera målgrupper har nu fått tillgång till Alnarpsmetoden hos SLU Alnarp. Går det 

att säga att den metoden är lämplig för alla eller finns en bästa-målgrupp utifrån 

evidens? 

 Vad är det som Alnarpsmetoden specifikt åstadkommer för personer med 

utmattningssyndrom som möjligen saknats i andra rehabiliteringsmetoder? 

 Är Alnarpsmetoden olämplig för någon målgrupp? 

 Alnarpsmetoden får deltagare från Region Skåne. Har responsen från den 

organisationen överlag varit god eller finns kritik inom Region Skåne för 

samverkan med SLU Alnarp? 

 Hur skiljer sig arbetet inom Alnarpsmetoden som samverkansmodell och 

arbetsteam från annan mer traditionell rehabilitering? 

 Finns det några missuppfattningar om Alnarpsmetoden som rehabiliteringsmetod 

och vilka skulle det i så fall vara? 

 Vilken kunskap och/eller erfarenhet är det som särskilt framträder inom 

Alnarpsmetoden som rehabiliteringsmetod? 

 Alnarpsmetoden ingår, om jag förstått det korrekt, som metod i ett av SLU bildat 

företag för att ta metoden vidare utanför Sverige. Hur ser den utvecklingen och 

responsen ut? 

 Betyder det att Alnarp har eller inte har någon direkt internationell motsvarighet, 

d.v.s.  

en verksamhet som i stort sett bedriver samma slags rehabiliteringsmetod (i eller 

utanför Europa)? 

 Behöver trädgårdsterapi, skogsterapi och NUR överhuvudtaget forskning direkt 

kopplat till verksamhet för bästa resultat, eller hur ser du på behovet av mätmetoder 

och evidens? 
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 Finns ett tydligt mönster inom forskning om trädgårdsterapi och/eller NUR som är 

extra intressant (för att öka människors hälsa) att uppmärksamma (t.ex. oväntade 

fynd)? 

 Är det något du vill tillägga? 

 

Specifika tilläggsfrågor till trädgårdsmästare eller landskapsarkitekt 

 Finns en bästa-teori, bästa-metod och/eller annan bästa-evidens för hur hälsa ökar 

tack vare naturen som du skulle vilja framhävda? 

 Är all natur bra i rehabiliteringssyfte? 

 Vad i naturen lämpar sig bäst respektive sämst vid stressrelaterad ohälsa? 

 

 

BILAGA VII: Intervjufrågor till Eva Sahlin, SLU-

anknytning till Gröna Rehab i Västra Götalandregionen  

 
                       Informant: Eva Sahlin, doktorand (numera disputerad)  

                              hos SLU Alnarp och Institutet för Stressmedicin. 

 

            Intervju genomförd samt transkriberad i april, 2014. 

 Eva Sahlins avhandling heter To Stress the Importance of Nature: Nature-Based 

Therapy for the Rehabilitation and Prevention of Stress-Related Disorders inriktat 

på verksamheten Gröna Rehab i Västra Götalandregionen. Sahlin har arbetat som  

förskollärare och montessorilärare och har även Fil. Mag. med psykologi som 

huvudämne. 

 

Utgångspunkt för frågor till Eva Sahlin 

 Beskriv din pågående forskning och vad den främst syftar till. 

 Har det under din pågående forskning kommit fram särskilda fynd vad gäller 

stressrelaterad ohälsa och sambandet natur-hälsa som du kan berätta om redan nu? 

 Hur vanligt förekommande är existentiellt fokus och dess faktorer inom 

verksamheter som pågår i dag för grön rehabilitering? 

 Som doktorand är du kopplad både till verksamheten Gröna Rehab hos Västra 

Götalandregionen och till SLU Alnarp. Ser du några direkta likheter mellan dessa 

två pionjärer inom grön rehabilitering eller vad som direkt skiljer dem åt? 

 Är samverkansmodeller och arbetsteam verksamma på annat sätt inom NUR (NAT) 

och trädgårdsterapi än annan rehabilitering? 

 Är grön rehabilitering olämplig för någon målgrupp? 

 Är det något du vill tillägga? 
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BILAGA VIII: Intervjufrågor till Socialstyrelsen, Stockholm 
 
                       Informant: Mårten Gerle, psykiatriker,  

                              sakkunnig i psykatrifrågor, hälso- och sjukvård 

 

                Intervju genomförd samt transkriberad i april, 2014. 

 

 Beskriv din roll/position hos Socialstyrelsen och eventuellt dina uppgifter inom 

stressrelaterad ohälsa (eller psykisk ohälsa). 

 Stressrelaterad ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och så har 

det varit sedan en lång tid tillbaka. Hur ser Socialstyrelsen på detta utifrån 

samhällsperspektiv, organisationsperspektiv och ett individuellt perspektiv (dvs den 

som är sjukskriven) för att komma tillrätta med detta? 

 Finns det enligt Socialstyrelsen en bästa rehabiliteringsmetod vid stressrelaterad 

ohälsa?  

 Har Socialstyrelsen en bestämd skiljelinje mellan hälsa och ohälsa? 

 Hur ser Socialstyrelsen på återhämtning och dess innebörd? 

 Finns det någon ny rehabiliteringsmetod som speciellt intresserar Socialstyrelsen? 

 På vilket sätt arbetar Socialstyrelsen när det gäller nya rehabiliteringsmetoder? 

Finns det tydlig strategi för detta? 

 Grön Rehabilitering är en rehabiliteringsmetod som personalen i Västra 

Götalandregionen kan få del av och Region Skåne remitterar en del av sina 

patienter till lantbruksuniversitetet i Alnarp. De regionerna har därmed avtal med 

Försäkringskassan för den metoden. Kan Socialstyrelsen rekommendera ett 

motsvarande nationellt avtal så det gäller för försäkringskassor i övriga landet? 

 Utgår Socialstyrelsen från att hälsa och natur hör direkt ihop med varandra? 

 Är det något du vill tillägga? 
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BILAGA IX: IPA-analytisk sammanställning med 
informanter hos Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 
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BILAGA X: IPA-analytisk sammanställning med informanter 
hos Gröna Rehab, Västra Götalandsregionen och doktorand 
(nu disputerad) vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

68 

 

BILAGA XI: IPA-analystisk sammanställning med informant 
från Socialstyrelsen 
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       BILAGA XII: Bilder – Rehabiliteringsträdgården  
       samt Alnarpsparken hos Sveriges Lantbruksuniversitet  
 
       Fotograf (samtliga bilder denna sida): Marie Söderberg. Fototillfällen: april 2014. 
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BILAGA XIII: Bilder – Gröna Rehab, Västra Götalandregionen 
 
       Fotograf (samtliga bilder denna sida): Marie Söderberg. Fototillfällen: april 2014. 

 

    
 
 

   
 
 


