
 

 

 

 
 

 

 

Att läkas i trädgårdsmiljö: 

En jämförande studie av Epikuros trädgård och alnarpsmetoden 

The healing garden: A comparative study of Epicurus garden, and the method of 
rehabilitation applied in the garden of Alnarp, at the Swedish University of Agricultural 
Science 
 
Pia Noord 
 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Kulturstudier/Idéhistoria II: Självständigt arbete 

B-nivå (G1F): 7,5 hp 

Handledare: Patrik Möller 

Examinator: Kristian Petrov 

2019-10-31 

 



 1 

 

KARLSTADS UNIVERSITET 

Termin: vår -19 
Ämne: Idéhistoria 
Nivå: Grundnivå 
Kurskod: 
KVGH20 

ABSTRACT  

Författare: Pia Noord 

Att läkas i trädgårdsmiljö: 

En jämförande studie av Epikuros trädgård och alnarpsmetoden 

The healing garden: 

A comparative study of Epicurus’ garden and the method of rehabilitation applied in the garden 

of Alnarp, at the Swedish University of Agricultural Science 

Antal sidor: 17 [13] 

This is a study of Epicurus’ garden in Athens in the 300s B.C., and the method of rehabilitation 

applied in the garden of Alnarp today at the Swedish University of Agricultural Science. The 

study aims to pinpoint areas of comparison in methods of healing in a garden environment, in 

Epicurus garden versus the rehabilitating garden of Alnarp. To make this comparison I have 

split my analysis into four parts, the conversational therapy, the hierarchy, the garden and its 

community, and finally the isolation from society. This is a qualitative study, and methods used 

are, amongst others, hermeneutics. The essay ends with a final discussion of the finds, which 

conclude that although very different contexts in both time and space, it is easy to find 

similarities between the two.  

 

Keywords: Epicurus, epicureanism, alnarpsmetoden, garden therapy, Hellenistic philosophy, 

qualitative method 

Postadress  
Karlstads universitet          
651 88 Karlstad 

 Telefon 054-700 10 00   www.kau.se 

 

 

 



 2 

Innehållsförteckning 
Inledning ............................................................................................................................................................ 3 

Syfte och frågeställning .................................................................................................................................. 3 

Avgränsning ................................................................................................................................................... 4 

Källor/material ............................................................................................................................................... 4 

Forskningsläge och litteratur ......................................................................................................................... 4 

Teori och metod ............................................................................................................................................. 5 

Disposition ...................................................................................................................................................... 6 

Undersökning ..................................................................................................................................................... 7 

Kapitel 1 – Presentation av epikurismen ....................................................................................................... 7 

Kapitel 2 – Presentation av alnarpsmetoden ................................................................................................. 9 

Kapitel 3 – Jämförelsen ............................................................................................................................... 11 

Terapisamtalen och det omedvetna ......................................................................................................... 11 

Hierarki, och relationen mellan lärare och elev ...................................................................................... 12 

Trädgårdens och gemenskapens betydelse .............................................................................................. 13 

Isoleringen ................................................................................................................................................ 14 

Sammanfattning och avslutande diskussion ................................................................................................... 15 

Käll- och litteraturlista .................................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                               
  



 3 

Inledning 
De filosofiska skolor som växte fram under den hellenistiska eran i antikens Grekland, hade till skillnad från sina 

föregångare ett uttalat syfte att hjälpa människor att må bättre på ett individuellt plan, att bli lyckliga som 

individer. Filosofen Martha C. Nussbaum kallar både epikurismen och stoicismen som växte fram under den här 

eran, för terapier.1 Filosofen sågs som en läkare som skulle bota de ”sjukdomar” denne ansåg att folk hade, i form 

av vanföreställningar om vad som var viktigt i livet.2 I den här uppsatsen ska jag se närmare på den epikureiska 

filosofin. Epikuros valde att placera sin filosofiska skola i en trädgård utanför Aten, och Ronny Ambjörnsson 

kallar i sin bok Den hemliga trädgården Epikuros och hans lärjungar för en ”terapeutisk gemenskap”.3 

 

Att läkas med hjälp av trädgårdsmiljö eller natur, är något som förekommit under lång tid, och i olika former. 

Hippokrates, som Epikuros tros varit inspirerad av, skrev i Om luften, vattnet och boningsorten, om hur viktig 

miljön är för hälsan. Han sägs ha anlagt sitt sjukhus vid en bäck i en skogsglänta, där närvaron av vatten och 

växtlighet skulle vara delaktig i behandlingen av patienter.4 Under medeltiden odlades läkeväxter i klostermiljö, 

och spa-kulturen blomstrade. Sveriges första spa, eller hälsobrunn, anlades år 1680 i Medevi, och trädgårdsmiljö 

fortsatte att vara ett aktivt inslag inom sjukdomsbekämpning ända in på 1900-talets första hälft, då nya läkemedel 

och vaccin ändrade vårdens utformning drastiskt.5 Forskningen på trädgårdens och naturens inverkan på 

människors hälsa avstannade dock inte helt, och år 2002 anlade Sveriges lantbruksuniversitet en rehabiliterande 

trädgård i Alnarp, för att forska på området. Terapi med hjälp av den här trädgården, kallat alnarpsmetoden, skulle 

fungera både som rehabilitering för människor med stressrelaterade åkommor, och som grundlag för forskning.6 I 

den här uppsatsen kommer jag att jämföra metoderna för läkning som används i alnarpsmetoden, med metoderna 

som användes i Epikuros trädgård. 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att studera Epikuros trädgård och dess filosofi, samt alnarpsmetoden, och ringa in 

områden hos dessa två som specifikt menas skall kunna förbättra en persons hälsa. Dessa områden ska jämföras, 

för att se vilka likheter och skillnader som finns. Det är också ett syfte med uppsatsen att se i vilken grad det är 

möjligt att jämföra två företeelser som ligger så långt ifrån varandra i tid. Frågorna jag vill ha svar på är följande: 

Vilka metoder används i alnarpsmetoden, respektive Epikuros trädgård, för att läka människor? 

Finns det likheter i metoderna? 

                                                             
1 Martha C. Nussbaum, The therapy of desire, Princetown, Princetown University Press 1994. 
2 Ronny Ambjörnsson, Människors undran, Stockholm, Natur och Kultur 1997, s. 240. 

3 Ronny Ambjörnsson, Den hemliga trädgården, Stockholm, Albert Bonniers förlag 2015, s. 51. 
4 Ibid. s.51. 
5 Patrik Grahn och Åsa Ottoson, Alnarpsmetoden – Trädgårdsterapi, Bonnier Existens 2010 s. 52f. 

6 ”Alnarps rehabiliteringsträdgård” www.slu.se https://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap-ekonomi-
miljopsykologi/alnarps-rehabiliteringstradgard1/alnarps-rehabiliteringstradgard/ hämtat 27/05/2019. 
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Vilka olikheter finns mellan metoderna? 

Är det möjligt att jämföra två terapiformer som ligger 2000 år ifrån varandra i tid? 

 

Avgränsning 
Den här uppsatsen undersöker dels hur alnarpsmetoden och epikurismen är utformade, och dels om det går att 

göra en jämförelse av de två ur ett läknings-perspektiv. Det är alltså inte en utvärdering av någon av metoderna. 

Undersökningen görs så gott det går genom att ta reda på hur terapierna fungerar ur sitt eget perspektiv. 

Omvärldens syn på de två metoder jag undersöker, eller deras eventuella resultat gällande att läka människor, är ej 

en del av denna undersökning. 

 

Källor/material 
Det är en viss skillnad i vilket material jag har använt för att undersöka de två studieobjekten. Då jag önskat att ta 

utgångspunkt i den interna synen på metoderna, har jag för att undersöka alnarpsmetoden främst använt boken 

Alnarpsmetoden – Trädgårdsterapi, författad av Patrik Grahn och Åsa Ottoson. Patrik Grahn är grundare till 

alnarpsmetoden och boken har jag därför sett som tillräcklig källa till information om hur alnarpsmetoden är 

utformad, men tilläggsinformation har hämtats både från andra böcker och Sveriges lantbruksuniversitets egen 

hemsida, www.slu.se. 

Det finns ingen handbok över epikurismen skriven av Epikuros, så här har jag använt ett bredare material, först 

och främst facklitteratur, men också information och föreläsningar på internet. Filosofiprofessorn Gisela Striker 

vid Harvarduniversitetet, skriver i De stora filosoferna, del 1 – Antiken och medeltiden att de flesta av Epikuros 

egna verk gått förlorade.7 Av böcker nära Epikuros själv i tid, och som finns lätt tillgängliga, är Om tingens natur 

– en hyllning till Epikuros skriven av den romerske poeten Lucretius – är den jag valt att läsa. Jag har dock inte 

fått mycket nytta av den i själva uppsatsskrivandet då jag uppfattar att den i sin form är lyrisk mer än beskrivande. 

Det finns flera aspekter i epikurismen som inte är direkt kopplat till utformandet av de terapier eller faktiska 

metoder som användes av Epikuros för att hjälpa sina elever, och jag har därför valt att läsa böcker av ett flertal 

olika författare, för att så samla den information jag kunnat hitta som varit relevant för min undersökning. Främst 

information om trädgårdens roll i epikurismen, och hur Epikuros menade att han skulle kunna göra människor 

lyckliga, och bota dem om de var sjuka. 

 

Forskningsläge och litteratur 
Under mitt skrivande av uppsatsen har jag märkt att det inte är ovanligt att Epikuros nämns i sammanhang som 

gäller rehabilitering med hjälp av trädgårdsmiljö, t ex kallar Ronny Ambjörnsson i sin bok Den hemliga 

trädgården epikurismen för just trädgårdsterapi. Jag har dock ej funnit forskning som specifikt jämför 

alnarpsmetoden med den epikureiska filosofin, sökning har gjorts bland annat i Karlstads universitetsbiblioteks 

                                                             
7 Gisela Striker, ”Epikuros”, i De stora filosoferna, Del 1 – Antiken och medeltiden, Stockholm, Forum 1995, s. 94.   
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databas och www.diva-portal.org. Det som kanske kommer närmast av det jag sett, är den kollegialt 

refereegranskade artikeln Happiness in the Garden of Epicurus, skriven av Aart C. Liefbroer, professor i 

demografi vid universitetet i Amsterdam. Denna artikel utvärderar dock epikurismens metoder för hälsa och 

välmåendes kompabilitet med dagens samhälle som helhet – det är inte en jämförelse mot en specifik nutida 

”hälsoteori”. Liefbroer undersöker bl a om det i ett nutida samhälle skulle vara givande eller ej att utöva den form 

av exkludering från samhället som Epikuros förespråkar.8 

 

Som en av hellenismens främsta filosofiska skolor finns det otaliga böcker skrivna helt eller delvis om 

epikurismen. Jag har använt material skrivet av författare från Sverige, USA och Tyskland. Det jag upplever att 

det finns mycket information om är vad som särskiljer epikurismen från sina samtida konkurrenter. I det material 

jag har läst, och läst om, verkar det vanligare med jämförelser mellan epikurismen och till exempel stoicismen och 

skeptikerna – som existerade parallellt med epikurismen, i samma tidsera, och i samma typ av samhälle. En för 

mig mycket nyttig bok har varit Martha C. Nussbaums The therapy of desire, som är en studie av etiken under den 

hellenistiska eran. Som sådan upplever jag att den främst sätter epikurismen i sitt eget nutida sammanhang, men 

Nussbaum gör också vid flera tillfällen en koppling mellan Epikuros arbetsmetoder och vår nutida psykoterapi. 

Dessa kopplingar har jag kunnat använda mig av i min jämförelse av epikurismen med just alnarpsmetoden, då 

psykoterapi är en del av denna. 9 

 

Alnarpsmetoden är välkänd i Sverige och nämns i flera böcker om rehabilitering med hjälp av trädgård – men 

Alnarpsmetoden – Trädgårdsterapi av Patrik Grahn och Åsa Ottosson är den enda bok jag kunnat hitta som helt 

och hållet handlar om just alnarpsmetoden. Det finns otaliga forskningsrapporter och uppsatser på både grundnivå 

och avancerad nivå skrivna om alnarpsmetoden, flertalet författade av elever eller anställda vid Sveriges 

lantbruksuniversitet. Av böcker som mer generellt handlar om trädgårdsterapi, har jag använt mig mest av Ronny 

Ambjörnssons idéhistoriska skildring av trädgårdens betydelse genom tiderna, Den hemliga trädgården, som 

handlar om både trädgårdars generella och terapeutiska betydelse genom tiderna. Denna bok är det närmaste jag 

kan hitta av jämförelser mellan epikurismen och alnarpsmetoden.10 

 

Teori och metod 
Jag har i uppsatsarbetet valt att arbeta med kvalitativ metod, alla mina källor är skrivna texter, i böcker, på internet 

eller upplästa i föreläsningar (vissa på internet). För att kunna jämföra två företeelser som funnit plats med två 

tusen års mellanrum, har det varit viktigt att göra en viss tolkning av materialet – för att hitta gemensamma 

punkter att jämföra. Wilhelm Dilthey säger allmänt om hermeneutik, eller läran om tolkning av en text, att all 

                                                             
8 Art C. Liefbroer, “Happiness in the Garden of Epicurus”, www.researchgate.net, 
https://www.researchgate.net/publication/23545635_Happiness_in_the_Garden_of_Epicurus   hämtat 19/10-19. 
9 Nussbaum, The therapy of desire. 
10 Ambjörnsson, Den hemliga trädgården. 
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handling utförs med en slags förförståelse av andra människor som utgångspunkt.11 Då Epikuros levde inte bara i 

en annan tidsålder utan också i en helt annan kultur än den där alnarpsmetoden utformats, har jag också valt att ta 

etnografen Clifford Geertz teori om hur man alltid tolkar andra kulturer med ett perspektiv format av sin egen 

kultur, i åtanke.12 

 

Det mest väsentliga gemensamma draget hos de två företeelser jag undersöker, epikurismen och alnarpsmetoden, 

är att deras teori utgår från att människorna de behandlar, har blivit sjuka av samhället. De har båda ett holistiskt 

perspektiv, och ser människan och hennes livssituation och hälsa som en helhet, där allt behöver vara i balans för 

att uppnå välmående ska kunna uppnås. Epikuros säger sig bota känslan av att inte vara lycklig, medan 

alnarpsmetoden ska bota till exempel utmattningsdepressioner och andra stressrelaterade skador, med 

utgångspunkt i att dessa känslor eller skador inte kommer inifrån människan, utan utifrån. I kapitel 3 finns ett eget 

avsnitt som undersöker och jämför just teorin om isolering från samhället som en viktig del av båda 

behandlingsmetoder. 

 

Sammanfattningsvis har jag försökt att läsa om både epikurismen och alnarpsmetoden med tanke på mitt eget 

perspektiv och de tolkningar jag, och författarna jag läst, gör. Men för att kunna göra en jämförelse har jag varit 

tvungen att tillåta en viss mån av subjektivitet, genom att till exempel använda samma begrepp om bägge 

studieobjekten. Exempel på begrepp jag använder om Epikuros som han inte använder själv, är terapi och 

omedveten, med flera. Det jag hos Epikuros kallar terapi, eller arbete med det omedvetna, skulle kunna översättas 

till det han själv kallar att bli av med ”falska föreställningar”.13 Det kopplar jag till nutida psykoterapi och dess 

mål att ”skala av” det yttre (de falska föreställningarna) och komma till kärnan av personens faktiska önskemål 

eller behov. 

 

Disposition 
Den undersökande delen av uppsatsen är indelad i fyra kapitel. De två första kapitlen är för att göra 

undersökningen så tydlig som möjligt, en översiktlig introduktion till de två studieämnen som uppsatsen handlar 

om. Det första kapitlet ger en kort biografisk introduktion av Epikuros, samt en översikt över stommen i det 

epikureiska tänkandet. Bakgrundsinformation som information om den hellenistiska tiden tas med ytligt, för den 

läsare som inte är insatt. Kapitel två är en introduktion av alnarpsmetoden. Här ges ingen bakgrundsinformation 

då den är nutida, och tar plats i Sverige där uppsatsen också skrivs. Introduktionen av alnarpsmetoden är ett försök 

att ge en översikt över programmet på tolv veckor som utförs i rehabiliterande syfte i trädgården. Kapitel tre 

avhandlar jämförelsen av studieobjekten och är det längsta och mest detaljerade kapitlet. Det är indelat i de fyra 

                                                             
11 Wilhelm Dilthey, ”The rise of hermeneutics”, www.jstor.org hämtat 06/10/2017, s. 230. 
12 Clifford Geerts, ”Tjock beskrivning – för en tolkande kulturteori”, Studiekompendium idéhistoria II, KAU 2019, s. 17. 
13 “Epicurus and the good life”, Academy of ideas,  https://www.youtube.com/watch?v=7R6BYr0nMP8 hämtat 27/05/2019, 
7:20. 
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perspektiven jag valt att göra jämförelsen ur; terapisamtalen, trädgården och gemenskapen, hierarki, och slutligen 

isoleringen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion. 

 

Undersökning 
Kapitel 1 – Presentation av epikurismen 
Epikuros (341–270 f.Kr.) föddes på den grekiska ön Samos, och levde i en tid av stor förändring. Alexander den 

store är död, de grekiska stadsstaterna förlorar sin tidigare självständighet, och storriken bildas. Övergången från 

stadsstat till storriken är inte bara en förflyttning av makt, utan också en förändring av samhällsstrukturen som 

kommer att påverka de filosofiska skolornas utveckling i stor grad. Till skillnad från Aristoteles och Platon, vars 

tankar bygger på människans plats i mindre självständiga samhällen – de grekiska stadsstaterna (människan-i-

staten, det grekerna benämnde polis) –, började man nu skilja på staten och dess avlägsna centraliserade makt å 

ena sidan, och den unika individen å den andra. Människan var nu undersåte istället för medborgare. Filosofin 

börjar handla mindre om politik och mer om det som rör människan själv, etiken.14 Omgivningen gick från det 

mindre polis till kosmopolis – världsstaten – och man började söka svar på hur man skulle kunna bli lycklig i en 

stor och osäker värld.15  De filosofiska skolor som hade störst inflytande under den här perioden, förutom den 

epikureiska, var stoicismen och skepticismen. Dessa tre filosofier dominerade fram till nyplatonismens och 

kristendomens intåg i historien.16 Det är alltså i den här perioden som Epikuros anlägger en trädgård i Aten, och 

utvecklar sin egen filosofiska skola.  

 

Epikuros studerade på Samos före sin flytt till Aten, och skall genom sina studier ha influerats av bland andra 

grundaren av skepticismen Pyrrhon, och Demokritos. Enligt Gisela Striker lärde Epikuros antagligen också redan 

på Samos känna den joniska naturfilosofin som han skall ha baserat sin egen lära på.17 Epikuros var nämligen 

atomist och materialist, och detta hade stor betydelse för utformningen av hans filosofi. Atomisterna trodde att 

människans kropp och själ upplöstes vid döden, döden var alltså ett ingenting, och därav inget att frukta.18 Att inte 

frukta döden, eller något annat, var centralt i Epikuros lära, vars mål var att människor genom aponia, avsaknad 

av kroppslig smärta, skulle uppnå ataraxia – vilket i sin tur är just avsaknad av rädsla, ett tillstånd av total 

rofylldhet eller lugn.19 För att uppnå ataraxia hade Epikuros fyra huvudregler för hans elever att följa, dessa fyra 

regler kallades tetrapharmakos.20 Den första är ”frukta ej gud” – epikuréerna var uttalade ateister (gudar har inga 

                                                             
14 Ambjörnsson, Människors undran s. 240. 
15 Kristian Petrov, Karlstads universitet 04/09/18 Föreläsning «Platon kontra Aristoteles». 
16 Striker, De stora filosoferna, s. 109. 
17 Ibid. s. 91ff. 
18 Gustavsson, Bernt, Världsbilder – synen på människa, samhälle, natur, Lund, W&W 1988, s. 54. 

19 Kate Prudchenko, “What philosophy is reflected in the ”Carpe Diem” theme of many poems by Horace” 
https://penandthepad.com/philosophy-reflected-carpe-diem-theme-many-poems-horace-1944.html hämtat 27/05/2019. 

20 “History: Epicurus´ Cure for Unhappiness”, Wireless philosophy, https://www.youtube.com/watch?v=E5f5smh7Keo 
hämtat 27/05/2019 00:30. 
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gudar, det bör människan ta lärdom av21).22 Den andra regeln har redan nämnts, och lyder ”oroa dig ej för döden”, 

efter döden – precis som före födseln – finns vi inte, finns vi inte kan vi inte lida, så då finns inget att frukta. Den 

tredje av Epikuros tetrapharmakos säger ”det är lätt att uppnå det goda i livet”, och med det menas helt enkelt att 

det som inte är lätt att uppnå i livet, det behöver vi inte. Den fjärde och sista levnadsregeln är ”det är enkelt att 

utstå hemska saker”, och kan kanske förklaras med hjälp av ett epikureiskt citat av romaren Cicero (107–43 f.Kr.); 

”är smärtan stark är den kort; varar den länge är den lätt”.23 

 

Ett återkommande system som används inom epikurismen, för att uppnå ataraxia, och för att kunna praktisera 

tetrapharmakos, är att skilja på onda och goda begär. Begär delas upp i tre kategorier med hjälp av begreppen 

naturliga/onaturliga samt nödvändiga/icke nödvändiga. De naturliga och nödvändiga begären är dem vi delar med 

djuren, de som inte är socialt konstruerade. Att tillfredsställa sådana begär – t ex att äta eller hålla sig varm, är 

enbart av godo. Den andra kategorin begär, består av de som är naturliga men ej nödvändiga t ex hunger som är 

naturligt, men ett begär att tillfredsställa den hungern med väldigt extravagant mat. Den tredje kategorin är enbart 

av ondo, de ”tomma” begären, som varken är naturliga eller nödvändiga, t ex extrem rikedom eller berömmelse.24  

Epikuros mål med filosofin är att människor skall få ett gott liv och vara lyckliga, begären i kategori två avskrivs 

därför inte helt, men det är här övning i disciplin spelar in. Det är inte fel att njuta av ett glas vin, men man skall 

inte bli girig och dricka så mycket så att man blir bakfull dagen efter! Man skall alltså njuta av livet men på ett 

återhållsamt vis, och hela tiden med fokus på den långvariga njutningen. Den långvariga njutningen, sinnets ro 

och det som kallas ataraxia, uppnås genom att göra sig av med de falska föreställningar som skapar onaturliga 

och onödiga begär helt och hållet, tillfredsställa de naturliga och nödvändiga behoven, och lära oss att balansera 

det som är naturligt men inte nödvändigt. Carpe diem, skrivet av romaren Horatius, är i sin riktiga mening 

inspirerat av epikuréerna. Precis som uttrycket carpe diem så är epikurismen ofta missförstådd, den ses som en 

slags hedonism vilket inte stämmer – visst förespråkar epikuréerna njutning (på grekiska hedone) precis som 

hedonismen gör, men menar att man genom att leva ett enkelt liv med balanserad njutning finner lycka, 

epikurismen säger att avsaknad av smärta är livets största njutning.25 På tal om detta balanserade sätt att njuta av 

livet, lär Nietzsche ha sagt ”en liten trädgård, fikon, ost och vin, därtill en tre, fyra riktigt goda vänner – det är 

Epikuros yppighet”.26 

 

Epikuros ansåg att de falska föreställningarna hos människor som representerar de ”tomma” begären, de som är 

både onaturliga och onödiga, var som en sjukdomsepidemi i samhället.27 Filosofen bör ha som mål att göra 

                                                             
21 Ambjörnsson, Den hemliga trädgården, s. 53. 
22 Patrik Grahn; Pia Schmidtbauer, Mats Lieberg, Tänkvärda trädgårdar, Formas, 2005, s. 130. 
23 Striker, De stora filosoferna, s. 108. 
24 “Epicurus and the good life”, Academy of ideas,  https://www.youtube.com/watch?v=7R6BYr0nMP8 hämtat 27/05/2019,  
5:40. 
25 Kate Prudchenko, “What philosophy is reflected in the ”Carpe Diem” theme of many poems by Horace” 
https://penandthepad.com/philosophy-reflected-carpe-diem-theme-many-poems-horace-1944.html hämtat 27/05/2019. 
26  Grahn, Tänkvärda trädgårdar, s. 128. 
27 Nussbaum,Therapy of desire,  s. 103. 
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människan lycklig, precis som en läkare ska göra patienten frisk, han skrev ”Empty is that philosopher´s argument 

by which no human suffering is therapeutically terated”.28 Filosofin skulle dessutom vara till för alla. Epikuros var 

olik flera av sina filosofiska föregångare genom att inkludera både slavar och kvinnor i sin gemenskap, det enda 

kriteriet han hade var att man skulle hjälpa till i hushållningen och med vardagliga sysslor när man väl var 

inkluderad.29 Trädgården som Epikuros grundlade i Atens utkant, skulle fungera som en slags fristad för honom 

själv och hans elever. Här skulle de i ro från folkmassorna i staden med sina falska föreställningar, kunna ägna sig 

åt filosoferande, övning av sin disciplin, och söka det enkla livet.30 På porten till trädgården stod skrivet 

”Främling, här är dig gott att vara, här är lusten det Högsta Goda”.31 

 

Kapitel 2 – Presentation av alnarpsmetoden 
År 2002 grundlades Alnarps rehabiliteringsträdgård i Skåne.32 Trädgården är ett så kallat Living Lab, och fungerar 

i regi av statliga SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Living Lab är en typ av pågående forskningsprojekt som 

SLU själva beskriver så här ”Ett Living Lab är ett forskningskoncept där man i en verklig miljö integrerar 

forsknings- och innovationsprocesser i samverkan med intressenter. I detta arbete utgår man från användarens 

behov och önskemål och arbetar ofta i ett utvalt territorium”.33 Alnarpsmetoden kallas den typ av rehabilitering 

som utarbetats i rehabiliteringsträdgården, och som främst är inriktad på människor med stressrelaterade skador, 

så som utmattningssyndrom. De som blir erbjudna att delta i alnarpsmetoden har som regel varit sjukskrivna 

mellan ett och fem år.34 

 

Programmet är upplagt så att åtta deltagare kommer till trädgården i en period av tolv veckor, året om. 

Deltagandet sker i en form av upptrappning och nedtrappning, med mest intensiv närvaro i trädgården (flest dagar 

per vecka) i mitten av behandlingsperioden. Totalt är deltagaren närvarande i trädgården kl. 09.00–12.30 under 34 

dagar. Under den här perioden är det inte tillåtet för andra personer än deltagarna och de fem personer som 

arbetsteamet består av att besöka trädgården – detta då deltagarna ska känna sig trygga, och veta vem de kan 

förvänta sig att möta i miljön de befinner sig i.35 Arbetsteamet som alltid är närvarande med deltagarna i 

trädgården, består av två terapeuter, en arbetsterapeut, en landskapsingenjör och en läkepedagog. I boken 

Alnarpsmetoden – Trädgårdsterapi, skriven av bland andra Patrik Grahn, professor i miljöpsykologi och 

landskapsarkitektur, samt grundläggare av Alnarps rehabiliteringsträdgård – beskrivs att de tolv 

                                                             
28 Nussbaum, The therapy of desire, s. 13. 
29 Ambjörnsson, Människors undran s. 241. 
30 “Epicurus and the good life”, Academy of ideas,  https://www.youtube.com/watch?v=7R6BYr0nMP8 hämtat 27/05/2019, , 
7:20. 
31 Grahn, Tänkvärda trädgårdar, s. 130. 
32 Ambjörnsson, Den hemliga trädgården,  s. 67. 
3333 ”Alnarps rehabiliteringsträdgård” www.slu.se https://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap-ekonomi-
miljopsykologi/alnarps-rehabiliteringstradgard1/alnarps-rehabiliteringstradgard/ hämtat 27/05/2019. 
34 Grahn, Alnarpsmetoden, s. 32. 
35 Ibid. s. 15ff 
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behandlingsveckorna fortlöper med en fast struktur som är viktig för deltagarna, men som måste balanseras upp 

med individuella val då deltagarna har olika behov.36  

 

Trädgården är indelad i flera sektioner, eller ”trädgårdsrum”. Först kommer man till välkomstträdgården som ska 

ge ett kravlöst och välkomnande intryck, i välkomstträdgården kan man göra lite vad man vill, det är en plats för 

återhämtning. De plantor som växer där är specifikt utvalda för att stimulera deltagarnas sinnen, som smak, lukt 

och syn. För att kunna jämföra forskningsresultat byts plantorna emellanåt ut.37 Nästa del av trädgården är den 

urbana delen som efterliknar amerikanska exempel av terapiträdgårdar i stadsmiljö, med en mer strikt atmosfär 

med inslag av metall och betong, även den här delen av trädgården benämns som nyttig ur forskningsperspektiv, 

då den skiljer sig från de andra delarna och man kan undersöka hur agerande och reaktioner skiljer sig beroende 

på vilken typ av miljö man befinner sig i. Vidare finns i rehabiliteringsträdgården växthus, en terrass, den öppna 

ängen, den vildvuxna skogsträdgården, plommonlunden, och sist köksträdgården med sina raka linjer och 

funktionella utformning.38 

 

Före starten av en behandlingsperiod har deltagaren ett obligatoriskt möte med en legitimerad psykoterapeut, dels 

för att skapa en översikt av den enskilde deltagarens sjukdomshistorik, men också med syfte att skapa en första 

kontakt mellan deltagaren och psykoterapeuten. Det erbjuds under behandlingsperioden möte med 

psykoterapeuten en gång per vecka.39 I tillägg erbjuds det sjukgymnastik eller behandling med rosenmetoden, 

också en gång i veckan. Utöver dessa två är bildkonst ett fast inslag av aktiviteter, och terapin i trädgården 

beskrivs som aktiv i jämförelse med den traditionella vården. Deltagarna odlar, sår, rensar, och utför annat 

trädgårdsarbete, under uppsyn av, eller tillsammans med, arbetsteamet. 

 

Det utförs forskning i Alnarps rehabiliterande trädgård, men metoden utgår också ifrån redan existerande 

forskning. En av teorierna som ligger till grund för utformningen av alnarpsmetoden är den att vacker natur kan 

stoppa stressreaktioner i kroppen och försätta människor i ett fysiskt tillstånd av ro. Denna teori utvecklades av 

Roger Ulrich, amerikansk professor i miljöpsykologi, efter en studie han utfört på nyopererade patienter och deras 

tillfrisknande. Studien visade att de patienter som hade utsikt mot en park, tillfrisknade fortare än de som hade 

utsikt mot en mur.40 Patrik Grahns egen forskning på grönområden i städer har också varit viktig i utformningen 

av metoden, och visar bland annat att människor söker sig till olika typer av natur beroende på vilket 

sinnestillstånd de för tillfället befinner sig i.41 

                                                             
36 Grahn, Alnarpsmetoden, s. 15. 
37 Ibid. s. 37f. 
38 Ibid. s. 40ff. 
39 Ibid. s.107. 
40 Ibid s. 57. 
41 Ibid. s. 63. 
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Kapitel 3 – Jämförelsen 
Terapisamtalen och det omedvetna 
Epikuros mål med arbetet i sin trädgård är kurativt. Han vill befria människan från ängslan och ångest.42 Martha 

C. Nussbaum skriver i sin bok The therapy of desire att Epikuros fungerade som en modern psykoanalytiker när 

han samtalade med sina elever. Då Epikuros själv inte kunde följa alla sina elever och observera dem, valde han 

att be dem ge sitt eget narrativ av vad de varit med om i samtal med honom själv. På så vis kunde han få 

information om handlingar, tankar, begär och drömmar, och med hjälp av det komma fram till vad som rörde sig i 

elevens omedvetna.43 Att Epikuros, enligt Nussbaum, upptäckte det omedvetna (trots att han inte använde just det 

begreppet), och hur mycket han menade att det styrde människors hälsa, var viktigt för utformningen av hans 

arbetsmetod.  

 

Epikurismen liknar en människa som är frisk från skadliga begär vid ett friskt djur med bara naturliga och 

nödvändiga begär, eller vid ett oförstört barn. Oförstört i den mån att det inte hunnit indoktrineras med, eller 

internaliserat, samhällets falska föreställningar, t ex föreställningen att det som är svårt att uppnå är mer värt än 

det de inte redan har.44 Själsliga sjukdomar och människors oförmåga att känna sig lyckliga, stärktes enligt 

Epikuros av att grunden till att de existerade låg i det omedvetna, och att skapa en intellektuell och emotionell 

medvetenhet hos eleven var viktigt i behandlingen.45 De tre tekniker Epikuros använde sig av för att nå fram till 

eleven, och som är specifika för epikurismen i förhållande till andra filosofiska inriktningar, är memorering, 

bekännelse och information.46  Bekännelsen är samtalet där eleven ger sitt eget narrativ, informationen kommer 

från familj till eleven, eller andra som är med i trädgårdens gemenskap (privatsfären sattes inte lika högt då som 

nu, och människorna i den epikureiska gemenskapen var mycket engagerade i varandras livsöden).47  

Memoreringen däremot, är det redskap eleven får att arbeta med på egen hand. Genom att upprepa för sig själv, 

eller inför andra likasinnade, menar Epikuros inte bara att man lär sig att komma ihåg de fyra levnadsreglerna 

eller andra viktiga texter, utan också att kunskapen man memorerade kunde nå djupare in i själen – till det 

omedvetna. Genom att låta kunskapen om hur man skapar ro i sitt liv och sitt inre nå det omedvetna, ska eleven 

bli av med falska föreställningar och begär inte bara i sin vakna tid, utan också när hon sover.48 Det resonerande 

som eleven memorerar, är det det Epikuros kallar filosofi, filosofin finns till för att rädda människan. 

 

Det är inte svårt att hitta en motsvarighet till Epikuros terapeutiska samtal i alnarpsmetoden. Samtal med 

legitimerad psykoterapeut erbjuds deltagarna varje vecka, och precis som epikuréerna får deltagarna i 

                                                             
42 Ambjörnsson, Den hemliga trädgården, s. 51. 
43 Nussbaum, The therapy of desire, s. 134. 
44 Ibid. s. 103. 
45 Ambjörnsson, Den hemliga trädgården, s. 55. 
46 Nussbaum, The therapy of desire, s. 132. 
47 Striker, De stora filosoferna, s. 92. 
48 Nussbaum, The therapy of desire, s. 133. 
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rehabiliteringsprogrammet på Alnarp ha sina terapeutiska samtal i det gröna, vanligtvis hålls samtalen i ett av 

trädgårdens växthus.49 Ramen för de terapeutiska samtalen är utvecklingspsykologiska och psykodynamiska, och 

psykoterapeuten önskar att nå djupt in i deltagarens liv och livsmönster. En skillnad mellan Epikuros trädgård och 

rehabiliteringsträdgården i Alnarp, är tillståndet deltagarna eller eleverna befinner sig i. De som får plats för 

rehabilitering på Alnarp beskrivs i genomsnitt ha varit sjukskrivna i 4,6 år, och diagnostiserat sjuka.50 Den elev vi 

får beskriven hos Epikuros är i behov av hjälp, men är inte nödvändigtvis kliniskt sjuka. Epikurismen anser att 

samhället är sjukt av falska föreställningar och det skapar olyckliga individer som behöver få hjälp att bli av med 

dessa föreställningar för att bli lyckliga. Behandlingen på Alnarp blir mer individanpassad, och psykoterapeuten 

försöker alltid ta reda på eventuella trauman som deltagaren erfarit tidigare i livet.  

 

Men, trots att ingångsvinkeln upplevs som olika, epikurismen säger att samhället gör individen sjuk och Alnarps 

terapeut försöker hitta personliga trauman som kan ha påverkat deltagarens hälsa, går det absolut att hitta likheter 

i den terapeutiska behandlingen. Ett exempel är att man går tillbaka till barndomen och ”avlär” sig värderingar 

som skapat ohälsa i vuxen ålder. I psykoterapin på Alnarp beskrivs ofta att man hittar ”ett inre misshandlat barn”, 

eller att en individ som barn ”hade en skamfylld upplevelse av att inte duga som hon är”.51  Det är lätt att göra 

kopplingen till det oförstörda barnet som Epikuros talar om, som föds med naturliga begär, men genom sin kultur 

internaliserar falska föreställningar som skapar ångest och rädsla.  

 

Hierarki, och relationen mellan lärare och elev 
Epikuros trädgård beskrivs inte bara som en terapeutisk gemenskap, utan också som en tillvaro präglad av stark 

hierarki. Nussbaum beskriver trädgården närmast som en kult, med Epikuros som ledare med en slags hjältestatus. 

Eleverna bar ringar med Epikuros porträtt, och muggar med detsamma.52 Eleverna uppmuntras ha full tillit, och ge 

sig hän helt och hållet till Epikuros lära, och till Epikuros själv, på samma sätt som en patient skulle ha till en 

läkare.53 Denna liknelse med medicin var vanligt förekommande inom epikurismen, språket de använde var fullt 

av medicinska analogier. De fyra levnadsreglerna kallas tetrapharmakos, de fyra medikamenten/medicinerna, 

samhällets falska föreställningar kallas epidemi, och filosofiska resonemang liknades vid kirurgiska ingrepp.54 

Epikuros kunde i sin roll som elevens ”läkare” till och med försöka skrämma en elev som som inte klarade av att 

se sina egna tomma begär, såsom en läkare kan skrämma en patient i förnekelse med övertydliga argument, för att 

den till slut ska ta till sig vilken fara den befinner sig i.55 Det skulle kunna ses som ett förmildrande drag hos 

                                                             
49 Grahn, Alnarpsmetoden, s. 106. 
50 Ibid. s. 31. 
51 Grahn, Alnarpsmetoden,  s. 107. 
52 Nussbaum, The therapy of desire, s.119. 
53 Ibid. s. 130. 
54 Ibid. s. 116. 
55 Ibid. s. 122. 
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Epikuros och hans makt inför eleverna, att han inte tyckte att det var viktigt att eleverna kunde alla detaljerna i 

hans resonemang, så länge de visade tecken på att utvecklas mot ataraxia, avsaknaden av smärta i själen.56  

 

Denna hierarki är långt ifrån upplägget mellan anställd och deltagare inom Alnarpsmetoden, redan i 

välkomstträdgården som är det första deltagaren möts av vid ankomst, är kravlöshet ett av nyckelorden. Trots att 

den dagliga strukturen är en viktig del av vistelsen i rehabiliteringsträdgården, läggs det stor vikt vid deltagarens 

fria val och individuell anpassning. Både psykoterapin och sjukgymnastiken är frivillig, och vilka aktiviteter 

deltagarna erbjuds at ta del i, avgör arbetsterapeuten genom att noga avläsa vad den specifika deltagaren har 

behov av.57  

 

Metoden för sjukgymnastik som används i trädgården är rosenmetoden, en kroppsterapeutisk teknik som också 

kallas kroppsläsning, och utvecklades av Marion Rosen i Berkely, USA.58 Även inom rosenmetoden är 

kravlösheten ett fokus, terapeuten skall genom att läsa av kroppens spänningar kunna hjälpa deltagaren att hitta 

och bli av med känslomässiga blockeringar – till skillnad från Epikuros är det meningen att terapeuten skall vara 

ödmjuk inför att kunna ha fel och vara lyhörd inför deltagaren.59  

 

Trädgårdens och gemenskapens betydelse 
Att Epikuros valde en trädgård som plats centrum för hans filosofiska skola är ingen slump, naturen 

representerarar för honom en motvikt till alla de tomma begär människor har, naturens rikedom är lätt att ta till sig 

och representerar därför de sunda begären, de som är naturliga och enkla att tillfredsställa.60  Precis som 

deltagarna i Alnarps rehabiliteringsträdgård arbetar med att så, plantera och restaurera, så skulle Epikuros elever 

vara delaktiga i den dagliga driften av den självhushållande trädgården61 – det kan vi bara anta inkluderar 

trädgårdsarbete som grönsaksodling och underhåll med mera, men detta arbete verkar fungera mer som en 

hälsosam bakgrundsridå för att utföra det terapeutiska arbete som den epikureiska filosofin innebär, inte som en 

del av den faktiska filosofin.  

 

Gemenskapen som bildades bland Epikuros anhängare i trädgården är dock uttalat en viktig del i att uppnå 

ataraxia, vänskap ansågs vara den främsta av människans tillgångar.62  Vänskapen och glädjen den ger, ansågs 

vara viktig eftersom den försåg deltagarna med trygghet. Resonemanget bakom detta är att en stor grund till 

själsligt lidande, är oron för kroppsligt lidande. Om vi lever i en gemenskap med människor vi litar på, och som 

                                                             
56 Ibid. s. 129. 
57 Grahn, Alnarpsmetoden, s. 72. 
58 Ibid. s. 119. 
59 Ibid. s. 120. 
60 Ambjörnsson, Människors undran, s. 243. 
61 Nussbaum, The therapy of desire, s. 120. 
62 Ambjörnsson, Den hemliga trädgården, s. 65. 
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skulle hjälpa oss i nödsituationer eller skydda oss vid angrepp, så behöver vi inte ha den oron.63 Det var heller inte 

meningen att livet och filosoferandet skulle tas på för stort allvar, samtidigt som man jobbar med de 

vanföreställningar samhället försett en med, skulle man skratta och njuta av livet – i sällskap med andra.64 

 

I Alnarps trädgård kan relationen mellan trädgård och gemenskap nästan sägas vara motsatt. Gemenskapen finns 

där, det är samma åtta deltagare som genomför det tolv veckor långa rehabiliteringsprogrammet, och som nämnt 

tidigare är det inte tillåtet med besök under den här perioden – varken för deltagarna eller arbetsteamet. 

Deltagarna ska kunna känna sig trygga på vilka människor de möter, men det verkar inte finnas en uppmuntran till 

att man med hjälp av sina med-deltagare skall hitta sin inre trygghet, eller att man läks med hjälp av varandra. 

Trädgården däremot spelar en central roll för läkandet, på många specifika sätt. För det första läggs det vikt på att 

miljön skall vara rogivande i alla trädgårdsrum.65 Välkomstträdgården skall bära en prägel av kravlöshet, och den 

öppna ängen skall enligt forskning ha en direkt fysiskt lugnande effekt att blicka ut över.66 Epikuros menar att 

människan behöver lära sig att lita till sina sinnen67 – och att arbeta med sina sinnen är centralt i alnarpsmetoden. 

Sinnen kan bli avtrubbade av t ex depression, och trädgården kan vara en hjälp när man ska väcka de till liv 

igen.68 Dels arbetar man med färger, dofter och smaker ute i trädgården, men det är också en obligatorisk 

fikastund i slutet av varje dag genom programmet, här inkorporeras aktivt smaker och dofter från trädgården, men 

förhoppning om att inspirera deltagarna.69 

 

Isoleringen 
Epikuros höll inte tal för stora folkskaror, och reste inte runt för att nå fram till så många människor som möjligt. 

För att ta del av Epikuros lära fick man lämna sitt gamla liv bakom sig, och bosätta sig i det kollektiv som var 

Epikuros trädgård.70 Denna isolering var nödvändig på grund av epidemin som härjade i samhället, epidemin av 

tomma begär och falska föreställningar. Det finns, enligt Epikuros, ingen nödvändighet utom att leva.71 För att bli 

lycklig måste människan inse denna enkla sanning, men för att göra det behöver hon vara fri från omvärldens 

försök att överbevisa henne om att det visst finns andra saker som är nödvändiga. Därför fick trädgården fungera, 

inte bara som plats för lärdom och gemenskap, utan också som en slags fristad från icke likasinnade.72  

 

                                                             
63 Striker, De stora filosoferna, s. 106. 
64 Ambjörnsson, Människors undran, s. 243. 
65 Grahn, Alnarpsmetoden, s. 9. 
66 Ibid. s. 46. 
67 Ambjörnsson, Människors undran, s. 242. 
68 Ambjörnsson, Den hemliga trädgården, s. 68. 
69 Grahn, Alnarpsmetoden, s. 18. 
70 Nussbaum, The therapy of desire, s. 118. 
71 Ambjörnsson, Människors undran, s. 243. 
72“Epicurus and the good life”, Academy of ideas,  https://www.youtube.com/watch?v=7R6BYr0nMP8 hämtat 27/05/2019, 
7:20.. 
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Likaså är isoleringen från omvärlden ett faktum i rehabiliteringsträdgården i Alnarp. Deltagarna bor inte på 

anläggningen, men under de stunder de vistas där är det i isolering från allt utanför trädgårdens gränser. En teori 

som låg till grund för alnarpsmetoden var som sagt Roger Ulrichs teori om att patienter läks snabbare efter 

operation om de hade utsikt över grönområden. En annan teori som varit relevant i utformningen av programmet 

är de två miljöpsykologerna och professorerna Stephen och Rachel Kaplans teori om olika typer av 

uppmärksamhet, och hur utmattade vi kan bli av för många intryck. De utförde ett forskningsprojekt som gick ut 

på att undersöka vad som hände om en grupp människor med mental utmattning blev placerade i ett avlägset 

skogsområde. Denna isolering från omvärlden visade sig läkande för försöksgruppen, och Kaplan och Kaplan 

utarbetade så sin teori om olika typer av uppmärksamhet och intryck, och hur isoleringen från dessa intryck kunde 

hjälpa människor att hämta sig från stressrelaterade skador. 

 

Sammanfattning och avslutande diskussion 
Det har i stor grad varit möjligt att jämföra alnarpsmetoden med Epikuros trädgård, eller epikurismen, och jag har 

funnit både likheter och skillnader. Flera element är liknande men har olika bakgrund, eller syfte. Isoleringen till 

exempel, är viktig inom båda metoderna för läkning, men i Epikuros trädgård handlar det mest om att slippa 

påverkan från omvärlden, i processen med att ”avlära” sig det man lärt i uppväxten om vad som är nödvändigt och 

inte. Inom alnarpsmetoden verkar isoleringen mer finnas till för deltagarens personliga känsla av trygghet, som en 

förutsättning för att deltagaren skall kunna uppskatta och uppmärksamma sin omgivning, och låta naturen ha den 

inverkan på deras hälsa som är syftet med vistelsen. Det finns också exempel på sådant som är helt motsatt, 

kanske det mest uppenbara exemplet på det är Epikuros hjältestatus inom epikurismen, och förväntningen att 

eleverna skulle lyda, och lägga sin hälsa helt i hans händer. Men en annan skillnad har också varit framträdande, 

och det är kanske den jag tycker är mest genomgående av alla. Det är uppfattningen jag fått att eleven hos 

Epikuros beskrivs som passiv, medans deltagaren i alnarpsmetoden skall vara aktiv. Man kan säga att epikuréerna 

skulle acceptera allt läraren sa fullt ut, men sedan jobba hårt på egen hand med de fått lära sig – med att memorera 

texter och jobba för självhushållningen med mera. Inom alnarpsmetoden skall terapeuten däremot ha en ödmjuk 

inställning till deltagarna, utvecklingen ska ske på deltagarens villkor, och hur mycket och på vilket sätt 

deltagaren vill arbeta med det den fått med sig från terapi, eller hur mycket den vill delta i självhushållning och 

andra aktiviteter – det bestämmer den själv. 

 

Totalt sett har både alnarpsmetoden och epikurismen som uttalat syfte att låta människor läkas, och få en bättre 

utgångspunkt i att leva tillfredställande och lyckliga liv. Ett gemensamt drag för att uppnå detta verkar vara en 

slags ”avprogrammering” av det deltagarna eller eleverna lärt sig tidigare i livet. Hos Epikuros tas upp falska 

föreställningar om vad som är nödvändigt i livet, och botas bland annat genom terapeutiska samtal, och i 

psykoterapin i rehabiliteringsträdgården uppdagas ofta pliktuppfyllande mönster som behöver avläras. 

 



 16 

I en bok som heter Trötthetssamhället, skriver den tysk-koreanske filosofen Byung-Chul Han om psykisk ohälsa 

som ett modernt fenomen i det prestationssamhälle han menar att vi lever i. Han diskuterar i boken varför vi har så 

många vanliga diagnoser inom psykisk ohälsa, t ex det allt mer förekommande utmattningsdepressionerna, som 

ofta är bakgrunden till eleverna som erbjuds att ta del av alnarpsmetoden, och vad det är i dagens samhälle som 

skapar denna ohälsa.73  Mycket av det han skriver tycker jag trots hans fokus på modern tid, går att jämföra med 

det Epikuros sa på sin tid, och det får mig att undra om de problem som människor har idag kanske funnits längre 

än man tror. Med nya benämningar på sjukdomar, och företeelser som är specifika för vår tid (t ex internet), får 

man lätt intrycket av att allt som sker idag måste bero på just dagens livssituation.  

 

 I ett avsnitt av Trötthetssamhället skriver Han att människor lever i en illusion om att man är friare ju 

verksammare man är.74  Det får mig att tänka på Epikuros teori om falska föreställningar, som lika gärna skulle 

kunna kallas illusioner. Är inte illusioner om att man är friare ju mer man uträttar, ganska likt föreställningar om 

att man har fler behov som måste tillfredställas än vad som egentligen är sant? Om så, så är det kanske inte så 

konstigt att det var lätt att hitta jämförbara punkter inom alnarpsmetoden och Epikuros trädgård, trots den enorma 

skillnaden i tid och samhällsstruktur. Är det så att grunden till att så många lider av psykisk ohälsa idag, är det 

samma som det var för två tusen år sedan – då räcker det nog inte med behandlingsformer som till exempel 

alnarpsmetoden för att skapa ett samhälle med friska medborgare. Då måste vi kanske gå i djupet och undersöka 

själva idéerna som hela samhället och människors världsbild utgår ifrån. De idéer som finns idag, och som kanske 

varit de samma ända sedan antikens Grekland, eller ännu längre tillbaka i tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 Byung-Chul Han, Trötthetssamhället Ersatz, 2016. 
74  Ibid s. 37. 
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