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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på varför och hur trädgårdsmästare och/eller 

trädgårdsterapeuter använder gröna miljöer i arbetet med ungdomar som 

befinner sig i problematiska livssituationer. Studien baseras på fyra  

e-postintervjuer med tre trädgårdsmästare och en socionom som i sitt arbete 

möter ungdomar med problem kring; familjeförhållanden, kriminalitet, missbruk, 

psykisk ohälsa och arbetslöshet. Resultatet visar att gröna miljöer är ett verktyg 

som hjälper informanterna att stödja ungdomarnas utveckling, dels genom att 

miljön i sig är hälsofrämjande och dels för att trädgårdsarbetet/aktiviteterna går 

bra att anpassa efter ungdomarnas förmåga. Detta kräver en professionell 

handledare som kan se deras förutsättningar och verka både som medmänniska, 

pedagog och terapeut. Trädgården ger ungdomarna bland annat stärkt självtillit 

och glädje. 

 
 

Nyckelord: ungdomar, hälsa, gröna miljöer, trädgård, natur, trädgårdsterapi, grön rehabilitering, grön omsorg 
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”Många gånger bryter en spontan glädje fram 

genom skölden av tuffhet i just mötet med vår trädgård. 

Jag tänker på aha-upplevelsen Mats fick i våras då sådderna hade kommit upp 

och en annans elevs förvåning över att de små fröna helt plötsligt en dag blivit en 

praktfull rabatt utanför hans avdelning 

eller när vi alla fyra provsmakade våra körsbärstomater  

och en elev som sällan äter grönsaker 

utbrister med ett leende i hela ansiktet; 

”Dom är ju faktiskt riktigt goda!” 
/Daniel Hörberg, trädgårdslärare Stigbyskolan. 
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Inledning 

När jag började denna utbildning hade jag samma mål som idag, att jag vill arbeta 

utomhus med människor. Önskan om att få göra det har stärkts under dessa två 

år. Hälsoinriktningen är för mig väldigt intressant och lika självklar att få fördjupa 

mig i under detta examensarbete. Vid ett tillfälle under utbildningen föreläste en 

överläkare från BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och inspirerade oss 

trädgårdsmästare till att vi kan hjälpa och stödja ”hennes barn” genom att skapa 

lekande, lärande och läkande miljöer runt skolor, sjukhus, lekplatser mm. Detta 

satte spår i mig och resulterade till att jag i mitt examensarbete har ställt mig 

frågan hur gröna miljöer kan användas i arbetet med ungdomar som befinner sig i 

problematiska livssituationer. 

 

Definitioner enligt undertecknad. 

Gröna miljöer: Naturen, trädgårdar och parker. 

Ungdom: En person på 15 - 25 år. 

Hälsa: Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, med eller utan sjukdom. 

 

  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka varför och hur trädgårdsmästare och/eller 

trädgårdsterapeuter använder gröna miljöer i arbetet med ungdomar som 

befinner sig i problematiska livssituationer. 

De frågor som uppsatsen söker besvara är: 

 Varför de som arbetar med ungdomar och gröna miljöer valt att använda 

just trädgården i sitt arbete?  

 Hur anser man att trädgården kan användas för att stimulera ungdomar? 

 

Undersökningen är avgränsad till Sverige.
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Bakgrund 

Här ges: 

 En kort historisk tillbakablick av hur man resonerat om naturens positiva 

hälsoeffekter genom tiderna.  

 En bakgrundsbeskrivning till varför gröna miljöer är relevanta och viktiga i 

arbetet med människor ur ett hälsoperspektiv.  

 Sist kommer en orientering i nutida gröna verksamheter för människors 

hälsa i Sverige. 

 

I enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) och Socialstyrelsens förklaring 

av begreppet hälsa, är hälsoperspektivet indelat i fysiskt välbefinnande, psykiskt 

välbefinnande och socialt välbefinnande för att underlätta en översikt för läsaren.  

Den emotionella och andliga hälsan har vävts in under den psykiska delen. 

Kopplingen till den samhällsbetingande hälsan är genomgående, liksom fysiologin.  

(Abramsson 2008, Szczepanski 2007, Andersson & Rydberg 2005). 

Observera att hälsa är ett komplext helhetsbegrepp med både subjektiva och 

objektiva perspektiv. Du kan vara sjuk i en diagnos men må bra! (Arén & Ljusenius 

2003) Enskilda faktorer för ohälsa är svåra att urskilja (Jensen 2008). 

 

Historisk tillbakablick 

”Den samhällsbetingande hälsan är kopplad till samhällets förmåga att tillgodose 

emotionella och fysiska behov” (Szczepanski 2007, s. 12). 

Idag finns det forskningsresultat som ger Hippokrates (460-377 f.Kr.) och Epikuros 

(341-270 f.Kr.) filosofier och läror moderna förklaringar om varför naturen är 

hälsobringande. Deras kunskap har använts under många hundra år och 

utvecklades från romerska fältsjukhus till kloster, medicinska skolor och till spa-

kulturen som nådde Sverige på 1680-talet (Grahn 2009). 

Några hållpunkter i utvecklingen från då till idag är bland annat: 

 

 1700-talets romantiska ideal gjorde att sjukhus och sanatorier anlades 

(under 1700- och 1800-talet) på natursköna platser med parker, 

trädgårdar och frisk luft (Grahn 2009). I slutet av 1800-talet började den 

friluftslivsrörelse vi har idag att växa (Jensen 2008). 

 

 Industrialismen, utvecklingen av teknik och mediciner i början av 1900-

talet gjorde att kropp och själ separerades och behandlingarna handlade 

nu allt mer om kroppen. Sjukhusen byggdes i städer utan gröna 

omgivningar. I svensk psykiatri fanns en grön del kvar fram till 70-talet 

(Abramsson & Tenngart 2003, Grahn 2009). 
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 I USA överlevde en del av det gröna och utvecklades till horticultural 

therapy, som är besläktat med arbetsterapi och sjukgymnastik där man 

använder sig av trädgårdsaktiviteter (Grahn 2009). 

 

 1973 publicerades den första vetenskapliga banbrytande artikeln om 

trädgårdsterapi av Rachel Kaplan. Artikeln heter ”Some Psychological 

Benefits of Gardening” (Abramsson & Tenngart 2003). Mer från Kaplan 

under psykiskt välbefinnande! 

 

 Under 1980-talet kom en numera välkänd teori från professorn och 

miljöpsykologen Roger Ulrich om att vi genom evolutionen har ett 

reflexmässigt inbyggt system, instinkter, som reagerar på olika typer av 

miljöer. Det innebär att när vi befinner oss i gröna miljöer, där vi känner 

oss trygga, reduceras stressen reflexmässigt och blodtryck, puls, 

hormonbalanser mm. förändras till det bättre. En förändring till det sämre 

sker när vi befinner oss i stadsmiljöer eller andra instinktivt onaturliga 

situationer som exempelvis datorarbete, för där blir vi otrygga för att vi 

undermedvetet inte kan lite på våra instinkter (Ulrich 1993, Abramsson & 

Tenngart 2003, Andersson & Rydberg 2005, Jensen 2008). 

 

 Vid svenska lantbruksuniversitetet i Alnarp har nu tvärvetenskaplig 

forskning bedrivits sedan 2001 om hur gröna miljöer påverkar oss positivt, 

forskarna försöker där länka ihop teorierna om hur både 

trädgårdsaktiviteter och själva trädgården i sig är hälsofrämjande. Detta 

kallar man för trädgårdsterapi (Abramsson & Tenngart 2003, Grahn 2005). 

 

 

Gröna miljöer för fysiskt välbefinnande 

”Fysisk hälsa handlar om kroppens mekaniska funktioner, helt enkelt hur sunt vi 
lever när det gäller kost och motion” (Szczepanski 2007, s. 12). 
 
Människan är skapt för att vara aktiv. Fysiska aktiviteter och träning är av det 
skälet hälsofrämjande (Grahn 2009, Henriksson 2004). Fysisk aktivitet stärker och 
förbättrar många processer i vår kropp och därför skriver sjukvårdspersonal ut 
fysisk aktivitet på recept (Ottosson & Ottosson 2006). ”Rörelse är glädje, kroppslig 
kontakt skänker självbekräftelse” (Nelson 2007, s. 114).  
 
En promenad om 30 minuter per dag ger god skyddseffekt mot utveckling av 
bland annat hjärt- och kärlsjukdomar (Henriksson 2004) och hjälper dig att behålla 
god hälsa (Rasmussen m.fl. 2004). Det är också syftet med ”Hälsans stig” som är 
ett samarbete mellan Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och de drygt åttio 
kommuner där stigarna finns (Johansson m.fl. 2009). Promenaden aktiverar också 
receptorer på fötterna som stimulerar Meynert’s nucleus i hjärnan, som i sin tur 
stimulerar minnet (Abramsson & Tenngart 2003). 
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I Ottosson & Ottosson (2006) presenteras det att Terry Harting (miljöpsykolog  

och doktor i socialekologi) med kollegor fått resultatet i sin forskning att en 

återhämtande promenad i naturen ger bättre värden än i stadsmiljö, blodtrycket 

blir lägre och man känner sig mer positiv, mindre aggressiv och mer koncentrerad. 

Abramsson och Tengart (2003) menar också att en skogspromenad ger mer 

stimulans på grund av terrängens ojämnheter jämfört med en gångbana. 

 

En annan viktig aspekt av fysisk aktivitet i gröna miljöer är att vi hjälper sömnen 

att bli kvalitativ genom dagsljuset som reglerar vår biologiska klocka och genom 

att fysisk aktivitet minskar stresshormonerna och ökar nivåerna av endorfiner och 

serotonin, som exempelvis är bra mot depression. Dagsljuset hjälper också 

kroppen att tillgodogöra sig D-vitamin och reglera halterna av hormonerna 

kortisol och melatonin (Arén & Ljusenius 2003, Abramsson & Tenngart 2003). 

 

Förutom de 30 minuterna per dag rekommenderar WHO barn och ungdomar 

ytterligare 20 minuter hård fysisk aktivitet tre gånger per vecka (Rasmussen m.fl. 

2004). Att vara fysisk aktiv i ungdomsåren minskar risken för övervikt, typ 2-

diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar (Rasmussen m.fl. 2004, Faskunger 2008). Det 

ger även bättre kondition, muskelstyrka, benhälsa, självuppfattning och minskad 

oro och ängslan (Faskunger 2008). Fortsätter man att vara aktiv senare i livet 

minskar också risken för benskörhet och vissa cancertyper (Rasmussen m.fl. 

2004). 

 

 

Gröna miljöer för psykiskt välbefinnande  

 

”Den psykiska hälsan handlar om förmågan att kunna tänka klart och 

sammanhängande. Den emotionella hälsan handlar om att kunna hantera stress, 

och att uppleva och uttrycka känslor. Den andliga hälsan är vår livsfilosofi och 

förutsätter tid för reflektion” (Szczepanski 2007, s. 12). 

 

Det är viktigt för hälsan att ha en känsla av sammanhang (KASAM) beskriver Aron 

Antonovski, professor i medicinsk sociologi, genom det blir tillvaron hanterbar, 

begriplig och meningsfull. Motivation ger energi och livsglädje och den skapas 

genom meningsfullheten. Känns något starkt meningsfullt är sannolikheten stor 

att vi förstår sammanhanget och utifrån det hitta olika sätt att hantera vår 

situation (Arén & Ljusenius 2003). Gröna miljöers krav är lätt att balansera mot 

människors förmåga så att de känner att aktiviteterna är både tydliga och 

meningsfulla (Abramsson & Tenngart 2003). Ett lustfyllt och meningsfullt arbete 

där både kropp och hjärna är aktiv gör att vi får en känsla av belöning (Grahn 

2005). Om vi kombinerar detta med att stödja en människas känsla av kontroll kan 

det leda till en hormonell balans och minskade psykosomatiska besvär 

(huvudvärk, magbesvär och led- och muskelsmärtor) (Nelson 2007). 
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”Den fysiska omvärlden har betydelse för oss inte bara för att den talar om för oss 

var vi är utan även vilka vi är”, Maria Nordström, miljöpsykolog (citeras i Lönn 

2000, s. 69). 

Vi känner en känslomässig tillhörighet i miljöer som är meningsfulla för vår 

identitet. Det handlar om platsens egenskaper och vad vi människor tillskriver 

den, samt vad vi gör där och säger om den. (Lönn 2000, Johansson m.fl. 2009). 

Upplevelsen av gröna miljöer är därmed individuell, en granskog kan kännas trygg 

för en person och skrämmande för en annan. Det har att göra med vår bakgrund, 

är vi vana sedan barnsben att vistas i naturen så känner vi oss mer trygga men det 

har också att göra med hur vi mår. Havet kan för en människa med depression 

förstärka känslan av det negativa och övermäktiga medan det för en annan kan ge 

känslor av frihet och lugn (Ottosson 2007, Jensen 2008, Nilsson 2009a).  

 

Lugn är ett psykologiskt tillstånd som innebär frånvaro av oro, stress, rädsla, 

störning och oordning. Människan behöver känna att hon är i säkerhet och 

undviker fara. I Arén och Ljusenius (2003) presenteras Steven Reiss, professor i 

psykiatri och psykologi, forskning som förklarar att individens behov av lugn kan 

variera och därmed också motivationen till att minska livets stressfaktorer. 

Somliga behöver ett visst mått av äventyr för att livet ska kännas spännande.  

 

Att komma ut i en grön miljö har också stor betydelse för den mentala 

återhämtningen. Detta visar psykologerna Rachel och Steven Kaplan genom sin 

forskning, där de kommit fram till en teori som handlar om vår 

koncentrationsförmåga. De menar att vi har två typer av koncentration; en riktad 

och en spontan. I staden använder vi oss av den riktade för att klara av att köra 

bil, läsa eller sortera bort oönskade ljud från exempelvis ventilationen. Detta är 

krävande och vi behöver återhämtning genom spontan fascination där 

uppmärksamheten kan spela fritt i en restorativ (avkopplande, lugn) miljö, som 

gröna miljöer oftast är. Där kan vi registrera intryck som exempelvis fågelsång 

utan att det tar energi från oss. Det ger en vaken vila med lagom mycket stimuli. 

(Abramsson & Tenngart 2003). 

 

Grahn menar också att hälsoeffekterna beror på att vi använder många sinnen i 

gröna miljöer och att det stimulerar både kroppsliga och psykiska processer, 

speciellt de intryck som känns trygga och intresseväckande (Grahn 2009). I 

hjärnan skapas och aktiveras minnesspår bättre om vi engagerar fler sinnen 

(Nelson 2007). Anders Szczepanskis, enhetschef vid Centrum för Miljö- och 

utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet, budskap är ”att vi måste skapa 

möjligheter att lära i samverkan mellan textbaserade (boklig bildning) och icke 

textbaserade praktiker (erfarenheter genom våra sinnen), där fysisk aktivitet och 

rörelser stödjer lärandet. Kroppen får inte bara vara ett stativ som bär upp 

huvudet” (Szczepanski 2007, s. 14). 
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Att arbeta i trädgården är att förhålla sig till livet genom att trädgården innehåller 

många metaforer för liv och död. Skapandet i trädgården kan, i både medvetna 

terapeutiska sammanhang och i indirekta terapeutiska syften, ordlöst ge 

existentiell mening på ett varsamt sätt (Börjeson 2009). Gröna miljöer svarar 

mjukt mot våra känslor (Grahn 2009). Ett träd kan berätta att det måste få ta tid 

att växa och mogna. Vi behöver rota oss, hitta friska källor och känna vår egen 

rytm (Edman 2007). 

 

 

Gröna miljöer för socialt välbefinnande 

”Den sociala hälsan handlar om förmågan att upprätthålla relationer” 

(Szczepanski 2007, s. 12). 

Social kontakt ett av våra sexton basbehov, styrkan i behovet kan skilja mellan 

individer och det gäller för alla att hitta en bra balans mellan umgänge och 

avskildhet (Arén & Ljusenius 2003). 

En människa i kris behöver en trygg miljö utan komplicerade relationer med andra 

människor. Naturen med dess döda ting som stenar och vatten är den stimulans 

som vi först orkar med. Efter det kan vi så småningom ta in levande växter och 

djur, för att slutligen orka med relationerna till andra människor. Detta är en teori 

framtagen av läkaren och psykologen Harold Searls (Abramsson & Tenngart 2003). 

Johan Ottosson har själv gått igenom en liknande process och sedan bekräftat 

teorin med egna forskningar (Ottosson 2007). 

Patrik Grahn har också tagit fasta på denna teori genom egna studier. Han har 

utvecklat en modell över hur en människas känslighet för intryck och 

socialkontakt varierar med hennes psykiska kraft. Låg psykisk kraft innebär stor 

känslighet för omvärlden och vi orkar endast med kravlösa naturområden, där vi 

tillåts vara inåtriktade. Ju bättre vi mår desto mer engagemang utåt orkar vi ge. 

När vi mår som bäst är vi mest sociala och kan leda andra i aktiviteter (Grahn 

2005). Se bilaga 3. 

I många trädgårdsterapiprogram runt om i världen är ofta ett av målen att 

deltagarna ska öva sig i att ingå i sociala aktiviteter som naturligt uppkommer i 

trädgårdsarbete. Det finns studier som visar att samarbetsförmågan och 

självkänslan ökar hos barn och unga som deltar i trädgårdsterapiprogram. Det 

viktiga i dessa sammanhang är att miljön känns trygg och lugn, att aktiviteterna är 

tydliga och känns meningsfulla samt att personalen kan ge individuella lösningar 

samt heterogena gruppinsatser. Vikten av en välplanerad formgivning av 

trädgårdens funktioner som stödjer deltagarnas behov betonas (Nilsson 2009b)
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Dagens gröna verksamheter för människors hälsa i Sverige  

Grön Rehabilitering 

När det gröna, naturen, ingår i traditionell (”vit”) rehabilitering kallas det för Grön 

rehabilitering (Abramsson & Tenngart 2003). 

Idag bedrivs grön rehabilitering främst för långtidssjukskrivna vuxna personer med 

stressrelaterade åkommor eller utmattningsdepressioner oftast i trädgårdar som 

projekt eller som permanent verksamhet. Några exempel på verksamheter är:  

Verksamhet Diagnos 

Alnarps rehabiliteringsträdgård 

(Alnarp) 

Utmattningsdepression och/eller smärta i 

nacke och rygg 

Gröna Rehab (Göteborg) Stressrelaterade sjukdomar 

Grön Helhet (Härnösand) Långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa 

Rås gård Grön rehabilitering (Tranås) Långtidssjukskrivna, olika former av 

psykisk ohälsa 

(Abramsson & Tenngart 2003, Larsson 2009, Maria Näslund e-postintervju 2009) 

Anledningen till varför de flesta rehabiliteringsträdgårdarna behandlar 

utmattningsdepressioner är för att diagnosen ligger mycket nära posttraumatisk 

stress, som var den diagnos som behandlades från början mycket framgångsrikt 

med trädgårdsaktiviteter i England och USA efter världskrigen (Grahn 2005). 

 

Den 5:e juni i år tilldelades Alnarp och Gröna Rehab Centerpartiets miljöpris med 

motiveringen: 

Centerpartiets Miljöpris 2009 tilldelas Alnarps rehabiliteringsträdgård för 

deras pionjärinsats på området och Gröna Rehab i Göteborg för initiativet 

att ta tillvara trädgårdsterapins metoder och erbjuda det som en 

rehabiliteringsinsatsför människor med stressrelaterade sjukdomar. 

Alnarps trädgårdsterapi har som pionjär banat väg för efterföljare och har 

genom sin forskning spridit kunskap om grön terapi. 

Gröna Rehab är ett begränsat projekt, men kommer säkerligen att leda till 

en spridning av trädgårdsterapi som metod. Gröna Rehab har bidragit till 

att lyfta fram enkla men väl beprövade metoder på nya problem. 

Centerpartiet vill med 2009 års Miljöpris lyfta fram insatserna både i 

Alnarp och Göteborg för att de sätter fokus på människans behov av att 

finna läkekraft i naturen. (Larsson 2009, Gröna Rehabs hemsida) 

Gröna Rehab är numera en permanent verksamhet (Larsson 2009). 
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Grön omsorg 

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, definierar Grön omsorg som ”Meningsfull 

sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med särskilda behov” 

(Abramsson 2008, s. 4). Här ingår inte rehabilitering av sjukskrivna via 

Försäkringskassan utan den främsta målgruppen är de människor som berörs av 

Socialtjänstlagen, vilket gör att det vanligtvis är kommunen som är köparen 

(Abramsson 2008). 

Grön omsorg bedrivs runt om i Sverige och är i en stor utvecklingsfas där LRF 

försöker göra det mer känt och hjälpa fler lantbruk och gårdar till att utveckla 

grön omsorg. Mycket inspiration och kunskap kommer från Norge och Holland, 

från så kallade care farms (Ibid). Några svenska exempel är: 

Gård Grön omsorgsverksamhet 

Högby gård, Borensberg. Rekreation, daglig verksamhet och 

dagverksamhet för personer med 

särskilda behov. 

Söderåsens Forsgård, Kvidinge. Daglig verksamhet, lägerverksamhet och 

anpassad fritidsridning för personer med 

funktionshinder. 

Ramneå Lantgård, Edsele. Familjehem för missbrukare och 

kriminella, jourhem för ungdomar. 

Hemgården, Stöde. Korttidsboende för barn och ungdomar 

med funktionshinder, daglig verksamhet 

för personer med funktionshinder. 

(Ibid, s. 11, 13, 17, 19). 

 

Fler gröna exempel: 

 

 Med syftet ”att skapa diskussion kring vikten av tätortsnära natur och 

inspirera till handling” skickade Naturvårdsverket i maj 2006 ut skriften 

”Naturen som kraftkälla” till alla Sveriges länsstyrelser, landsting och 

kommuner (Naturvårdsverket 2009, webbokhandeln). 

 

 2006 bildades föreningen Hälsans Natur med syftet: ”Föreningen skall 

främja och utveckla verksamheter där man använder natur- och 

djurkontaktens läkande kraft. Syftet är ytterst att kontakt med djur och 

natur skall vara ett självklart inslag i förebyggande, läkande och lärande 

verksamheter.” (Hälsans natur 2009) 
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 Studiefrämjandet i väst har tillsammans med Göteborgs botaniska 

trädgård tagit fram ett studiematerial för gruppledare som heter Livskraft. 

Det är ett material som syftar till att öka deltagarnas livskvalitet genom 

friskfokus och naturen (Holm & Larsson 2006). 

 

 I norra Dalarna pågår idag ett lokalt projekt som heter ”Hälsa över gröna 

gränser” som syftar till att sprida kunskap, bilda nätverk, inspirera och 

praktisera metoder och verktyg som använder naturens och landsbygdens 

resurser för ökad folkhälsa och näringslivsutveckling. Där vill 

skogstyrelsen, Mora kommun och Landstinget Dalarna stimulera 

utomhuspedagogik, grön rehabilitering, grön omsorg och grön 

arbetsträning. Projektledare är Susanne Pihiven, Skogsstyrelsen norra 

dalarnas distrikt1. 

 

 Skogstyrelsen och LRF arbetar nu med ett projekt, Orsainitiativet, där 

Orsa kommuns äldre- och handikappsomsorgs chef, Eva Nordlund är 

projekt ledare. Det är en kraftsamling för en värdig äldre- och 

handikappomsorg där målet är bättre mat, stimulerande (delvis gröna) 

aktiviteter, kompetensutveckling av personal samt att locka fler 

ungdomar till vårdyrket2. 

  

                                                           
1
 Susanne Pihiven, seminarium ”Gröna välfärdstjänster – En möjlighet till affärsverksamhet” den 22 

Oktober 2009, Mora. (Se www.hogg.se) 

2
 Eva Nordlund, seminarium ”Gröna välfärdstjänster – En möjlighet till affärsverksamhet” den 22 

Oktober 2009, Mora. 
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”Vi människor mår därmed bra”  
”om vi har haft tillfälle att kunna anknyta oss till naturen, då den ställer måttfulla 

och tydliga krav som vi lätt kan ta ställning till och klara av, samtidigt som vi kan 

föra en känslomässig dialog med miljön, på ett undermedvetet, subsymboliskt och 

symboliskt plan. Därmed har vi möjligheter att kunna bearbeta minnen och 

intryck, reflektera över dem och vår situation samt kunna gå stärkta ur kriser” 
(Grahn 2008, s. 4). 
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Metod 

För att kunna besvara syftet och frågeställningarna har metoden  

e-postintervjuer använts. I detta avsnitt tas denna metod upp och en diskussion 

görs kring den. 

 

 

E-postintervjuer 

Jag har valt att kalla min metod för e-postintervjuer, för att en intervju är mer 

personlig än en enkätundersökning. Informanterna är fem till antalet och en enkät 

brukar vanligtvis gå ut till fler (Kylén 1994). I Harvards referenssystem, som 

används här, räknas e-post till muntliga källor (Bytoft-Nyaas 2009). Frågorna (se 

bilaga 1) är dessutom dels baserade på intervjuguiden som Lina von Friesen 

utformade till hennes D-uppsats ”Trädgårdsmästarens roll i en 

rehabiliteringsträdgård” (von Friesen 2008), där metoden var den kvalitativa 

forskningsintervjun och dels på mina egna formuleringar kring de ämnen jag vill få 

svar på.  

Frågorna är så kallade öppna frågor där den tillfrågade svarar med egna ord. Till 

stöd för informanterna är frågorna strukturerade under rubriker som också ger 

dem en bild av mina förväntningar (Kylén 1994). Valet att göra det skriftligt 

handlar om arbetets tidsbegränsning. Att transkribera intervjuer skulle i detta fall 

vara tidsmässigt orimligt.  

Det som kändes viktigast i en e-postintervju var följebrevet (se bilaga 2) som gör 

svararen motiverad. I utformningen hade jag bra hjälp av boken ”Fråga rätt” 

(Kylén 1994) där det enkelt står vad ett följebrev bör innehålla. 

Innan frågorna sändes till informanterna skickades de till andra personer för att få 

bra synpunkter på formuleringar, syften m.m. Detta visade sig vara till stor hjälp 

eftersom de åsikter som kom in handlade om samma frågor. Flera tyckte att det 

var för många frågor. Sedan gjordes en liten revidering av de frågor som det fanns 

mest synpunkter kring. Antalet frågor är svårt att begränsa eftersom området är 

helt nytt för mig. I följebrevet förklarades detta och att informanterna endast 

behöver svara på det de kan och vill. De fick en dryg vecka på sig att svara. 

Svaren sammanställdes i resultatet genom att väva ihop det som var lika till 

beskrivande texter som placerades under rubriker som korresponderar till syftet. 

Skillnader och detaljer lyfts fram i citat eller specifika stycken om just den 

verksamheten. Se mer under Resultatdelen. 
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Val av informanter 

Valet av informanter är slumpmässigt till största del. Två hade jag kontakt med 

sedan tidigare (genom denna utbildning) och visste att de arbetade med 

ungdomar. De andra tre har jag genom många olika vägar blivit tipsade om. Jag 

har vänt mig till verksamheter i Umeå, Stockholm, Alnarp och Göteborg där jag 

vet att man arbetar med grön rehabilitering och till andra i branschen. Jag har 

också använt mig av internet och sökt (’grön rehab.’ ’ungdomar & trädgård’) och 

funnit andra verksamheter och människor, som i sin tur gett mig tips. Många  

e-postmeddelanden har skrivits och många telefonsamtal har gjorts.  

 

Antalet informanter diskuterades med min handledare och uppnåddes med de 

fem som ville medverka. En hoppade av och arbetet fortsatte med fyra stycken. 

Det var inte lätt att få tag på dessa och jag har ändrat kriterierna lite eftersom alla 

inte är trädgårdsmästare, som grundtanken var.  

 

Valet att nämna informanterna (och verksamheterna) vid deras namn kändes 

naturligt eftersom frivilligheten att medverka och svara på de frågor de själva vill 

var något som betonades. I följebrevet lyftes det också fram att möjligheten till 

att anonymisera svar och om något var konfidentiellt men av vikt för förståelsen i 

sammanhanget behövde informanterna bara skriva det och det har inte tagits upp 

i denna uppsats.  

 

Jag fick också kontakt (genom samma metod) med ytterliga en person, Linnea 

Wettermark, som arbetar främst med barn i koloniodling men möter ungdomar i 

och med det. Hennes fakta presenteras som en ”bonus” i bilaga 5. 

 

 

Metodens för- och nackdelar 

Nackdelen med denna metod är att informanterna inte kan ge den djupa och 

stora bild av all den kunskap och känslor de har inför detta ämne pga. att det tar 

tid att formulera sig i skrift. För många hade det varit lättare att göra intervjuerna 

muntligt. Tidsbristen och metodvalet är också anledningen till att en av de fem 

informanterna inte kunde medverka.  

Metodens fördel är att jag fick möjlighet till att genomföra denna studie, för att 

kunna ge en första förståelse i ämnet som jag hoppas gör att fler uppmärksammar 

området, vilket kan leda till djupare studier, utveckling och förhoppningsvis till 

konkreta praktiska projekt.
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Resultat 

Informationen från e-postintervjuerna är sammanställt under rubriker som 

korresponderar till frågeställningarna. 

 

Presentation av verksamheterna 

Här följer en kartläggning och kort presentation av varje verksamhet genom 

informationen från informanterna samt från verksamheternas webbsidor. 

Verksamhet Ort Målgrupp Informant 

Hassela Gotland AB Klintehamn Tjejer & Killar  

15 – 21 år 

Martin Gustafsson 

Trädgårdsmästare 

Statens 

Institutionsstyrelse, 

Stigbyskolan 

Visingsö Killar 15 – 20 år Daniel Hörberg 

Trädgårdsmästare 

Lärare 

Grön Helhet, 

Stiftelsen Vårsta 

Diakonigård 

Härnösand Tjejer & Killar 

 18 – 25 år 

Maria Näslund 

Trädgårdsmästare 

Gemet, 

Arbetsmarknads- 

och 

socialförvaltningen, 

Karlstads Kommun 

Karlstad Tjejer & Killar 

 18 år – uppåt 

Marita Martinsson 

Socionom 

 

 

Hassela Gotland AB bedriver behandlingshem. En del av verksamheten är en 

dagtidsverksamhet som i sin tur har en trädgårdsverksamhet. Arbetet i trädgården 

är en del i behandlingen som också syftar till att ge ungdomarna kunskaper som 

de kan använda senare i livet. Martin är anställd som både medlevare och 

trädgårdsmästare, vilket innebär att han bor, arbetar och lever med ungdomarna. 

Ungdomarna har problem med droger, kriminalitet och/eller familjeproblem. De 

är både frivilligt och ofrivilligt placerade enligt lagen om vård av unga (LVU). Att 

delta i trädgårdsverksamheten har vissa valt själva medan andra har blivit 

placerade där. 
www.hasselagotland.se 

 

Stigbyskolan är ett särskilt ungdomshem där behandlingen riktas mot flera 

problem- och resursområden samtidigt (t.ex. känslomässig mognad och 

utbildning) och de ska bedriva skolundervisning. Alla killar är tvångsplacerade 

enligt LVU med svår psykosocial problematik, pågående kriminalitet och/eller 

missbruk. De studerar kärnämnen och är ofrivilligt placerade i en praktisk 

verksamhet, exempelvis park och trädgård. Daniel arbetade här som lärare i fem 
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år med målet att på ett lekfullt sätt väva ihop teori och praktik samt ge dem en 

inblick i ett yrke. Idag bedrivs ingen parkverksamhet pga. bristande ekonomin. 
http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=119 

 

Grön Helhet är en återkommande kurs på åtta veckor som pågår som ett treårigt 

EU-projekt (fr.o.m. 2009) där Arbetsförmedlingen, Härnösands kommun, 

Landstinget Västernorrland och Stiftelsen Vårsta Diakonigård samarbetar. 

Ungdomarna är inskrivna på arbetsförmedlingen och får av dem vid närvaro 

ersättning. Frivilligheten i deltagandet är med andra ord relativt. Genom att 

arbeta med olika hälsofrämjande aktiviteter och kunskapsinhämtning försöker 

teamet hjälpa ungdomarna att bland annat förbättra förmågan att hantera sin 

vardag, se möjligheter och komma ett steg närmare arbetslivet eller studier. 

Maria ansvarar för trädgården och trädgårdsaktiviteterna. Det finns också en 

grupp för långtidssjukskrivna och en för långtidsarbetslösa vuxna. 
http://www.varsta.se/tradgarden.shtml 

 

Gemet är en verksamhet i Karlstads kommun som arbetar med social- och 

arbetslivsinriktad rehabilitering där de yngsta deltagarna är ungdomar med 

psykisk ohälsa och långvarig frånvaro från arbete eller studier och/eller 

begynnande missbruk/kriminalitet. Efter fyra veckors prövning av alla 

arbetsstationer får deltagarna välja en station efter intresse och tillgång på plats. 

En av arbetsstationerna är trädgård, som Marita planerar och handleder. Hon 

arbetar även med traditionella socialsekreterare uppgifter enligt Socialtjänstlagen. 

Målet är att få ut deltagarna i arbete, praktik eller studier. 
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/2A71D0F214B98033C1257616002B

A105?open 

 

Trädgårdarnas syfte & Informanternas förkunskaper 

Gemensamt för alla verksamheter är att de bedrivs på platser där tillgången till 

trädgårdar och parkmiljöer funnits från början, vilket gjort att 

trädgårdsverksamhetens förutsättning varit väldigt naturlig. Alla har också växthus 

i skiftande storlekar. 

Hos Marita i Karlstad utvecklades trädgården (2005) som en arbetsträningsplats 

för att den erbjuder en bra miljö för att kunna skapa och hitta balans mellan 

utmaning och förmåga. Kravnivån kan anpassas efter deltagarens villkor och social 

gemenskap kommer naturligt, men det är också enkelt att ordna enskilt arbete för 

den som söker avskildhet. Och i likhet med vad Maria beskriver så kan trädgården 

användas som en metafor för förändring där vi kan träna alla våra sinnen. Daniel 

och Martin beskriver också att trädgårdsarbetet ger bra tillfällen att öva på och 

våga ta ansvar, samt att arbetet skapar en känsla av sammanhang och stolthet. 

 

Grön Helhet har många grundidéer från Gröna Rehab i Göteborg samt från 

Alnarps teorier.  
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På Gotland var det i samband med växthusköpet 2007 som trädgårdsdelen 

startades, de såg en potential i vad det kunde fylla för roll i verksamheten. I mars i 

år (2009) anställdes Martin som förutom en trädgårdsmästareutbildning, har 

studerat en introduktionskurs i trädgårdsterapi på 10 högskolepoäng vid SLU i 

Alnarp.  

Denna trädgårdsterapikurs är även en gemensam nämnare för Maria och Marita. 

Maria är liksom Martin och Daniel utbildade trädgårdsmästare medan Marita är 

socionom i grunden. Daniel är även utbildad gymnasielärare. För att få förståelse i 

vilken kunskap Martin, Maria och Marita har i och med trädgårdsterapikursen se 

bilaga 4 som är kursplanen. 

Alla trädgårdsmästare känner att de har stor användning av sin trädgårdskunskap 

och erfarenheter från tidigare arbetsplatser. Men trädgårdskunskapen är inte lika 

viktig som hur bra lärare/medmänniska jag är, tillägger Daniel som också har 

användning av sina erfarenheter från lagidrott. Martin känner ett behov av att 

komplettera med kunskaper om socialt arbete och behandlingsarbete, samt om 

växthusodling. Daniel vill lära sig mer om diagnoser och drogmissbruk, hur det är 

att leva med ADHD och Tourette. Maria skulle gärna gå en fördjupningskurs i 

trädgårdsterapi. Marita som har arbetat i över 20 år med människors olika 

problematik skriver: 

”I arbetet är det suveränt att använda trädgård och natur. Jag tror att naturen har 

större betydelse för återhämtning än vi anar och att det kan se olika ut i olika 

livscykler.” 

 

”Genom tilltro till mig som lärare och medmänniska vågar eleven släppa greppet 

om sin fasad och sakta låta intrycken få fäste i sitt inre”, Daniel. 

 

 

Trädgårdsaktiviteternas betydelse för ungdomarna 

Trädgårdsaktiviteterna som nämns är: 

 SÅDD & ODLING. Grönsaker, kryddor, sommarblommor. 

 ANLÄGGNING. Nya rabatter, gångar, plantering. 

 SKÖTSEL. Vattning, klippning, beskärning, omskolning, rensning, räfsning, 

kompostering m.m. 

 SKÖRD. Bär, frukt, grönsaker, blommor, skördefest, försäljning. 

 FÖRÄDLING. Mos, must, marmelad, blomsterarrangemang, julgrupper. 

 REFLEKTION. Sinnesövningar, samtal, gemenskap.  
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Starten kan vara problematisk 

Till en början kan vissa ungdomar vara skeptiska, omotiverade och i Daniels fall 

även motståndare till trädgårdsaktiviteterna. För att bearbeta motivationsbristen 

beskriver Martin att han till exempel får arbeta väldigt tätt med den personen och 

dela upp arbetet i mindre moment. 

Marita och Martin upplever att det ibland skiljer sig lite mellan killar och tjejers 

inställning till olika uppgifter. Killar gillar tyngre arbete gärna med maskiner och 

tjejer är mer för lättare arbete med odling och blommor. Daniel har också 

uppmärksammat killarnas inställning och skriver att det är bra med en balans 

mellan hand och maskin ”det är bra om det brummar lite”. Maria ser ingen 

skillnad och Martin berättar att med kunskap gillar tjejer också maskiner, 

åkgräsklipparen är särskilt populär! Vidare skriver han ”det som kan skilja är 

mognadsgraden och det har inte alltid med åldern att göra.” 

Ett annat problem som förekommer på informanternas arbetsplatser är vädret 

som ungdomarna kan tycka är för varmt, för kallt eller för blött. Maria skriver att 

”en del har inte lämplig klädsel och vill inte låna våra arbetskläder.” Det viktigt att 

variera aktiviteterna under dagen för att motverka att moment blir långtråkiga, 

beskriver Daniel som till sin glädje kan se att hans elever efter en tid har sina 

fönster fulla med basilika och chilipeppar. 

 

Självtillit och glädje 

Informanternas svar på vad de tycker att trädgården och dess aktiviteter ger 

ungdomarna handlar till största delen om ett stärkt självförtroende/självkänsla 

och glädje.  

Daniel skriver ”Mycket!” Och beskriver att många möter det växande och levande 

för första gången eller med nya ögon; ”den första egna tomaten”. För en del killar 

blir trädgårdsarbetet och parken ett ställe att gå till för att få ro och återhämtning 

ifrån den stimmiga avdelningen och sitt drogsug 3. 

Marita berättar att ”Många med sömnstörningar upplever att de sover bättre 

efter utevistelse och de känner sig mer tillfreds och nöjd efter en dos beröm.” 

Att dra upp grönsaker från frö, sköta den lilla plantan som blir till den stora 

plantan och sedan få skörda och leverera till ett kök, sälja eller själv förädla 

råvaran ger ett sammanhang, fullt av inspirerande kunskapsinhämtning, 

ansvarstaganden och positiv respons från andra som väcker mersmak och 

stolthet. I reflektionen ser ungdomen att man kan påverka sitt liv, det gör skillnad 

med eget ansvar och arbete. Marita beskriver också att ungdomarna själva blir 

positivt överraskade över sin egen prestation. 

                                                           
3
 Läs också citatet från Daniel på sidan 4. 
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Utvärderingar 

Svaren kring frågan om de gör utvärderingar av trädgårdsaktiviteterna är positiva, 

men det är skillnader på utvärderingsmetoderna. 

 I Daniels fall är det socialtjänsten som träffar eleverna och utvärderar hur 

de sköter sig i undervisningen och hur undervisningen kan göras bättre. 

 

 Hos Marita är det arbetsterapeuterna som gör bedömningar av 

arbetsförmåga. Varje deltagare följer en rehabiliteringsplan som ska leda 

till förbättringar. 

 

 Grön Helhet som är ett treårigt EU-projekt följs av forskaren Patrik Millet, 

Mittuniversitetet Östersund, men hans resultat kommer först vid 

projektets slut. Maria och hennes kollegor gör egna utvärderingar och 

skriver ”vi tycker det är för tidigt att dra några direkta slutsatser, men vi 

ser ändå att natur och trädgård är något väldigt positivt för vår 

ungdomsgrupp.”  

 

 Martin beskriver att personalen gör enklare utvärderingar där de 

sammanfattar hur säsongen har varit. De ser att ungdomarna lättare 

varvar ner i växthuset och trädgårdarna, samt att exempelvis 

spindelrädsla sakta men säkert övervinns. 

 

Till andra som arbetar med ungdomar 

Här följer en sammanställd hälsning från informanterna4: 

 

Trädgård är ett starkt verktyg om verksamheten har en person som brinner för 

både trädgård OCH ungdomar. Med ett genomtänkt upplägg finns många bra 

stimulerande, konkreta, meningsfulla och pedagogiska aktiviteter som kan ge 

ungdomar lugn, fokus, motivation, miljöengagemang, väckta sinnen, känsla av 

sammanhang och mod att ta ansvar, samt kunskap om sin egen hälsa och 

matvanor. Fler borde använda trädgården som en del i sin verksamhet!

                                                           
4
 Läs även bilaga 5, ”Bonus från Linnea”. 
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Diskussion 

Här lyfts syftet och frågställningarna fram genom att försöka finna samband 

mellan resultatet och bakgrunden, detta har vävts ihop med ett resonemang kring 

de funderingar som kommit upp under arbetets gång. Sist kommer en kritisk 

analys och förslag till fortsatta studier. 

 

 

Trädgårdens KASAM 

Finns det likheter hos arbetslösa ungdomar och hos dem med kriminella problem? 

Meningsfullheten exempelvis; kan brist på arbete vara en möjlig orsak till att 

närma sig kriminalitet? Vilket kanske ger en känsla av sammanhang, tills dess att 

det blir ohanterligt? Här tror jag att informanternas arbete är guld värt för 

samhället och givetvis för den enskilda individen.  

Ungdomarna får mer eller mindre frivilligt lära känna ett annat sammanhang, 

trädgården, som till en början kan verka vara hur trist och långsamt som helst. 

(Frivilligheten i deras problematiska livssituation kan också diskuteras!). Detta nya 

sammanhang är, enligt bakgrund och resultat, friskt och stort nog att rymma 

bearbetningen av livets mening och intimt nog att visa att just min unika existens 

och handling behövs och gör skillnad.  

 

Att denna bearbetning och upplevelse sedan görs med något så begripligt och 

hanterbart som t.ex. uppgiften att jag bör ge tomatplantan närig och vatten för 

att den ska leva, bidrar till att meningsfullheten kommer på plats. Därigenom föds 

motivationen som ger energi och livsglädje vilket i resultatet återges med självtillit 

och spontan glädje.  

 

Just detta - Trädgårdens dimensionerade rum och tid, med dess jordnära och 

konkreta aktiviteter, tolkar jag som svaret på varför informanterna använder sig 

av trädgårdar i sina arbeten med ungdomarna. 

 

Hjärna, hjärta och hand 

För att veta och förstå att tomatplantan behöver vatten och näring behöver 

ungdomarna informanternas stöd, kunskap och uppmuntran. Gröna miljöers krav 

är lätta att balansera mot en persons förmåga, men detta förutsätter också att 

handledarna, informanterna, ska kunna se ungdomarnas förmåga, behov och 

dagsform för att kunna stödja en stressreducerande känsla av kontroll. Detta 

styrks genom Martins och Daniels behov att vilja lära sig mer om diagnoser och 

behandlingsarbete, liksom att Daniel påpekar att trädgårdskunskapen inte är det 

viktigaste i detta arbete och yrkesroll. Väl värt att påminnas om är att dessa 

ungdomar har ett team runt omkring sig, vilket gör att det inte endast är den som 
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ansvarar för trädgårdsverksamheten som ska ha all den kunskap som behövs i 

ungdomarnas behandlingar och program.  

Jag ser även att pedagogik behövs i informanternas arbete, dels för jag tror det är 

en konst att lära ut orsaken till att behöva (och helst vilja) vattna en växt till någon 

som till en början kanske aldrig hållit i en vattenkanna och motsätter sig att göra 

det. Och dels för att informanternas arbete syftar bland annat till att ge 

ungdomarna kunskaper som de kan ha användning av senare i livet. 

Det sedvanliga trädgårdsarbetet handlar alltså om så mycket mer än att ”bara” 

gräva en grop och plantera ett träd. Men att lyckas med konststycket att förmedla 

känslan för trädet, för en vattenkanna eller för ett yrke (med ungdomarnas 

utveckling som mål) kräver en person med strategi och pedagogik som inte bara 

ger av sin kunskap utan också av sitt hjärta. Informanterna är således nyckeln till 

att trädet ska kunna berätta sin historia för ungdomarna. 

”Genom tilltro till mig som lärare och medmänniska vågar eleven släppa greppet 

om sin fasad och sakta låta intrycken få fäste i sitt inre”, Daniel. 

 

 

En grön del 

Mycket av det som informanterna berättar att ungdomarna själva uttrycker till 

dem och dels det informanterna tycker sig kunna se hos dem, visar på hur en grön 

miljö stödjer ungdomsarbetet.  

Om vi tänker på sammanhanget igen så omfattar det faktiskt mer än den gröna 

delen. Att bli tvångsplacerad på ett behandlingshem är också ett nytt 

sammanhang, liksom att bryta dygnsrytmen och aktivera sig utanför hemmet. Det 

kan vara nog så turbulent och där tror jag att den gröna delen stödjer 

ungdomarna bättre än en inomhusmiljö, för att du får ”mer på köpet” genom 

exempelvis sinnlig stimulans, eller att dagsljuset hjälper din biologiska klocka till 

att återställa en bättre dygnsrytm.  

Att de också sover bättre, blir lugna och har någonstans att ta vägen när 

avdelningen blir för stimmig är resultat av både fysisk aktivitet, frisk luft och att 

gröna miljöer kan svara mot de stunder när den psykiska kraften är låg. Allt detta 

stödjer i sin tur informanternas arbete och problemlösning.  

 

Detta gröna mervärde som finns i allt från klorofyllet, till tomatens sötma, 

skogspromenaden och dagsljuset, är något jag tycker vi bör ta tillvara på i större 

utsträckning. Vi är flera som skulle må gott av att få sova bättre och stimuleras av 

fågelsång. Förutom grön rehabilitering och omsorg (där det gröna är en del) skulle 

vi exempelvis kunna utveckla grön friskvård, grön företagshälsa, grön integration, 

grön föräldraledigverksamhet, grön par- och familjeterapi, grön 

pensionärsverksamhet, grön skollovsverksamhet och grön ungdomsverksamhet. 

För många beslutfattare krävs det utvärderingar från liknande verksamheter för 

att våga satsa och tro på idén. Därför är det bra att Grön Helhet har en forskare 
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knuten till projektet. Det är något som jag hoppas att fler gröna 

projekt/verksamheter anammar vid deras start.   

Informanterna skulle med stor sannolikhet kunna utbyta värdefulla erfarenheter, 

tips på aktiviteter och problemlösning, samt föra en diskussion kring 

förebyggande (trädgårds)arbete för ungdomar som riskerar att hamna i 

problematiska livssituationer. För visst vore det bra att förebygga att ungdomar 

hamnar snett? Är det exempelvis problem hemma som bidrar till svårigheter i 

skolan, så skulle en grön del i en fritidsverksamhet kunna vara faktorn som avgör 

att ungdomen klarar av situationen, får tillfälle till bearbetning och kan gå stärkt 

ur krisen. 

Bara möjligheten att få ut aggressivitet genom att få gräva och hacka bort 

eländiga gamla rötter tror jag kan vara av stort värde för en persons hälsa. En grön 

del skulle helt enkelt kunna fungera som ett smörjmedel för övriga delar i en 

verksamhet. Där en god hälsa är grundmålet och förutsättningen för att lyckas 

med övriga utvecklingsmål. 

 

 

Avslutning 

Här följer en kort återanknytning till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Trädgårdens KASAM är alltså varför trädgårdar används i informanternas arbete, 

det är en miljö som erbjuder rum för bearbetning och aktiviteter som är 

symboliska och begripliga. Den gröna delen stimulerar ungdomarnas hälsa (på 

många plan!), som i sin tur stödjer informanternas mångsidiga sätt att använda 

trädgården i arbetet med ungdomarna - genom hjärna, hjärta och hand. 

 

 

Kritisk analys 

Metoden har fungerat bra för att få svar på varför trädgårdar används och vad 

man gör i dem. Däremot tror jag att svaret på hur man arbetar fodrar en djupare 

metod, genom att exempelvis kombinera djupintervjuer med observationer. Trots 

det tycker jag att bearbetningen lett till en första förståelse för hur trädgårdar kan 

användas för att stimulera ungdomar. 

Svaren från informanterna som sammanställdes i resultatet är väldigt lika och 

entydiga från början. Informanterna själva, precis som jag, har en egen stark 

relation till trädgård vilket sannolikt gör att vi har föreställningar, erfarenheter och 

egna värderingar om naturens positiva hälsoeffekter. Genom valet av metod har 

mina egna meningar inte uttryckts i resultatet och det har heller aldrig varit en 

önskan. I diskussionen framgår det tydligt vad jag funderar kring. Syftet var att få 

ta del av andras erfarenheter och grundinställningen till studien blottas i 

bakgrunden vars källor kan granskas av läsaren. Observera att bakgrunden har 

varit okänd för informanterna under hela arbetet och att intervjufrågorna var så 
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kallade öppna och sorterade under rubriker som endast beskrev vad frågorna 

syftade till (se bilaga 1 och 2). I denna studie går det inte, enligt min mening, att 

studera objektivt eftersom alla människor är präglade av en kultur, samt att ett 

yrkeskunnande bör studeras med fallstudier. Läsaren får nu själv avgöra om detta 

gör resultatet mindre tillförlitligt. 

 

 

Vidare studier 

Förslag på vidare studier skulle kunna vara liknande arbeten men med muntliga 

djupintervjuer och observationer för att få en djupare och bredare bild av den 

levande kunskapen. Ungdomarnas syn av det hela vore av stor vikt att undersöka 

närmare! Det vore också spännande att ta reda på om det finns behov av en 

trädgårdsterapeut- eller trädgårdspedagogutbildning med påbyggnadskurser för 

specialisering av specifika målgrupper. Hur skulle en sådan utbildning se ut? Sist 

vore det också av stort värde att undersöka det som görs i t.ex. USA och England 

där horticultural therapy utvecklats i flera år (det skulle jag gärna gjort vid mer 

tid!).  

Kanske är någon intresserad av att starta en nationell organisation med grön 

expertis som främjar och underlättar en nationell grön utveckling? För att sedan 

kunna medverka internationellt där länders erfarenheter kan mötas och 

utvecklas.  

 

Slutord 

Tänk att näringsvärdet i en tomat är så mycket mer än c-vitamin och kalium mm., 

den ger näring till själen också, ja, och ett socialt värde till en hel stadsdel! 

Ringarna på vattnet är många, från något som började som ett litet, litet frö i en 

hand på någon som kanske inte riktigt anade vad som skulle komma. Att denna 

person blir förvånad över andras positiva reaktioner och över sin egen förmåga att 

få något så litet att leva, överleva, växa och ge frukt, är inte konstigt. Klart att 

leendet spricker fram och en känsla av stolthet, av att faktiskt ha skördat sin egna 

första tomat! Fantastiskt. Vem unnar inte alla att få uppleva det? 
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Bilagor 

Bilaga 1 - E-postintervju. 

E-POSTINTERVJU – UNGDOMAR I TRÄDGÅRDAR.  

Datainsamling till B-uppsats, Annie Bergman, Trädgårdsmästareprogrammet, Gävle Högskola  

N-institutionen, ht 09. 

 
 

Skriv namn, datum, ort: 

Din tjänst (yrkestitel): 

Eventuell webbadress till verksamheten: 

 

BERÄTTA OM DIN BAKGRUND. 

1. Vad har du för utbildning? 

 

2. Vilka livserfarenheter, anställningar, trädgårdserfarenheter har du användning 

av idag? 

 

3. Om du känner ett behov av att komplettera dina kunskaper, vad skulle det 

vara? 

 

4. Vad betyder trädgård och odling för dig? 

BESKRIV DEN VERKSAMHET SOM DU JOBBAR I. 

5. Vem är din arbetsgivare? Ort? 

 

6. I vems regi är verksamheten förlagd? 

 

7. Hur arbetar ni? Vilket mål har ni med arbetet? 

 

8. Beskriv målgruppen/ungdomarna ni arbetar med? Kön, ålder, problematik, 

frivillighet i placering i trädgården m.m. 

 

9. Beskriv din yrkesroll i verksamheten. 

 

10. Berätta hur en vanlig arbetsdag kan se ut för dig. 

Berätta om trädgårdens betydelse. 

11. Berätta om hur det kommer sig att ni använder er av en trädgård. 

 

12. Vilket år startade ni? 
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13. Beskriv hur trädgården ser ut, storlek och innehåll. 

 

14. På vilket sätt är trädgårdens utformning och innehåll anpassat efter 

målgruppens behov? 

 

15. Berätta vad ni gör i trädgården. Vad syftet är med det? 

 

16. Gör ni utvärderingar av ungdomarnas trädgårdsaktiviteter? Om ja, vilka 

slutsatser kan ni dra av dessa? 

 

17. Vad du tycker trädgården och dess aktiviteter ger ungdomarna?  

 

18. Vilka är ungdomarnas egna spontana reaktioner på trädgården och 

aktiviteterna? 

 

19. Vilka ev. svårigheter och problem kan dyka upp i trädgården i arbetet med 

ungdomarna? 

 

20. Upplever du att det finns faktorer som kön, ålder eller bakgrund hos 

ungdomarna som antingen hindrar eller underlättar arbetet i trädgården? Ser du 

t.ex. skillnader mellan tjejernas och killarnas intresse för trädgården? 

 

BERÄTTA OM ER TEORETISKA BAKGRUND OCH DINA TANKAR. 

21. Vad stödjer ni er ”trädgårdsmetod” på? Finns det några teorier? Forskning? 

 

22. Beskriv vad du vet om det som görs i andra länder kring temat ungdomar och 

trädgård? 

 

23. Vad tror du att trädgårdsforum/aktiviteter skulle ge dagens ungdomar? 

 

24. Kan trädgård stimulera ungdomar att (ta ansvar för och) påverka sin egen 

hälsa? Hur? 

 

25. Vad skulle du vilja säga till dem som jobbar med ungdomar kring att använda 

trädgård som en del i verksamheten? 

 

26. Vilka tankar och idéer har du själv fått under den tid du arbetat med 

ungdomar i trädgård?  

 

27. Är det något du tycker jag glömt att fråga? 

 

 

1000TACK för din medverkan! /Annie Bergman



 

 

Bilaga 2 - Följebrev. 

Följebrev till E-postintervju – Ungdomar i Trädgårdar. 

2009-10-25 

Hej Maria, Martin, Daniel, Marita och Linnea! 

Först och främst vill jag tacka er alla för att ni ställer upp och vill hjälpa mig i mitt arbete. 

 

Avsikten med denna e-postintervju är att få in 

kvalitativ data (kunskap, fakta) som jag sedan 

kommer att använda mig av i mitt försök att 

besvara mina frågeställningar. Det hela kommer 

resultera i en B-uppsats som också är mitt 

avslutande examensarbete på utbildningen till 

trädgårdsmästare vid Gävle Högskola. 

 

Ni är fem stycken informanter som antingen nu 

arbetar med ungdomar eller har gjort det tidigare. 

Ni som gjort det tidigare har en lång erfarenhet 

som är minst lika dagsaktuell och viktig i detta läge, 

då jag behöver all kunskap jag kan få.  

Tillsammans täcker ni fem in ungdomsmålgrupper 

rörande kriminalitet, missbruk, arbetslöshet, 

psykisk ohälsa, sociala beteenden och 

familjesvårigheter. 

 

Jag är en student som tror att trädgård skulle 

kunna användas i många syften för att hjälpa och 

stödja människor i olika processer. I detta arbete 

vill jag undersöka hur man idag använder 

trädgårdar i arbetet med ungdomar som har 

speciella behov. Samt vad det ger dessa ungdomar. 

Jag är medveten om att det är många frågor men 

eftersom detta område är helt nytt för mig är det 

också svårt att begränsa antalet. Ni kanske till och 

med ser något viktigt som jag inte alls tänkt på!  

 

Du svarar på det DU kan och vill, skriv så mycket 

eller lite du vill.  Är det någon fråga som du vill 

anonymisera så skriv det. Är något konfidentiellt 

men som du tycker är av vikt för min förståelse, 

skriv det och jag tar ej med det i resultatet. Jag 

kommer inte att ställa följdfrågor. Jag kommer att 

höra av mig om det är något jag inte riktigt förstår 

för att undvika missförstånd. Jag kommer endast 

att använda den data jag behöver. Du får givetvis 

också ångra dig och avbryta ditt deltagande.  

 

 

 

Ring om du undrar över något! 

 

Ni skriver era svar i dokumentet under respektive 

fråga. ’Spara som’ med ert namn och skicka 

dokumentet till min e-post. Har ni inte Word så kan 

jag kopiera frågorna direkt i e-post meddelandet. 

Radera inte ditt svarsdokument innan jag bekräftat 

att jag fått det utan problem. 

 

Vill du hellre skriva för hand? Meddela mig din 

adress snarast, så skriver jag ut och skickar med 

vanlig post, bifogar då porto och kuvert till svaren. 

Alternativt skriver du ut, svarar och postar mig och 

jag ersätter kostnaden. Skriv svaren på tomma 

papper med frågans nummer framför. 

 

Alla svar kommer skrivas ut på papper och därefter 

raderas från min dator och e-post. De utskrivna 

svaren kommer att lämnas (i ett kuvert med mitt 

namn och examensarbetets titel på) till N- 

institutionens kansli på Gävle Högskola för 

arkivering då arbetet är klart för tryckning. Arbetet 

kommer att publiceras elektroniskt i DiVA (Digitala 

vetenskapliga arkivet) där alla som vill kan göra 

sökningar. 

Ni kommer självklart att få varsitt exemplar av 

arbetet i pdf-format från mig i slutet av december 

2009.   

 

Skicka dina svar senast tisdag den 3 november 

2009. (Med vanlig post på måndagen den 2 

november, innan tömningen sker!)  

Jag kommer att påminna er några dagar innan.  

 

Lycka till! 
/Annie Bergman



 

 

Bilaga 3 - Bild: Engagemang/psykisk kraft . 

 

 

 

Typ av engagemang beroende på individens psykiska kraft. 

 

 

 

 

 

 

Bild hämtad från: 

Grahn, Patrik. (2005). Om trädgårdsterapi och terapeutiska trädgårdar. I 

Johansson, Maria & Küller, Marianne (red.) Svensk miljöpsykologi. Lund: 

Studentlitteratur 5

                                                           
5
 Med lov från Patrik Grahn, e-post 091102. 



 

 

Bilaga 4 - Kursplan Trädgårdsterapi. 

 

LP0511 TRÄDGÅRDSTERAPI, INTRODUKTIONSKURS, 15HP 

Horticultural Therapy, Introductory Course  

 

Kursplanen fastställd: 12 december 2007 

Ämne: Landskapsplanering 

Nivå och fördjupning: Grund AB  

Betygsskala: 5 / 4 / 3 / U  

 

Förkunskapskrav 

Grundläggande behörighet  

Mål 
Kursen syftar till att ge en introduktion till ämnet trädgårdsterapi. Kursen innehåller både 

teoretiska och praktiska moment. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen. 

 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

- redogöra för bakgrunden till ämnet trädgårdsterapi 

- ge exempel på hur trädgårdar kan användas i trädgårdsterapi 

- diskutera den terapeutiska dimensionen inom trädgårdsterapi 

- ge exempel på olika aktiviteters terapeutiska tillämpning 

- kommunicera praktiska och teoretiska kunskaper inom området till yrkesverksamma och 

lekmän  

Innehåll 
Den teoretiska delen innehåller kännedom om den historiska bakgrunden till ämnet 

trädgårdsterapi, med nationella och internationella utblickar om var utbildning, forskning 

och tillämpning sker. Vidare ges en översiktlig genomgång om ledande teorier inom 

forskningen gällande vad det är som gör terapin verksam. Den praktiska delen är förlagd till 

Alnarps Rehabiliteringsträdgårdar. Kursens deltagare får prova på skilda moment i terapin 

och får därigenom en inblick i vad de behöver förbättra i sitt kunnande. I ett för kursen 

centralt moment använder studenterna de inhämtade kunskaperna till att i projektarbeten i 

grupp utveckla och undersöka trädgårdsterapeutiska aktiviteter riktade till olika 

målgrupper. 

 

Under kursen får studenten bekanta sig med sammanhang inom vård, omsorg och 

rehabilitering där trädgårdsterapi förekommer. Studenten får en introduktion till hur 

aktivitetsprogram läggs upp samt insyn i betydelsen av trädgårdens utformning. Kursen 

förmedlar på olika sätt hur trädgårdsterapi kan förbättra klientens förmåga att konstruktivt 

upptäcka och ta vara på sina resurser och hur terapeuten kan arbeta med meningsfulla 

aktiviteter på klientens villkor i trädgårdsrum där kravnivån är anpassad till klientens 

förmåga.  

Genomförande 
Kursen ges delvis på distans och går på halvfart. Fyra träffar á tre dagar fördelade på en 

tidsrymd motsvarande en termin utgör schemalagd tid vid Alnarps 

Rehabiliteringsträdgårdar. 

 

Föreläsningar 

Seminarium 

Handledd övning/laboration 

Eget arbete/Grupparbete 



 

 

Inläsning av litteratur 

Examination 

Litteratur 
Gemensam kurslitteratur fastställs av nämnden/motsvarande och redovisas i bilaga till 

kursplanen. Aktuell information om gemensam kurslitteratur ska finnas tillgänglig senast 

åtta (8) veckor före kursstart.  

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs 
Bedömning av inlämnat projektarbete samt genomförande av presentation med tillhörande 

opposition. Deltagande i obligatoriska moment, godkänt inlämnat projektarbete samt 

godkänd presentation och opposition. Specificering av obligatoriska kursmoment ges vid 

kursstart.  

Ansvarig institution/motsvarande 
Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi  

Ort 
Alnarp 

 

Kompletterande uppgifter 
Fastställd av:  Programutskott landskap 

Biologiområde:   

Ersatter:  LP0465 
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Bilaga 5 - Bonus från Linnea 

I Malmö pågår projektet Barn i stan sedan 2008 i stadsdelen Seved. Projektet drivs 

av den ideella somaliska kulturföreningen ”Hidde Iyo Dhaqan” (kultur och 

tradition) för att främja möten mellan barn och äldre, av många nationaliteter. 

Detta sker genom olika verksamheter som exempelvis café och koloniodling.  

”Idén började med att en somalisk flicka var ute och gick med sin pappa och såg 

en svensk gammal tant och frågade sin pappa: - Hur såg det ut här när hon var 

liten? Pappan hade ingen aning”. 

Seved var förr ett koloniområde och en del av de äldre som bor där nu var med på 

den tiden. Historien och kunskapen lever nu vidare med odling som gemensam 

nämnare, detta gör att barnen får en förankring och kännedom om sin stadsdel. 

Under sommaren blev odlingen en naturlig mötesplats, där diskuterades det mat, 

odlig och recept över både åldersgränser och kulturgränser. Tomat, lök, spenat, 

majs och bönor är internationellt. Smultron var för många en ny smakupplevelse.  

Linnea Wettermark som arbetar med koloniodlingen berättar: 

”Coola tonårskillar går förbi och undrar vad det är för en blomma jag planterar. 

Jag svarar att det är en tomatplanta. 

- Va, tomat?! Det är ju gott! Svarar de överraskat. Deras nästa kommentar är: 

- Då kommer vi och tar tomaterna sen! 

- Ja, gör det, dem är till för alla. Svarar jag. 

- Va? Får vi? Förvånade. 

Samma killar har kommit tillbaka under sommaren och frågat om lov. De har fått 

äta hur mycket de vill av tomater, jordgubbar och smultron. Jag tycker det är så 

häftigt att de frågar om lov!” 

 

Trots att Seved är socialt belastat med droghandel, kriminalitet, bilar som brinner 

och annan skadegörelse så får odlingarna vara ifred.  

”Det är lillebrorsan som har bundit upp tomaterna och det är ju lilla syrran som 

sått solrosen.” 


