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Sammanfattning 

 

Tonåringar verkar vara en bortglömd målgrupp. Många tonåringar i dagens samhälle upplever stress 

på grund av krav från omgivningen och mår därför dåligt. I rapporter om tonåringars fysiska och 

psykiska hälsa uppger många tonåringar att de lider av flera olika stressymptom så som magont, 

huvudvärk eller sömnproblem flera gånger i veckan, och sämst mår tonårstjejer.  

Syftet med denna litteraturstudie var att kunna ge ett förslag på vad en grön utemiljö kan innehålla för 

att minska stressymptomen hos tonårstjejer. Jag ville ta reda på vilka faktorer i en grön utemiljö som 

kan stärka självkänslan och minska stressymptomen hos tonårstjejer. 

Detta gjordes genom en litteraturstudie där material samlades in genom systematiska 

databassökningar.  

Mina resultat visar att ungdomar har samma uppfattning som vuxna om vilka gröna miljöer som är 

återhämtande. Ungdomar anser att deras utomhus miljö hade stor betydelse för deras fysiska, psykiska 

och sociala hälsan. De önskar sig platser för aktiviteter, passiva rekreationsplatser och platser för 

sociala aktiviteter. Ungdomarna vill att deras gröna miljö ska vara städade, innehålla mycket grönt, 

träd, gräs, många blommor och andra växter, växter på väggar, basket och fotbollsplaner, djur, 

fontäner, picknickbord och andra sittmöjligheter. 

Ungdomar verkar inte bara vara en bortglömd målgrupp, de är en bortglömd målgrupp när det skrivs 

eller forskars inom ämnen som stress, gröna utemiljöer eller trädgård.  
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Inledning 
Kraven på oss människor ökar både från omgivningen och från oss själva. Vi ska finnas tillgängliga 

alla tider på dygnet, förverkliga oss själva genom kurser i det mesta, hämta och lämna på dagis, göra 

karriär, hinna träna, äta rätt m.m. Det är inte konstigt att det länge har diskuterats i media, på 

arbetsplatser och bland allmänheten om att många vuxna människor är stressade och kostar samhället 

massor med pengar i form av långtidssjukskrivningar. Utmattningssyndrom diskuteras som den mest 

ökande folksjukdomen. Om detta är sant så gäller min oro just nu allas vår framtid, och i synnerhet 

barnens eller närmare bestämt ungdomarnas framtid. Statistiken pekar nämligen på att många barn och 

ungdomar visar symptom på stress. Vad kommer detta leda till i samhället framöver? Tänk om vi 

kunde” - mota Olle i grind” genom att försöka arbeta mer i förebyggande syfte. Skulle det bli mer 

samhällsekonomiskt? 

Ämnen som trädgård och hälsa har fått ett ökat intresse i media och bland allmänheten. Det kan 

kanske locka fler beslutsfattare att ta de positiva forskningsresultat som framkommit inom 

miljöpsykologin på allvar. Idag finns organisationer och inrättningar som bedriver rehabilitering med 

trädgårdsterapi för personer med utmattningssyndrom t.ex. Alnarps rehabiliteringsträdgård och Haga 

hälsoträdgårdar. Där bedrivs trädgårdsterapi i första hand för vuxna. Går det att göra terapiträdgårdar 

och ”healing gardens” i förebyggande syfte? Går det att bedriva terapiträdgårdar och ”healing 

gardens” för ungdomar? 

Det jag vill med det här examensarbetet är att inspirera andra till att använda de positiva 

forskningsresultat inom miljöpsykologi som finns om gröna miljöers positiva påverkan på vår hälsa. 

Jag vill även uppmana fler människor till att göra studier och forskning för att få fram fakta om gröna 

miljöer och dess påverkan på ungdomars hälsa. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att kunna ge ett förslag på vad en grön utemiljö kan innehålla för 

att minska stressymptom hos tonårstjejer. 

Frågeställning 

Vilka faktorer i en grön utemiljö kan stärka självkänslan och minska stressymptomen hos tonårstjejer? 

Avgränsning 

Undersökningen omfattar inte tonårskillar. Jag har gjort denna avgränsning för att den givna tiden för 

examensarbetet inte räcker till för att undersöka om killar har liknande behov av utomhusmiljö och 

utomhusaktiviteter som tjejer. Många av publicerade studier om hälsa berör unga som är mellan 13 
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och 25 år gamla.  Det är stora skillnader mellan en person som är 13 år och en som är 25 år, därför ska 

jag försöka inrikta mig på att studera tjejer 13 -18 år gamla, utan känd diagnos eller känd etnisk 

härkomst. 

Bakgrund 

Tonåringar verkar vara en bortglömd målgrupp. Många tonåringar i dagens samhälle upplever stress 

på grund av krav från omgivningen och därför mår de dåligt. I Statens offentliga utredningar från 2006 

” Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder” framgår det att unga 

människor idag upplever att de är stressade och känner oro. Skillnaden mellan flickor och pojkar är 

tydlig. Flickor visar i större utsträckning symptom på stress och psykisk ohälsa. Samtliga studier visar 

på ökade besvär i form av oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet, anspänning och värk. Granskningen 

innehåller flera studier, där ungdomar i åldern 15–24 år fått svara på frågor om de har symptom på 

stress och psykisk ohälsa (SOU 2006:77).   

I en rapport från ungdomsstyrelsen ”FOKUS 07 - En analys av ungas hälsa och utsatthet ”kan man 

läsa: 

 ”nästan 80 procent av ungdomarna bedömer att deras allmänna hälsotillstånd är mycket 

bra eller ganska bra. Men samtidigt uppger 40 procent att de antingen har ont i magen, 

huvudvärk eller problem med sömnen flera gånger i veckan” (Ungdomsstyrelsen 

2007:14: s. 7).  

Även här kan man se att fler unga kvinnor än unga män mår dåligt.   

Jag ville därför ta reda på om den gröna miljön kan vara ett alternativ till att hjälp tonårstjejer. 

Stress 

Begreppet stress definieras olika av olika människor. Jag har valt att förklara Lazarus och Folkmans 

definition av begreppet, därför att det är en vanlig definition inom psykologin och den används även i 

Statens offentliga utredningar begrepp (SOU 2006:77). 

Lazarus och Folkman menar att om en person upplever att påfrestningen hon eller han utsätts för 

överstiger den egna förmågan att klara av påfrestningen så är man stressad, och det kan leda till olika 

känslor av oro, frustration och anspänning (Lazarus & Folkman 1984). Det är det självupplevda som 

är måttstocken för om du upplever stress och kan därför variera från person till person. 
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Stressymptom  

Stressymptom visar sig på olika sätt hos olika människor. Ett vanligt första tecken på stress är 

sömnproblem, som ofta följs av trötthet. Andra signaler kan vara huvudvärk, rastlöshet, oro, ledsenhet, 

koncentrations svårigheter, irritation, hjärtklappning, andningssvårigheter, ont i kroppen, högt 

blodtryck, ångest, magproblem så som förstoppning och magkatarr, eksem eller utslag, överkänslighet 

för ljud, ljus och lukter (www.sjukvardsradgivningen.se). 

Hälsa 

WHO definierade år 1948 hälsa enligt följande:”Health is a state of complete physical, mental and 

social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity” (WHO 1948).  Denna 

definition används över hela världen än idag för att förklara ordet hälsa. 

Teorier  

Forskning inom miljöpsykologi tar främst fasta på två teorier för att förklarar de positiva 

hälsoeffekterna av vistelse i natur. Den ena teorin hävdar att koncentrationsförmågan förbättras av 

naturliga miljöer. Makarna Kaplan förespråkar denna teori som handlar om informationsbearbetning.  

De beskriver två typer av uppmärksamhet för att förklara sin teori. Den ”riktade uppmärksamheten” är 

den som belastar oss då vi tvingas vara koncentrerade för att sortera och bearbeta all information. 

Exempel på detta är bilkörning, eller vistelse i statsmiljö . Denna uppmärksamhet kostar mycket 

energi. 

Den andra typen av uppmärksamhet kallas ”spontan uppmärksamhet” eller ”fascination” och är 

motsatsen. Då vi vistas i naturmiljöer eller på annat sätt har kontakt med naturen som är kravlös och 

vilsam får vi möjlighet till återhämtning (Kaplan & Kaplan 1989; Kaplan 1995). 

Den andra teorin är Roger Ulrichs teori som hävdar att stressen minskar genom vår reflexmässiga 

respons på naturliga miljöer. Ulrich hävdar att vår koppling till naturen är medfödd och reflexmässig, 

och att även vårt sätt att hantera stress är medfött och reflexmässigt. Vi känner undermedvetet om vi 

kan överleva i den miljö där vi befinner oss, eller om den är onaturlig och därmed stressande. Hjärnan 

reagerar instinktivt vid stress och kroppen förbereder sig antingen på att slåss för överlevnad eller fly. 

Ulrich menar i sin teori att stress inte är farligt, men att den kan bli det om vi inte får återhämta oss 

från denna reaktion. Han hävdar att den mest återhämtade miljön är den öppna eller halvöppna 

savannen med närhet till vatten, som i vårt undermedvetna får oss att känna trygghet. Denna miljö och 

känsla är ett arv från flera tusen år sedan (Ulrich 1993, 1999). 

 

 

http://www.sjukvardsradgivningen.se/
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Patrik Grahns ”åtta karaktärer” 

Patrik Grahn har genom forskning identifierat ”åtta karaktärer”, d.v.s. gröna områden med olika 

egenskaper och utseende. Dessa karaktärer tilltalar många människors sinnesintryck och är framtagna 

för att användas som hjälp vid anläggning av parker eller trädgårdar. Till exempel om en park/trädgård 

ska tilltala många olika människor så används så många karaktärer som möjligt, eller för att kunna 

tilltala en speciell målgrupp så kan några karaktärer väljas ut (Grahn 2005, 2009).  

 

”Karaktärer” (Stigsdotter & Grahn 2002; Grahn 2005, s. 141; Nordh 2006). 

 

1. Rofylld – En plats som ska vara lugn och trygg. Ljuden från vind, vatten, fåglar och insekter 

dominerar. Det ska kännas rent. Skräp och ogräs hör inte hemma här, inte heller störande ljud. 

Används ytan på kvällen bör belysning finnas. 

2. Vild - Det ska finnas växter som ger intryck av att vara självsådda, moss- och lavbelupna 

stenblock, gamla stigar, många djur, fåglar och insekter, lugn och ro. Området ska upplevas 

mystiskt men ändå tryggt. 

3. Artrik – Många växt- och djur- arter är representerade.  

4. Rymd – En plats för eftertanke. Platsen ska innehålla tydliga rum med väggar och ändå 

kännas rymlig och fri. Ett exempel på sådant område är en skogsglänta med utsikt över en äng. 

5. Öppen/Allmänning – Gröna öppna ytor som ger överblick och kontroll över det som händer. 

Här ska aktiviteter som picknick, drakflygning och idrott kunna utövas. 

6. Privat/Viste – En omgärdad oas för sinnliga upplevelser. Denna plats kan vara allt från en 

koja för barn till en trädgård för vuxna. Här ska man kunna vara med sig själv och koppla av 

eller experimentera och leka.  

7. Social/Samvaro – En plats där människor kan mötas eller sitta och uppleva rörelsen. Platsen 

ska innehålla utflyktsmål som kiosker och serveringar omgärdade av blomsterarrangemang 

eller planteringar. 

8. Kulturell/Kulturhistoria – Området kan bestå av blomsterplanteringar, skulpturer, fontäner 

eller andra historiska och kulturella monument eller lämningar. 

 

De ”karaktärer” som tilltalar människor främst är rofylld, rymd, artrik och vild. Dessa ”karaktärer” 

tilltalar även de mest stressade människorna. ”Karaktärerna” öppen, kulturell och privat tilltalar 

mindre stressade människor (Grahn 2005, s. 140; Nordh 2006). 

”Horticulture therapy”  

”Horticulture therapy” är trädgårdsodlings - terapi som inriktar sig på aktiviteter i trädgården, där 

själva trädgårdsaktiviteten är viktigast. Den ger människor en känsla av att genom aktivitet kunna 

styra över sitt liv och ger en känsla av livskvalitet, sammanhang och värde (Grahn 2005, 2009). 
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”Healing gardens ” 

”Healing gardens” är trädgårdar för återhämtning där den rena upplevelsen av trädgården, parken eller 

naturen verkar återhämtande. Det är själva utseendet och designen av dessa platser som är viktigast, 

inte aktiviteten (Grahn 2005, 2009). 

Metod 

Material samlades in genom systematiska databassökningar. Materialet granskades, genomlästes, 

sammanställdes i tabeller och presenteras mer detaljerat som löpande text. 

 

Databassökning  

Jag började göra artikelsökningar i Högskolans databaser. Artikelsökningen har främst gjorts i 

databaserna; Academic Search Elite, CINAHL, E-Journals, ERIC, MEDLINE och SocINDEX. Alla 

databaser innehåller vetenskapliga artiklar i fulltextformat och ”peer reviewed” artiklar. På grund av 

att det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar som innefattade tonåringar och trädgård eller andra 

gröna miljöer, har arbetet utökats till att omfatta Google scholar, och bland examensjobb från Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU).  En förklaring till att det var svårt att hitta artiklar som innefattar 

ungdomar kan vara att av forskningsetiskt skäl krävs målsmans godkännande för att göra 

enkätundersökningar på ungdomar under 15 år. 

 

Sökord som använts i olika konstellationer är; green urban, adolescent, green areas, stress, crisis, 

Grahn, youth, teenagers, public space, garden, healing garden, teenage girls, female, Self-esteem, 

horticulture, horticulture therapy, green, nature, young, adults, natural settings, utomhusmiljö, 

trädgård, ungdom, tonåring, urban green spaces. 

Att jag valde många olika sökord beror också på svårigheten att hitta artiklar och uppsatser som 

handlar om ungdomar och trädgård.  

 

Artikel urval 

Efter att ha läst många sammanfattningar valdes nio artiklar och tre uppsatser ut. De valda artiklarna 

kunde var för sig delvis bidra till att ge svar på frågeställningen: - ” Vilka faktorer i en grön utemiljö 

kan stärka självkänslan och minska stressymptomen hos tonårstjejer? ”De flesta sammanfattningar 

som lästes var inte relevanta för denna studie. 

De vetenskapliga artiklarna skulle i första hand vara artiklar i fulltextformat och ”peer reviewed” 

artiklar med undersökningar om ungdomar och gröna utemiljöer. P.g.a. av det begränsade utbudet av 

vetenskapliga artiklar valde jag även att inkludera uppsatser och doktorsavhandlingar i sökningarna. 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$EHOSTClusterBreadCrumbControl$ClusterBreadCrumbs$ctl00$BreadCrumb','')
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Därefter valdes artiklar, uppsatser och doktorsavhandlingar som innefattade många kvinnor och gröna 

utemiljöer. För att helt få svar på min frågeställning behövdes även artiklar, uppsatser och 

doktorsavhandlingar som undersökte design faktorer och gröna miljöers påverkan på stressymptom. 

Detta resulterade i att nio artiklar, två uppsatser och en doktorsavhandling valdes ut. 

Redovisning av valda artiklar, uppsatser och doktorsavhandlingar 

Tabell 1. 

Databas Sökord Träffar Författare Åtkomst 

datum 
E-Journals via 

Academic Search 

Elite 

Green urban and adolescent 46 Berto (2007) 2009-10-23 

SocINDEX via 

Academic Search 

Elite 

Teenagers and public space 46 Gearin & Kahle (2006) 2009-10-23 

Google scholar Stress and young  and 

adults 

10500 Hartig ;Evans; Jamner; Davis & 

Garling (2003). * 

2009-10-23 

MEDLINE Adolescent and garden and 

female 

Mellan år1995-2009 

113 Lautenschlager & Smith 

(2007) 

2009-10-13 

CINAHL via 

Academic Search 

Elite 

Adolescent and garden and 

stress 

 

2 Nielsen  & Hansen (2007) 2009-10-13 

E-Journals via 

Academic Search 

Elite 

Natural settings and crisis 112 Ottosson & Grahn (2008) * 2009-10-23 

Google scholar Healing gardens and urban 

green spaces and stress 

10500 Stigsdotter (2004) 2009-10-29 

Google scholar Crisis and  författare:Grahn 30 Stigsdotter & Grahn (2002) 2009-10-25 

Google scholar Healing gardens and urban 

green spaces and stress 

10500 Stigsdotter & Grahn (2004) 2009-10-29 

Google scholar utomhusmiljö, ungdomar 367 Olsson & Rösler (2009)* 

 

2009-11-10 

SLUs hemsida Inga  Ossiansson (2004).* 2009-11-01 

Google scholar Healing gardens and urban 

green spaces and stress 

10500 Stigsdotter (2005)** 2009-10-29 

 

*= Hittades via skolans databas men ingen tillgång fulltext artiklar via skolan, utan hittade tillgång via Google 

Scholar på artikelns titel. 

*= Examensarbete 

Resultat 

Alla artiklarna, uppsatserna och avhandlingens resultat har först redovisats i tabellform (se tabell 2.) 

Tabellen är uppdelad enligt följande; Artikeln/uppsatsen titel och namn på författare, syftet med 

artikeln/uppsatsen, vilka som deltagit i undersökningen, vilken metods som använts för att komma till 

ett resultat och sist beskrivs kortfattat författarens eller författarnas resultat. Därefter har resultaten 

tolkats och formats till en resultatbeskrivning i text med början på sidan 13. 
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Artikeltabell 

Tabell 2. 

Artiklar     
Författare Syfte Deltagare Metod Resultat 

 “Assessing the 

restorative value of 

the environment: A 

study on the elderly 

in comparison with 

young adults and 

adolescents” (Berto 

2007).  

 

Undersöka om 

naturliga miljöer är 

mer restorativa än 

bebyggda miljöer, 

och genom att 

jämföra resultatet 

mellan 3 

åldersgrupper. 

 

 

50 personer mellan 

62-93 år. 

100 personer mellan 

18-29 år. 

60 personer mellan 

11-14 år. 

 

Deltagarna fick titta 

på 10 bilder av 5 

olika miljöer. Och 

ranka 29 punkter på 

en 11 gradig skala. 

Alla ålders -grupper 

uppfattade de 

naturliga miljöerna 

som mer restorativa 

än de bebyggda 

miljöerna. 

 

 “Teen and adult 

perceptions of 

urban green space 

Los Angeles” 

(Gearin & Kahle 

2006).  

 

Att utöka 

traditionella 

metoder för 

undersökning med 

fokusgrupper 

genom en utomhus -

vandring. 

Att få veta vad 

tonåringar har för 

attityd till grön- 

områden och 

jämföra resultaten 

med vuxnas 

attityder. 

  

 

16 high school 

seniors.(5 flickor 

och 11 pojkar). 

24 stycken vuxna 

som jobbade eller 

bodde i samma 

område som skolan 

fanns. 

Studien utfördes i 

USA. 

Intervjuer av 

fokusgrupper som 

spelades in, och 

observationer under 

en utomhus 

rundvandring. 

Tonåringar och 

vuxna har olika 

idéer om hur, var 

och vad man kan 

förbättra eller ändra 

för att få en grönare 

miljö. 

 “Tracking 

restoration in 

natural and urban 

field settings” 

(Hartig ; Evans; 

Jamner; Davis & 

Garling 2003). 

 

 

 

 

 

 

Att mäta 

skillnaderna mellan 

stress 

återhämtningen i 

naturmiljö och 

urbana miljöer. 

Detta gjordes 

fysiskt ute i naturen 

eller i statsmiljö, 

jämfört med 

inomhus med eller 

utan vy.  

112 stycken 

studenter. Med en 

genomsnittlig ålder 

på 20,8 år.  

50 % var kvinnor. 

Studien utfördes i 

USA. 

De mätte blodtryck 

före och efter 

aktivitet, detsamma 

med EEG via 3 

elektroder till 

hjärnartären. Med 

en enkät mättes 

personliga 

reaktioner och 

känslor. Man mätte 

även 

Uppmärksamheten 

med ett mät- 

instrument (Necker 

Cube Pattern 

Controll task). 

 

 

Man fann att 

naturen har en 

återhämtande effekt 

på människor som 

bor i staden. Både 

fysiskt och psykiskt. 

Känslor och 

reaktioner påverkas 

positivt av vistelse i 

naturen. Att tiden 

man ser eller 

tillbringar i naturen 

har en betydelse. 

 “Do green areas 

affect health? 

Results from a 

Danish survey on 

the use of green 

areas and health 

indicators” 

(Nielsen & Hansen 

2007). 

 

Att få veta om det 

finns ett samband 

mellan närheten till 

gröna miljöer och 

hälsa i form av 

upplevelsen av 

stress och body 

mass index (BMI). 

1200 stycken 

personer i åldern 

18-80 år. 

Studien utfördes i 

Danmark 

Enkät Man fann att 

människor 

associerar lägre 

stress och lägre 

BMI med att ha 

tillgång till en 

trädgård eller ha 

kort avstånd till 

gröna miljöer  
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Artiklar     

Författare Syfte Deltagare Metod Resultat 

 “Understanding 

gardening and 

dietary habits 

among youth 

garden program 

participants using 

the theory of 

planned behavior” 

(Lautenschlager & 

Smith 2007). 

Var att utvärdera 

om ett trädgårds- 

projekt kunde ändra 

förortsungdomars ät 

beteende eller deras 

syn på 

trädgårdsarbete med 

hjälp av TPB (The 

theory of planned 

behavior).   

96 personer deltog i 

förundersökningen.  

42 pojkar och 54 

flickor. 

66 personer deltog i 

undersökningen 

som gjordes efter att 

ett 10 veckors 

program slutförts.  

25 pojkar och 42 

flickor. 

Åldern varierade i 

mellan 8-15år 

Studien utfördes i 

USA 

Självutvärderingar i 

form av enkäter en 

före deltagandet i 

programmet sedan 

efter programmet 

slutförts. Deltagarna 

fick även skriva ned 

vad de åt på ett 

dygn.  

Resultaten visade 

på att matvanorna 

bara ändrades 

anspråkslöst genom 

detta 

trädgårdsprogram.  

“The role of natural 

settings in crisis 

rehabilitation: How 

does the level of 

crisis influence the 

response to 

experiences of 

nature with regard 

to measures of 

rehabilitation?” 

(Ottosson & Grahn 

2008). 

 

 

 Mäta till vilken 

grad människor blir 

påverkade av en 

kris. 

Mäta restorativa 

erfarenheter, 

aktiviteter och 

humör. 

Mäta människors 

potential för 

rehabilitering. 

547 personer, 454 

kvinnor och 92 var 

män. Ålder 21-56+. 

Enkät. Självrankade 

svar 

Att ha tillgång till 

naturen kan ha en 

buffert effekt på 

människors mentala 

hälsa. 

Erfarenhet från att 

vistas i natur gör att 

människor klarar 

kriser bättre och 

klarar eventuell 

rehabilitering bättre.  

 “A garden at your 

workplace may 

reduce stress.” 

(Stigsdotter 2004).  

 

Att mäta hur olika 

miljöer påverkar 

anställdas känsla av 

trivsel och stress.  

565 personer med 

anställning. I olika 

åldrar, från nio 

svenska städer 

Enkät. Självrankade 

svar. 

Trivseln ökade. 

Stress tillfällena 

minskade om 

människor hade 

fysisk tillgång eller 

vy av trädgård. 

Tiden och antal 

tillfällen var av 

betydelse. 

 

 “What makes a 

garden a healing 

garden?” 

(Stigsdotter & 

Grahn 2002). 

 

Att diskutera 

helande influenser 

av healing gardens 

baserad på teorier 

och tidigare 

forskning om 

miljöpsykologi. 

 

  Design om hur 

Healing gardens bör 

se ut och vad 

planerare och 

designers bör tänka 

på. 

 “A garden at your 

doorstep may 

reduce stress – 

private gardens as 

restorative 

environments in the 

city” (Stigsdotter & 

Grahn 2004).   

 

 

 

Att mäta 

människors 

upplevelse om sin 

egen hälsa, tillgång 

till trädgård och 

användning av 

trädgård. 

953 personer I olika 

åldrar, från nio 

svenska städer. 

 

 

 

 

 

Enkät skickad med 

mail. Självrankade 

svar. 

Att ha en egen 

trädgård ger mindre 

stressymptom än att 

besöka andra gröna 

urbana miljöer. Ju 

grönare och ju 

närmare trädgården 

finns desto mindre 

stressymptom. 
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Uppsatser     

”Utomhusmiljöns 

betydelse för hälsa 

och lärande. 

En enkät -

undersökning om 

gymnasie-

ungdomars 

upplevelser” 

(Olsson & Rösler 

2009). 

 

 

Att undersöka 

gymnasieelevers 

upplevelser av hur 

utomhusmiljön i 

skolan har betydelse 

för deras hälsa och 

lärande. 

 

192 gymnasie -

ungdomar (årskurs 

2-3) på fyra olika 

gymnasieskolor. 

varav 102 samhälls- 

elever och 90 

naturbrukselever, 

140 av dessa var 

kvinnor. 

Studien utfördes i 

Sverige 

Enkät. Resultatet visar att 

utomhus miljön var 

en positiv plats för 

att skapa hälsa och 

lärande. 

Men att det fanns 

skillnader mellan 

hur samhälls elever 

och naturbruks -

elever upplevde sin 

utomhusmiljö och 

utomhus pedagogik. 

”Hur kan 

rehabiliterings 

trädgården hjälpa 

patienter med 

utmattnings -

syndrom?” 

(Ossiansson 2004).  

 

Att undersöka 

upplevda 

hälsoeffekter av 

trädgårdsrehabiliteri

ngen på Alnarp. 

Undersöka om 

själva trädgården 

och vad i dess 

innehåll som bidrog 

till dessa 

hälsoeffekter. Och 

om hälsoeffekterna 

stannar kvar. 

5 kvinnor mellan 

25-65 år, som 

genom gått 

behandling på 

Alnarp 

rehabiliterings 

trädgård för 

utmattnings -

syndrom. 

Studien utfördes i 

Sverige 

Muntliga intervjuer 

som spelades in på 

band. 

Hälsotillståndet 

förbättrades. 

Minskade symptom 

både fysiskt och 

psykiskt. 

Stora effekter 

kvarstod efter 1 år. 

Enligt deltagarnas 

egen känsla hade 

trädgården stor 

betydelse. 

“Landscape 

architecture and 

health, evidence-

based health -

promoting design 

and planning” 

(Stigsdotter 2005). 

 

Att presentera 

undersökningsresult

at som kan leda till 

hälsofrämjande, 

evidens baserad 

landskapsdesign. 

 En litteraturstudie 

med fem artiklar om 

stress och gröna 

miljöers inverkan. 

Hur healing gardens 

kan designas för 

personer med 

syndromet burnout. 

Hur gröna urbana 

miljöer kan 

designas för att 

främja hälsa. 
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Resultatbeskrivning 

Rita Berto (2007) fann i sina undersökningar att ungdomar 11-14 år, unga vuxna 18-28 år och äldre 

människor 62-92 år, har samma uppfattning om vad som är en stress- återhämtande miljö. Det finns ett 

samband mellan att den miljö människor föredrar som stress- återhämtande också är en välbekant 

miljö (Berto 2007; Stigsdotter 2005).  Det som skiljde åldersgrupperna åt är att ungdomar mellan 11-

14 år även ansåg att bostadsområden är en återhämtande miljö (Berto 2007). 

 

Figur 1. Bilderna ovan redovisades som stress återhämtande miljöer (Berto 2007, s 334). 

 

Ovanstående miljöer som visar gröna kullar med utsikt över ängar eller vatten omgärdade av grönska, 

beskrivs som återhämtande miljöer i flertalet av artiklarna i denna litteraturstudie (Berto 2007; Hartig 

et al. 2003; Ottosson & Grahn 2008; Stigsdotter 2005). Miljöerna kan kopplas till de två teorierna 

inom miljöpsykologin som Ulrich och makarna Kaplan förespråkar (Kaplan & Kaplan 1989; Kaplan 

1995; Ulrich 1993, 1999). De kan även kopplas till Patrik Grahns beskrivningar av ”karaktärerna” 

rymd, rofylld, artrik och vild (Stigsdotter 2005). Terry Hartig och hans kollegor hävdar att dessa 

miljöer påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Genom att vistas i eller se dessa miljöer från ett fönster 

så sänks blodtrycket, humöret och koncentrationen förbättras (Hartig et al. 2003).  

 

I Maria Olsson och Sandra Röslers (2009) undersökning om gymnasieelevers upplevelser av 

utomhusmiljön i skolan och dess betydelse för deras hälsa och lärande, ansåg över hälften av eleverna 

att deras gröna utomhusmiljö hade stor betydelse för deras fysiska, psykiska och sociala hälsa. Många 

ansåg att speciellt deras skolgård var negativ för hälsan eller lärandet p.g.a. skolgårdens utformning 

eller innehåll (Olsson & Rösler 2009).   

 

För att anlägga en ”healing garden” eller en terapiträdgård som fungerar så måste den som planerar 

trädgården ha kunskap om målgruppen och dess behov (Stigsdotter 2005; Stigsdotter & Grahn 2002).  



 

14 
 

 I artikeln “Understanding gardening and dietary habits among youth garden program participants 

using the theory of planned behavior” (Lautenschlager & Smith 2007) har författarna inte fått några 

lysande resultat. Resultaten visade på att matvanorna endast ändrades anspråkslöst genom detta 

trädgårdsprogram. Resultaten visar att det berodde på att de ungdomarnas som inte hade en positiv 

attityd till trädgårdsarbete eller sitt ät- beteende i förundersökningen, inte heller ändrade sin attityd 

efter programmets slut. Man kunde däremot se att pojkar ändrade sin inställning till frukt och 

grönsaker medan flickor inte gjorde det. De ungdomar som redan i förundersökningen ville ändra sin 

attityd och lära sig mer om kost och trädgårdsarbete ändrade också sin kost och åt hälsosammare. 

Författarna drar ändå slutsatsen att trädgårdsprogram kan vara en hjälp på vägen för att få ungdomar 

att äta nyttigare (Lautenschlager & Smith 2007).  

 

När Elisabeth Gearin och Chris Kahle (2006) frågade ungdomar hur, var och vad de ville förändra i 

grannskapets gröna miljöer, så skiljde sig svaren från vuxnas åsikter och förslag. 

Ungdomarna gav förslag på att städa upp befintliga parker och grönområden. De gav förslag på att 

göra bortglömda eller oanvända platser till nya gröna miljöer.  

De vuxna däremot gav förslag på att bygga nya parker av parkeringsplatser och vägar. 

Ungdomarna hittade själva lösningar på hur de ville göra med skrämmande platser som t.ex. mörka 

gränder. Ett förslag var att planera en ”Walk – through garden”. De vuxna fick en ledande fråga: - 

”Vad kan man göra åt dessa skrämmande platser?” Svaret var: -” Vistas inte där!” (Gearin & Kahle 

2006). 

 

Det är viktigt att platserna i gröna miljöer känns trygga annars upplevs de inte som återhämtande 

(Ottosson & Grahn 2008; Stigsdotter & Grahn 2002). Ungdomar önskade sig platser för aktiviteter, 

passiva rekreationsplatser och platser för sociala aktiviteter. Ungdomarna ville att deras gröna miljö 

skulle vara städade och innehålla mycket grönt, träd, gräs, många blommor och andra växter, växter på 

väggar, basket- och fotbollsplaner, djur, fontäner, picknickbord och andra sittmöjligheter (Gearin & 

Kahle 2006; Olsson & Rösler 2009). 

 

Närheten till trädgården eller grönområdet är en viktig faktor, så är även mängden grönska. Att ha 

tillgång till eller att kunna betrakta en trädgård genom ett fönster eller balkong gör att människor 

upplever färre tillfällen av stress (Nielsen & Hansen 2007; Ottosson & Grahn 2008; Stigsdotter 2004, 

2005; Stigsdotter & Grahn 2004). Detta kan även ha en buffrande effekt mot stress (Hartig et al.2003). 

  

Trädgården bör möta målgruppens olika behov av aktivitet, därför bör den innehålla olika och tydliga 

rum. Dessa rum bör bestå av väggar, golv och tak, med mycket levande material för att rummet ska 

upplevas som växande och föränderligt liksom årstidsväxlingarna i naturen eller trädgården. En annan 

viktig faktor är att trädgården ska stimulera alla våra sinnen, d.v.s. doft, smak, hörsel och känsel. Den 
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ska även stimulera känseln i form av t.ex. muskelarbete och temperatur- skillnader i material m.m. 

(Stigsdotter 2005; Stigsdotter & Grahn 2002). Det är viktigt att entrén känns välbekant, välkomnande 

och återhämtande för människor med olika sorters erfarenheter och ursprung. Entrén bör därför inte 

vara allt för abstrakt (Stigsdotter 2005), detta kan istället verka främmande eller skrämmande för 

många människor.  

I rehabiliteringsträdgården i Alnarp där det bedrivs forskning om människor med utmattningssyndrom, 

har de som planerat trädgården försökt att tänka på många av dessa faktorer som nämns ovan. 

(Stigsdotter 2005).  

Clara Ossianssons (2004) har i sin uppsats: ”Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter med 

utmattningssyndrom?” (Ossiansson 2004) intervjuat personer som deltagit i 

rehabiliteringsprogrammet i Alnarp. De personer som deltagit intervjun anser att deras stressymptom 

minskat eller försvunnit p.g.a. flera faktorer i trädgården. Sömnkvaliteten, kroppskännedom och 

självkänslan förbättrades p.g.a. den fysiska aktiviteten och de upplevelser man haft i trädgården. Flera 

av deltagarna gick ned i vikt p.g.a. den fysiska aktiviteten. Flera kognitiva effekter förbättrades t.ex. 

minnet och koncentrationsförmågan. Deltagarna upplevde att trädgården var kravlös. Att odla och ge 

liv åt växter eller att rensa ogräs upplevdes som frihet och gav deltagarna meningsfullhet och 

självkänsla. En viktig faktor för sinnesstimulering var att visuellt uppleva trädgården. Färger, former, 

växternas utseende och naturens årstidsväxlingar var viktigt och kändes avstressande. Men även andra 

sinnen, såsom doft och smak, stimulerades och hade därmed en lugnande effekt (Ossiansson 2004). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Att få tag på vetenskapliga artiklar som gav svar på syfte och frågeställningen till denna 

litteraturstudie var inte lätt. En av anledningarna till att arbetet försvårades var att när sökningar 

utfördes i Högskolans databaser saknades det ibland behörig tillgång till fulltextartiklar. Det medförde 

att vissa artiklar valdes bort p.g.a. ekonomiska skäl, tidsbegränsningen för examensarbetet och 

möjligheten till kunskap om den aktuella artikelns relevans för denna litteraturstudie. Dessa bortvalda 

artiklar kanske kunde påverkat litteraturstudiens resultat.  

För att hitta fler svar på syftet och frågeställningen påbörjades istället sökningar av uppsatser, vilket 

inte heller visade sig var lätt . Resultaten av uppsats sökningarna gav väldigt få träffar. På grund av 

svårigheten att hitta artiklar och uppsatser var begränsningar av antal sökord inte aktuellt, utan antalet 

sökorden fick istället utökas. 
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En önskan om att komplettera examensarbetet med en enkätundersökning eller intervju undersökning 

bland ungdomar fanns, men eftersom det tog längre tid än väntat att söka artiklar så räckte tiden för 

detta arbete inte till.  

En stor anledning till att det var svårt att hitta artiklar och uppsatser beror på att det inte finns speciellt 

mycket forskning kring ungdomar, stress och gröna utemiljöer, eller undersökningar om ungdomar 

över huvudtaget.  

En anledning till att det finns lite forskning om ungdomar kan var att ungdomar under 15 år behöver 

målsmans tillstånd för att delta i undersökningar.  

 

I ungdomsstyrelsens skrift från 2007 ”FOKUS 07 - En analys av ungas hälsa och utsatthet.” kan man 

t.ex. läsa: 

”Av praktiska skäl som har med tillgången till datamaterial att göra har vi inte haft 

möjlighet att låta de yngsta tonåringarna i åldern 13–15 år, ingå i kartläggningen. 

Enkätundersökningar riktade till personer under 15 år kompliceras av att de av 

forskningsetiska skäl kräver målsmans godkännande för att genomföras 

(Vetenskapsrådet 2007).” (Ungdomsstyrelsen 2007: s. 60). 

 

Detta trots att det i Ungdomsstyrelsens uppdrag ingick att kartlägga den psykiska och fysiska ohälsan i 

olika ungdomsgrupper (Ungdomsstyrelsen 2007: s. 59). 

 

Alla artiklar och uppsatser är publicerade mellan år 2002 och 2009, vilket gör att undersökningarna 

bör upplevas aktuella. 

Tre av artiklarna och uppsatserna innehåller undersökningar med 112-210 deltagare (Berto 2007; 

Hartig et al. 2003; Olsson & Rösler 2009). 

Fyra av artiklarna och uppsatserna innehåller undersökningar med 547-1200 deltagare (Nielsen & 

Hansen 2007; Ottosson & Grahn 2008; Stigsdotter 2004; Stigsdotter & Grahn 2004), vilket bör anses 

vara högt deltagarantal och därför stärker det reliabiliteten på artiklarna. 

De flesta artiklarna redovisar inte alla sina resultat från sina undersökningar, vilket gör att artiklarna 

ibland känns vinklade och inte ger en helhets bild av undersökningen. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att kunna ge ett förslag på vad en grön utemiljö kan innehålla för 

att minska stressymptomen hos tonårstjejer. 

På grund av att alla valda artiklar och uppsatser inte innehåller undersökningar av ungdomar eller av 

tjejer mellan 13- 18 år så kan resultatet ifrågasättas på många punkter.   

Man kan fråga sig om t.ex. Patrik Grahns ”åtta karaktärer” verkligen tilltalar ungdomar? fungerar 

”Horticulture therapy” eller ”Healing gardens” på ungdomar? Detta är inte bekräftat i de enskilda 

studierna och för att få konkreta svar på dessa frågor krävs mer forskning.   

Det som talar för att några av Patrik Grahns ”karaktärer” tilltalar ungdomar i den här litteraturstudien 

är de jämförelser jag gjort mellan de miljöerna som Rita Berto (2007) beskriver som tilltalande för 

ungdomar i sin undersökning (Berto 2007), och de beskrivningar av Patrik Grahns ”karaktärer” som 

Ulrika Stigsdotter redovisar som stressåterhämtande i sin doktorsavhandling (Stigsdotter 2005). Att 

”Horticulture therapy” eller ”Healing gardens” skulle tilltala ungdomar har jag baserat på att 

ungdomar i Gearin och Kahles (2006) artikel önskade sig platser för aktiviteter, passiva 

rekreationsplatser och platser för sociala aktiviteter (Gearin & Kahle 2006) . Men då dyker frågan upp 

”– Tycker ungdomar i Sverige lika?” Denna fråga kom även upp när ungdomar i Gearin & Kahles 

(2006) undersökning beskrev hur deras gröna miljöer skulle se ut. 

I Statens offentliga utredningar (SOU 2006:77) gav ungdomar förslag på åtgärder för att minska deras 

stressymptom. Dessa ungdomar nämner bland annat att de saknar ”- ungdomsgårdar för unga mellan 

16–18 år, med specifika tjejaktiviteter som baka, makeup och mode” (SOU 2006:77, kap 4). De 

nämner vidare att de önskar undervisning i olika former av stresshantering, schemalagda 

återhämtningspass, mer varierad skolmat med mer frukt och sallad, praktisk undervisning i god 

kosthållning och tysta lugna rum för avslappning och återhämtning.(SOU 2006:77, kap 4). Dessa 

förslag på åtgärder kopplar jag till ”Horticulture therapy” eller ”Healing gardens”. Men för att få 

positiva effekter krävs att ungdomar är intresserade av trädgårdsarbete, vilket resultaten i 

Lautenschlager & Smiths (2007) artikel visar vikten av. 

Många av undersökningarna svarar heller inte på frågan om dessa miljöer är avstressande specifikt för 

tjejer. Ett försök till att kompensera detta gjordes med att några av undersökningarna innehåller 

övervägande kvinnliga deltagare (Olsson & Rösler 2009; Ossiansson 2004; Ottosson & Grahn 2008). 

Detta försök gjordes efter att jag dragit slutsatsen att ungdomar och vuxna lider av samma 

stressymptom. Det gjordes genom att jämföra symptomen som användes i Statens offentliga 

utredningar och informationen från sjukvårdsrådgivningen (SOU 2006:77; 

www.sjukvardsradgivningen.se). 

En av artiklarna och doktorsavhandlingen innehöll inte några personundersökningar. – utan en 

sammanställning av miljöer och designfaktorer som påverkar människor som lider av stressymptom 

http://www.sjukvardsradgivningen.se/
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(Stigsdotter 2005; Stigsdotter & Grahn 2002). Dessa två undersökningar var viktiga eftersom, - de gav 

en del svar på vad en grön utemiljö bör innehålla. En annan artikel som konkret redovisade ungdomars 

önskemål om vilka platser och detaljer de önskade sig i sina gröna utomhus miljöer var Gearin & 

Kahles (2006) artikel. Liknande forskning efterlyses. För att kunna få en tydligare bild av målgruppen 

tonårstjejer och deras behov krävs mer forskning.  

 

I artikeln av Nielsen & Hansen (2007), kom författarna till slutsatsen att människor associerar låg 

stressnivå och låg ”body mass index”(BMI)- med att ha tillgång till en trädgård eller att ha kort 

avstånd till gröna utomhus miljöer (Nielsen & Hansen 2007). Kopplingen mellan stress, BMI, trädgård 

och gröna utomhus miljöer som författarna gör i denna artikel fick mig att undersöka om näringslära i 

trädgårds projekt kan vara en faktor som kan hjälp tonårstjejer med stressymptom. Vilket jag gjorde 

genom att studera “Understanding gardening and dietary habits among youth garden program 

participants using the theory of planned behavior” (Lautenschlager & Smith 2007). 

Utifrån de resultaten som presenteras av Lautenschlager & Smith (2007) så går det att ifrågasätta om 

”Horticulture therapy” eller terapiträdgårdar som det också kallas, är helande för alla deltagare eller 

bara för de personer som är trädgårdsintresserade. Om så är fallet kan det begränsa behovet av 

terapiträdgårdar. Andra frågor som uppstår är då: - ”Hur många ungdomar är intresserade av 

terapiträdgårdar? Vilka aktiviteter önskar ungdomar?” Själva drar författarna slutsatsen att 

trädgårdsprogram kan vara en hjälp på vägen för att få ungdomar att äta nyttigare Lautenschlager & 

Smith (2007). För at jag ska kunna dra liknande slutsatser så hade jag behövt studera fler artiklar i 

samma ämne. 

 

En upptäckt författarna i artikeln ”Do green areas affect health? Results from a Danish survey on the 

use of green areas and health indicators” (Nielsen & Hansen 2007) gjorde var: att antalet besök i en 

trädgård eller en annan grön utemiljö inte påverkade hälsan i form av lägre stress och lägre BMI 

(Nielsen & Hansen 2007). Detta strider emot resultaten Ulrika Stigsdotters artikel. ”A garden at your 

workplace may reduce stress” (Stigsdotter 2004). Hon hävdade att trivseln ökade och att stress 

tillfällena minskade om människor hade fysisk tillgång eller vy av trädgård och att tiden och antal 

tillfällen var av betydelse (Stigsdotter 2004). 

Genom hela arbetet med litteraturstudien återkommer ett konstaterande: ”Tonåringar är en bortglömd 

målgrupp i dagens samhälle”. Det är inte bara inom forskningen som ungdomar ”glöms bort”, även i 

böcker som handlar om stress, olika terapiformer mot stress, utomhuspedagogik och gröna 

utomhusmiljöer m.m. så skrivs det inte mycket om ungdomar. I en artikel betonar dock författarna 

Ericsson, Grahn & Skärbäck (2009) vikten av att ungdomar behöver plats i samhället, så det kanske 

redan håller på att ske en förändring i samhället. 
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Förslag till fortsatta studier 

Efter som mycket ännu är outforskat när det gäller ungdomar och gröna utomhusmiljöer så finns det 

många frågor att studera. Jag efterlyser generellt mer forskning där ungdomar står i fokus. Jag ger 

ändå några konkreta förslag på frågor eller studier som jag anser behöver utredas mer. 

 Kan bara en vy från ett fönster i skolan verka avstressande?  

 Kan utemiljön på skolan ha betydelse för ungdomars skolresultat? 

 Kan utemiljön på skolan och på fritidsgårdar främja hälsan hos ungdomar? 

 Hur mycket betyder den gröna miljön för ungdomars psykiska och fysiska hälsa? 

 

Punkterna ovan dök upp i mitt huvud efter att slumpmässigt ha valt ut att besöka tre högstadieskolor 

och lika många låg- mellanstadier skolor i södra Hälsingland för att titta på hur deras skolmiljö såg ut. 

Min slutsats var att högstadieskolornas utemiljö var väldigt grå, hade stora öppna fält med asfalt, 

utsikten från fönstren vätte mot huskroppar och grönska saknades. Utemiljön på låg- mellanstadie 

skolorna var betydligt grönare och mer intressanta. 

 Studier på ungdomar i Sverige eller övriga norden. 

 Forskning på vad för detaljer och vilka platser i utomhusmiljön som tilltalar ungdomar. 

 Studier på om och hur tonåringar återhämtar sig från stress i gröna miljöer.  

 Studier eller forskning på om gröna miljöer eller trädgårdar tillsammans med olika aktiviteter 

(t.ex. matlagning, tillverka sitt egen salva, göra blomsterarrangemang eller binda kransar) kan 

vara aktuella som fritidsaktiviteter som är avstressande för ungdomar. 

 Studier om ungdomar som deltagit i trädgårdsterapi och hur de påverkas av ”healing gardens”. 

 Studier som visar om ungdomar är intresserade av trädgårdsterapi eller ”healinggardens”  

 Studier som undersöker om det går att göra terapiträdgårdar och ”healing gardens” i 

förebyggande syfte? 

Det finns givetvis massor med mer frågor som behöver utredas. För att kunna övertyga fler i samhället 

att gröna miljöer påverkar vår hälsa positivt och är värd att satsas på krävs mer vetenskapliga bevis att 

stödja sig mot. 
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Reflektioner 

Många fler frågor, tankar och känslor än de jag hade i början av arbetet dök upp under arbetets gång. 

Jag blev arg, ledsen och upprörd upprepade gånger.  

Min första fundering på att göra ett examensarbete som inkluderade ungdomar, fick jag när min 15-

åriga brorsdotter och hennes kompis kom på besök. Deras rastlöshet och osäkerhet slog mig direkt och 

gjorde att vi började diskutera om hur deras liv såg ut, hur de kände och upplevde sin situation. Jag 

insåg att de upplevde lika många krav på sig som vi vuxna, kanske till och med fler. Deras problem 

rörde skolan, betyg, fritidsintressen, relationer, komplicerade familjeförhållande och många krav från 

kompisar om hur de skulle se ut och uppföra sig, och deras tillvaro kantades också av alla val som 

måste göras dagligen. Val som inte jag som ung behövde göra. Valen bestod t.ex. av vilken TV kanal 

de skulle välja? Jag kunde välja mellan två eller tre, de kan välja mellan ett hundratal. Vilket 

mobiltelefonabonnemang är billigast idag? Mobiltelefonen fanns inte när jag var ung.  

Det här fick mig att vilja undersöka hur ungdomar mår. De många valen tonårsflickorna fick göra 

handlade om informationsflödet, vilket fick mig att tänka på makarna Kaplans teori som handlar om 

informationsbearbetning och hur naturliga miljöer kan hjälpa människor att återhämta sig från stress 

(Kaplan & Kaplan 1989; Kaplan 1995). Det var början på iden till det här examensarbetet. 

Ungdomar nonchaleras och saknar plats i vårt samhälle. Till och med ungdomsstyrelsen som ska 

arbeta för att de unga ska få tillgång till inflytande och välfärd i vårt land, väljer att utesluta vissa 

åldersgrupper från undersökningar där man vill veta vad ungdomar tycker. Vilka förutsättningar till ett 

gott och hälsosamt liv ger vi vuxna ungdomar? Dessa individer ska bära ansvaret över vårt samhälle i 

framtiden. Hur kommer det att se ut i samhället om så många ungdomar idag upplever sig stressade?  

Genom att bjuda in ungdomar och låta dem engagera sig och bli en del av samhället, kan vi vuxna 

göra en positiv förändring. 

I ett faktablad från Movium, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp kan man läsa om några 

framgångsrika projekt där ungdomar tillåtits att delta i planeringen och arbetet för att skapa gröna 

utomhusmiljöer (Delshammar et al. 1999). Jag tror inte att ungdomar själva skulle komma med iden 

på att använda en trädgård och dess aktiviteter som en alternativ metod för stresshantering. Därför är 

en viktig faktor att ungdomarna själva får delta i planeringen och utformningen av både trädgården 

och aktiviteter.  

 

Till sist vill jag rikta ett stort tack till min handledare Benita Andersson för hennes stora stöd och 

hjälp. Jag vill även ett tacka min familj som stöttat och uppmuntrat mig till 100 %. Utan er hade inte 

detta arbete varit möjligt. TACK! 
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