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The more clearly we can  
focus our attention on the  

wonders and realities  
of the universe about us,  

the less taste we shall have  
for destruction 

 
Rachel Carson 1954 
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Sammanfattning 
 
Ur ett humanekologiskt helhetsperspektiv belyser studien gröna 
miljöers potential för ett främjande av hälsa och hållbar 
utveckling. Dess syfte är dels att teoretiskt beskriva 
naturkontaktens betydelse för individuell, ekologisk och social 
hälsa. Samtidigt ämnar den till att ge ökad kunskap till hur 
motivation, kunskap och engagemang kan skapas genom design 
och pedagogisk metod i grön miljö. 
Litteraturstudier, intervjuer och observation ligger till grund för 
fakta, teoribildning och reflektion. Miljöpsykologisk forskning 
flätas samman med humanekologiska perspektiv, ekosofi, olika 
principer rörande design, samt hur vi på olika sätt kan jobba med 
vegetationen omkring oss. 
 
Sambandet mellan hälsa och hållbar utveckling är tydligast i delar 
av världen där människor lever i nära relation till omgivande 
ekosystem för att tillgodose grundläggande behov, emedan 
beroenderelationen till naturen ofta osynliggörs i mer 
specialiserade och konsumtionsstarka delar av det globala 
samhället. 
Ohållbara produktions- och livsmönster har lett till svårlösta 
miljöproblem som klimatförändringar och degraderade 
ekosystem samt ökad mental ohälsa och alienation ifrån naturen. 
Studien visar att gröna miljöer har ett stort värde i relation till 
denna problematik. Naturkontaktens förmåga att väcka känsla av 
meningsfullhet, medvetenhet och inspiration samtidigt som den 
främjar återhämtningsmöjligheter och är läkande, beskrivs ur ett 
miljöpsykologiskt perspektiv. Ur detta beskrivs exempel på 
praktiska tillvägagångssätt i den gröna miljön genom vilka ett 
helhetsperspektiv på hälsa kan främjas. För att än mer förtydliga 
hur den gröna miljön kan användas ur dessa perspektiv finns en 
idéskiss som bilaga till studien (bilaga.1). 
 
 
Nyckelord:  
Humanekologi, hållbar utveckling, design, grön miljö, ekosystem, 
hälsa, välbefinnande, livskvalité, meningsfullhet, engagemang.  
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Inledning 

Strömningar för hållbarhet och grön hälsa 
1962 kom Rachel Carson ut med sin bok Tyst vår. Den belyste risken av en omfattande 
fågeldöd då pesticider ifrån jordbruk och samhälle lamslog dynamiken i ekosystemets 
näringskedja. Gifter som DDT hotade de organismer som fåglarna levde av. Boken fick en 
revolutionerande effekt och blev ett av fundamenten på vilken en internationell miljörörelse 
byggdes (Häfner 1990). 
Sedan 1970-talet har det funnits en bred nisch inom odlings och trädgårdsvärlden som 
eftersträvar ekologisk hållbarhet, hållbar livsstil och miljömedvetenhet (Bremen 2005). På 
senare år har begrepp som biologisk mångfald, närproduktion och hållbar design blivit allt 
mer aktuella i det vidare samhället i skuggan av degraderade ekosystem och klimathot. Men 
samtidigt upplevs problemens abstrakta komplexitet och globala karaktär ofta som ogripbara 
för den lilla individen. 
 
Under årtusenden har människor levt i nära beroendeförhållande till naturen. Hälsa och 
välbefinnande hos individ och samhälle har varit direkt anpassat till de tjänster som 
närmiljön erbjuder såsom vatten, bördig jord, växter och luft (Marten 2002). Genom 
industrialiseringen och framväxandet av det moderna samhället har den moderna människan 
specialiserats och därmed distanserats ifrån sina basala behov och kunnat frångå sin dagliga 
kontakt med gröna miljöer. På senare tid har man dock vetenskapligt bevisat att naturen 
även har andra icke-materiella hälsofrämjande tjänster (Kaplan 1995, Ulrich 2000). 
Naturkontaktens främjande av människors mentala hälsa, vilka bland annat användes redan 
under 1800-talet som en integrerad del i västerländsk sjukvård (Cooper Marcus, Barnes 
1999) har åter kommit i fokus inom discipliner som miljöpsykologi. 
 
Denna studie behandlar hälsa ur ett helhetsperspektiv, där hälsa och hållbarhet studeras och 
där den enskilda individen är sedd som en del av ett större ekosystem. Utifrån skilda exempel 
som behandlar humanekologi, miljöpsykologi och naturrelation leds studien in i ett tänkande 
kring den gröna miljön som ett forum för både mänsklig hälsa och en långsiktigt hållbar 
utveckling.  
 

Bakgrund 

Ekosystem – en levande dynamik 
Allt i vår omgivning, inklusive människan, ingår i naturens dynamiska och ständigt 
föränderliga ekosystem. Jord, luft, växter, djur, vatten, mikroorganismer och topografi i 
landskapet är vanliga aspekter som vi tänker på i relation till begreppet. Inom ekologi och 
biologi räknas dock alla faktorer – inklusive mänskliga byggnader – som delar av det 
ekosystem som finns på en viss plats (Marten 2002). Avskärmningen av ekosystem till en 
specifik yta är en mänsklig konstruktion, då ingen yta i naturen är helt avskärmad ifrån det 
yttre (ibid.).  
För människan är den viktigaste funktionen av ekosystemen något som kallas för 
ekosystemtjänster (ibid.). Luften vi andas, värme ifrån solen, maten vi äter, transportmedel, 
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byggnadsmaterial, bördig jord och naturupplevelse är alla tjänster som naturen tillhandahåller 
och som möjliggör vår överlevnad och hälsa. Inom odling och trädgård står vi i intensiv 
direktkontakt med dessa tjänster. Tänk efter; medan vi andas den friska luften och kisar mot 
den värmande solen, kanske vi gräver om en kompost som ska bli till näringsrik mat för våra 
växter, som sedan blir till näring för oss.  
Ekosystemets stabilitet och förmåga att ge tjänster är till stor del beroende av dess biologiska 
mångfald1. Den mångfald av relationer som binder samman icke- levande material med olika 
arter inom näringskedjan och i andra symbiotiska förhållanden, utgör den väv varav 
ekosystemen består (Cunningham et.al. 2007). Bateson (1975) menade att en insikt i ”the 
pattern that connects” är en grundsten i ekologisk förståelse (citerad i Hancock 1993). 

Hållbar utveckling 
Successivt har politiska ledare på allvar börjat se det faktum att ekosystemens tjänster 
utnyttjas över deras egen förmåga eller bärkraft (Marten 2002). Om vi långsiktigt ska leva så 
som vi gör idag, och då endast räknat på dagens ojämna resursfördelning och folkmängd, 
behövs resurser som motsvarar mer än två planeters produktionsförmåga (WWF 2008, 
www.myfootprint.org).  
Vi lånar på jordens kapital, och på de premisser varpå vår hälsa vilar. Insikter som dessa har 
lett till en omfattande rörelse omkring begreppet hållbar utveckling. 1992 möttes ledare ifrån 
hela världen i Rio de Janeiro för att utarbeta gemensamma principer och handlingsstrategier i 
relation till en hållbar utveckling (Elliott 1999). Där grundlades den allmänt vedertagna 
definitionen av begreppet som lyder ”en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida 
generationers möjlighet att tillgodose sina egna behov” (egen översättning, Brundtland Commission, 
1987:43). 
Denna abstrakta definition har lett till många olika tolkningar av begreppet (Elliott 1999), 
som gett motsättningar både inom miljörörelsen och i det vidare samhället. Begreppet kan 
delas in i tre olika delar; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Social 
hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där mänskliga behov av välbefinnande uppfylls. 
(WHO 2005).  

Ekologiska fotavtryck – ett pedagogiskt instrument 
Den globala miljöproblematiken kan kännas väldigt stor och abstrakt, speciellt i förhållande 
till den lilla trädgården och den lokala platsen. I ett land som Sverige är det lätt att ta 
ekosystemens tjänster och samhällets stabilitet för givna (WHO 2006). Men det finns 
pedagogiska verktyg för att lära sig att hantera stora perspektiv. Ekologiska fotavtryck 
(www.myfootprint.org) är ett begrepp som mäter hur mycket plats i hektar en individs livsstil 
tar. I denna mätmetod beräknas summan av den sammanlagda, globalt fördelade 
produktionsytan som används för att tillgodose våra livsmönster i relation till konsumtion 
(Världsnaturfonden, WWF 2008). En rättvis och långsiktigt hållbar fördelning av jordens yta 
på summan av dess invånare är 1,8 hektar per person. Den svenska livsstilen kräver i 

                                                 
1 Definitionen av biologisk mångfald lyder: Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive 
från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; 
detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. 
(http://www.cbd.int/convention/convention.shtml?lg=0&a=cbd-02 , 2008-11-12 
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genomsnitt 6,1 globala hektar per person vilket lägger Sverige på åttonde plats på listan över 
länder med störst ekologiskt fotavtryck (ibid.).  

Ett tvärsektoriellt perspektiv 
Då människor och samhälle utgör delar av jordens ekosystem är det en omöjlighet att nå en 
hållbar utveckling utan att se till samhällets ekonomiska, kulturella, ekologiska, individuella 
och sociala hälsa likt ett sammanhang (Lebel 2003, Marten 2002, Cunningham et.al. 2007). 
På samma sätt är det omöjligt att nå en hälsa för alla, där roten till miljöproblemen, såsom 
överutnyttjande av ekosystemens tjänster, inte synliggörs och bearbetas (Lebel 2003).  I 
dokument hos världshälsoorganisationen ser man att behovet av ett tvärsektoriellt synsätt på 
hälsa och miljö varit medvetet sedan slutet av 80-talet. Man har även varit medveten om 
avsaknaden av kompetens hos personal inom olika sektorer, samt att det funnits en brist på 
kunskap hos allmänheten rörande miljö, hälsa och livsstil (WHO, Köpenhamn, 1986). 
Det svenska samhället präglas generellt av ett individfokuserat perspektiv i sin definition av 
hälsa. Hälsa uppfattas ofta som något varje enskild person enbart upplever individuellt. Inom 
ramen för folkhälsa vidgas detta perspektiv där exempelvis den svenska befolkningen utgör 
den relevanta enheten. Statens folkhälsoinstitut menar att målet för folkhälsa är att försäkra 
hela befolkningens hälsa på jämlik grund (FHI 2008). Denna bundenhet till nationsgränser 
försvinner i bl.a. WHO:s internationellt/globala angreppssätt där de syftar på global, social 
och ekonomisk jämlikhet som grundläggande för hälsa (WHO, agenda2). Den 
humanekologiska utgångspunkten har alltid betonat behovet av en större holistisk bild av 
hälsobegreppet, något som vi kommer att titta närmare på nedan. 
 

Syfte och frågeställningar 

Ett syfte för en framtida arbetsroll 
Trädgårdsmästarens roll kan ta många skepnader, och där har jag en önskan att använda min 
framtida roll inom ramen för hälsa och hållbar utveckling. Det är en roll där den gröna 
miljön används som ett kreativt och pedagogiskt rum för att motivera och inspirera till 
hälsofrämjande och miljömedvetna aktiviteter. Studien utgör en metod i strävan efter ett 
form- och metodspråk som lyfter fram hälsa och hållbarhet, och som samtidigt verkar 
intresseväckande för människor i gröna miljöer. 

Övergripande syfte 
Studiens övergripande syfte är att utforska och beskriva naturkontaktens betydelse för hälsa 
och hållbar utveckling på en nivå som är relevant till ett arbete som trädgårdsmästare. Syftet 
är även att främja en ökad förståelse för hur miljöpsykologiska faktorer kan skapa motivation 
och engagemang i främjandet av ett helhetsgrepp på hälsa.  
Utifrån en diskussion om dessa perspektiv på en mer teoretisk och ibland filosofisk nivå, 
förankras studien i ett praktiskt förhållningssätt rörande design och metod.  

                                                 
2 http://www.who.int/about/agenda/en/index.html 2008-10-16 
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Målgrupp 
Studiens målgrupp är personer och grupper som finner ett intresse i att jobba integrerat med 
hälso- och hållbarhetsaspekter för främjandet av dessa. 

Argument bakom syftet 
En grundläggande frågeställning inför denna studie har varit; Varför bör vi föra samman 
koncepten ”hälsa” och ”hållbar utveckling” inom ramen för trädgård och gröna miljöer?  
FN samt Världshälsoorganisationen (WHO) menar att “ekosystem är oumbärliga för mänskligt 
välbefinnande” och ”alla i världen är hänvisade till naturen och till ekosystemens tjänster för att tillgå 
förutsättningar för ett hederligt, hälsosamt och säkert liv” (egen översättning, WHO 2005:12). I en 
engelsk studie (Maller et.al. 2005:49) inom området för hälsa menar man att “naturmiljöer är ett 
idealiskt forum för integrationen av miljö, samhälle och hälsa genom att främja ett socio- ekologiskt synsätt 
på mänsklig hälsa och välbefinnande baserat på kontakt mellan människa och natur” (egen 
översättning). Dessa är två av många exempel där en strävan efter att länka samman 
discipliner som rör hållbar utveckling och hälsa syns.  

Specifika frågeställningar: 
 
1- Hur kan hälsa och hållbar utveckling i relation till grön miljö integreras på ett teoretiskt plan? 
 
2- Hur kan ett helhetsgrepp på hälsa - individuellt, socialt och ekologiskt- främjas i den gröna miljöns design 
och metod? 

Avgränsning 
Studien är inriktad på ett salutogent (förebyggande) förhållningssätt till hälsa inom ramen för 
hållbar utveckling och grön miljö. Specifika sjukdomsbilder och gröna miljöer som är 
primärt inriktade på rehabilitering behandlas inte. Utgångspunkten i synen på hälsa är ett 
mentalt perspektiv, där begreppet KASAM fungerar som bas för definition (Antonovsky 
1987). Hållbar utveckling belyses främst i de perspektiv som kan användas konstruktivt i 
grön miljö i relation till design och pedagogisk metod. 
 
Studien är ämnad som en orientering i samband emellan grön miljö, hälsa och hållbar 
utveckling och går inte in på detaljerade beskrivningar i förhållande till exempelvis teknik 
och biologi. Referenser för vidare läsning är omsorgsfullt lämnade i texten. 
Flera områden som är intressanta för sambandet emellan hälsa och hållbarhet har utelämnats 
på grund av utrymmesbrist. Fyra som kan nämnas är storskalig odling av ekologiska 
produkter, sportaktiviteter, natur/landskapsvård och djurhållning. Områden som prioriterats 
är de som har förmåga att på tydliga sätt sammankoppla individuell, social och ekologisk 
hälsa inom ramen för studien.  
 

Självreflektion 
Min egen värdegrund i en tro på hållbar utveckling och på möjligheten för ett hälsosamt 
samverkande emellan individer, samhälle och natur, färgar min studie. Denna normativa 
utgångspunkt, vilken sammanfaller med den humanekologiska, ger studien en subjektiv 
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grund. Denna syn kontrasterar exempelvis med en kapitalistisk syn där profit prioriteras 
framför hälsa och miljö. 
 

Metod och tillvägagångssätt 

Undersökning och litteratur 
Examensarbetets utgångspunkt vilar i miljöpsykologiska samt humanekologiska perspektiv, 
vilka båda är ämnen där interaktionen emellan människa och miljö står i fokus.  
Studien baseras huvudsakligen på litteratur och publicerade artiklar kombineras med andra 
akademiska samt populärvetenskapliga texter. Val av litteratur baserar sig delvis på tidigare 
kända källor, bland annat ifrån studier på trädgårdsmästarprogrammet vid Högskolan i 
Gävle. Källornas referenslistor har ofta verkat som en bas för vidare manuell 
litteratursökning, liksom tips ifrån lärare och vänner. Publicerade artiklar är hämtade ur den 
elektroniska tidskriftsamlingen vid Högskolan i Gävle. Litteratursökning har även gjorts i 
högskolans e-bibliotek (ebrary), där sökorden health ecology (34 träffar varav 2 valda: Honari & 
Boleyn 1999, och Johnson &  Hill.red. 2001) och human ecology + design + health + ecosystem 
(534 träffar varav 1 vald: Lebel 2003) använts. 
Intervjuer har varit viktiga både för en tidig allmän orientering i ämnet och för 
materialinsamling. Frågorna har varit anpassade till intervjupersonernas kunskapsområden 
och därför sett olika ut, dock inom ramen för grön miljö, hälsa och hållbar utveckling.  
Dokumenterade intervjuer publiceras inte i studien på grund av etiska skäl. Tillåtelse har 
getts för publicering av de namn som förekommer i texten. Dokumenterade intervjuer är 
följande: 
-Petra Karsenbarg, arkitekt och lärare  inom området för hållbar design.  
-Martin Gustafsson, trädgårdsmästare vid Växhuset i Mobodarne (www.vaxhuset.se).  
-Lars Krantz, grundare av Rosendals trädgårdar i Stockholm och Wij Trädgårdar i Ockelbo, 
vilka båda är platser som på ett intressant sätt förenar hälsa och hållbarhet.  
-Fokusintervju med studenter vid trädgårdsmästarprogrammet vid Högskolan i Gävle, som 
även deltagit i kursen ”Gestaltning av miljömål i naturmiljö” (Högskolan i Gävle 7,5hp). 
Tidigare gjorda intervjuer med Ursula Flatters, läkare vid Vidarkliniken i Järna, samt med 
Lars Krantz har även använts.  
Fokusintervjun samt informella samtal med vänner, föreläsare och lärare, har verkat positivt 
för en tidig orientering i ämnet.  
Studiebesök vid Alnarps rehabiliteringsträdgård (augusti 2007), återkommande besök i 
Rudolf Steinerseminariets trädgårdar i Järna, studietiden på Wij Trädgårdar och 
yrkesrelaterad praktik på Holma gård i Skåne har varit viktiga för observation, deltagande 
observation och idéutveckling. Under längre vistelser i Järna har kontinuerliga promenader 
genom seminarieträdgårdarna gett kunskaper och idéer som använts i studien.  
Wij Trädgårdar utgör den fysiska basen för trädgårdsmästarprogrammet. Utvecklingen av 
Landskapsparken, vilken tas upp i studien, är ett av de projekt som finns på Wij och där 
observation varit möjlig under säsongen 2008.  
Min handledare under praktiken på Holma, Esbjörn Wandt, har bistått med kunskap 
speciellt kring skogsträdgårdar och marktäckning vilket kompletterat faktainsamling genom 
deltagande observation i Holmas trädgårdar.  



    

 11

I strävan efter ett helhetstänkande har nya infallsvinklar välkomnats istället för att direkt 
väljas bort. Med denna ”spårhundsteknik” har studiens innehåll processuellt utvecklats under 
arbetets gång.  

Dataanalys 
Analys av texter och annat material har gjorts utifrån studiens syften och avgränsning. I stor 
utsträckning har publicerade artiklar använts för det vetenskapliga värdet. Andra källor har 
även granskats kritiskt. Prioritering av relevant material har gjorts ur frågan; hur gynnas hälsa 
och hållbarhet i sambandet mellan individuella, sociala och ekologiska kontexter? Vidare har 
begreppen grön miljö3, meningsfullhet, välbefinnande, engagemang, design och ekosystem även verkat 
som gemensamma nämnare och referenspunkter i tolkning och jämförelse av data.  
Intervjuer, samtal och möten med personer och platser har varit viktiga för bollande av idéer 
och för att skapa verklighetsförankring där jag kunnat ”testa” idéer i samtal med andra. Jag är 
medveten om risken för en subjektiv vinkling i det som jag valt att framhålla i texten, då 
urvalet varit stort.  

Metoddiskussion 
Idén till mitt examensarbete har kontinuerligt vuxit fram under året 2008. Den tid under 
höstterminen som varit avsatt för studien har därför varit färgad av min egen förförståelse i 
form av idéer och fakta som kommit till mig i den tidigare processen. Denna aspekt 
försvagar studiens vetenskapliga grund, då det är omöjligt för mig att ge absoluta 
hänvisningar till hur jag gått tillväga.  
En annan problemställning för mig har varit avgränsning. Hur avgränsar man en studie som 
handlar om ett helhetstänkande? Jag har flera gånger insett att jag gett mig ut på djupt vatten 
utan vetskap om jag skulle kunna ro båten i land. I efterhand inser jag att flera områden som 
skulle vara mycket viktiga i sammanhanget inte fått ta plats. Ett exempel är djurhållningens 
viktiga potential i främjandet av hälsa och hållbar utveckling.  
 
Studiens kvalitativa karaktär förstärks av hur intervjuerna har utförts. De skilda 
frågeunderlagen har alla varit relevanta till ämnet för studien, men anpassats till personernas 
olika områden och kunskaper. Anledningen till detta ligger i studiens syfte i vilket jag önskar 
forma ett språk och en helhetsbild på hälsa inom ramen för hållbar utveckling som är 
relevant till arbete i grön miljö. I den processen är specifika kunskaper och erfarenheter ifrån 
andra personer viktiga byggstenar. En ursprunglig tanke var att göra en enkätundersökning 
inom ramen för studien, vilken skulle undersöka olika människors uppfattning av 
sambanden emellan hälsa och miljö. Insikten om hur omfattande en sådan undersökning 
måste vara för att ha ett kvantitativt värde, gjorde att den valdes bort under arbetsprocessen.  
 
En utförligare beskrivning av kontrasterande och kritiska perspektiv gentemot studiens 
resonemang och utförande skulle ge den en mer objektiv och problematiserad prägel. 
Tidsfaktorn är min ursäkt för att detta inte gjorts. 
 
 

                                                 
3 I studien omfattar gröna miljöer trädgårdar, parker, jordbrukslandskap, kulturlandskap och vild natur. 
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Resultat: Exempel på samband emellan hälsa och miljö 

Ur ett humanekologisk och hälsoekologiskt perspektiv 
Humanekologin har sedan 1920-talet verkat som forum för forskning om den komplexa 
påverkansrelationen emellan människor och ekosystem (Honari & Boleyn 1999). Disciplinen 
behandlar interaktionen emellan människa och natur som en ständigt pågående dynamisk 

process, där människors förmåga att leva i balans med 
sin omgivning -socialt och ekologiskt- är i fokus (ibid.). 
Den humanekologiska triangeln är ett bra redskap i 
förtydligandet av denna beroenderelation(Steiner 1993). 
Med natur, individ och samhälle/social sfär som tre ständigt 
interagerande faktorer belyser den en stor och dynamisk 
verklighet. Individer är sedda som interagerande enheter 
i ekosystemet, vilket gör att faktorer såsom hälsa, 
rättigheter och ansvar ses ur ett holistiskt perspektiv. 
Materiella, fysiska, religiösa och spirituella behov hos 
människa och miljö är exempel på faktorer vars betydelse 
analyseras igenom det tvärvetenskapliga systemtänkande 

som genomsyrar humanekologin. Disciplinen har sitt fotfäste i vetenskapen, men präglas i 
grunden av etiska (normativa) ställningstaganden. Ett centralt syfte är att utveckla sätt att 
leva på som är effektiva men balanserade för att skapa och stödja hälsosamma människor i 
hälsosamma miljöer (ibid.).  
Health ecology är ett område som är relativt nytt inom forskarvärlden, och härstammar ifrån 
humanekologin (Honari & Boleyn 1999). Begreppet förenar hälsa och 
hållbarhet/miljömedvetande på ett mer genomgripande sätt. Huvudsakligt fokus ligger 
fortfarande i ett storskaligt systemtänkande, men med hälsa som central referenspunkt. Inom 
denna disciplin behandlas hälsa på en individuell, en samhällelig och en global nivå (ibid.).  
Humanekologisk kunskap och praktik kan integreras i en strävan efter följande etiska 
koncept: 

 
• Hälsa och välbefinnande för alla. 
• Jämlikhet och rättvisa i alla 

relationer. 
• Respekt och ett vårdande av alla 

människors lika värde och 
överlevnad. 

• Respekt för ett bevarande, ett 
inneboende värde i naturen. 

• Samexistens mellan människa och 
natur. 

• Arbete för att uppfylla mänskligt 
varande och överlevnad. 

 
 

• Estetiska aspekter såsom naturens 
skönhet. 

• Ett fokus på kunskap och lärande. 
• Stöd för individuella rättigheter och 

eget värde. 
• Acceptans av alla kulturer som 

värda respekt. 
• Fred på en personlig, social och 

global nivå. 
 

(egen översättning, Honari 
&  Boleyn 1999)



Salutogen hälsa på individens plan 
1987 presenterade Aaron Antonovsky begreppet KASAM som är en förkortning för en 
känsla av sammanhang, vilket han menar är grundläggande för en långsiktigt hållbar hälsa hos 
individer (Antonovsky 1987). En generellt hög känsla av KASAM:s tre olika komponenter; 
känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, ger personer en god förmåga till coping4. 
Det innebär att de är flexibla och resilienta5 i förhållande till krav i deras omgivning. 
Komponenten meningsfullhet anses vara den mest betydande av de tre. Tillgänglighet till 
resurser som gör livssituationen hanterbar samt en tydlighet ifrån omvärldens stimuli är 
viktiga komplement. Denna salutogena syn var revolutionerande då samhället tidigare främst 
varit fokuserat på sjukdomsbilder i sin förståelse kring hälsa. Här tittade man istället på 
sjukdomens roll i livet och på vad som gör människor friska (ibid.). KASAM är intressant i 
förhållande till gröna miljöer och hållbar utveckling bland annat för att båda områdena har 
en förmåga att skapa mening i människors liv (Kaplan 2000, Nature and Health 2004, Maller 
et.al. 2005). En annan teori tar fram tre liknande komponenter som viktiga för välbefinnande 
och personlig utveckling; känsla av kompetens, autonomi och relevans (Self Determination 
Theory, Nature and Health 2004). Även WHO definierar hälsa ur ett friskvårdsperspektiv då 
de menar att hälsa är “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte 
enbart i frånvaro av sjukdom eller funktionshinder"6. Definitionen visar på hälsobegreppets 
mångdimensionella karaktär som säger mycket om dess komplexitet.  
Ur ett humanekologiskt/hälsoekologiskt perspektiv kan hälsa definieras som ”ett hållbart 
välbefinnande, inom hållbara ekosystem, inom en hållbar biosfär” och individuell hälsa som ”fysiskt 
sund, mentalt intakt, spirituellt glad, socialt aktiv, politiskt medveten, ekonomiskt produktiv och kulturellt 
ansvarstagande” (Honari & Boleyn 1999:19). Livskvalité och välbefinnande associeras ofta till 
upplevelsen och förnöjsamheten av hälsa7. Samtliga definitioner av hälsa har mer eller 
mindre inneboende normativa antaganden.  

Motivation och vår normativa8utgångspunkt  
Miljöpsykologisk forskning har visat att ett ansvarsfullt beteende gentemot vår omgivning 
skapas utifrån ett brett spektra av faktorer, varav vår värdegrund samt vårt medvetande om 
rådande miljöproblematik, har stor betydelse (Corbett 2005, Kaplan 2000). Corbett (2005) 
menar att engagemang skapas när vi känner ett hot gentemot det vi sätter värde på. 
Motivation för miljömässigt ansvar och engagemang kan relateras till tre olika sfärer för 
värden: den egencentrerade (egenintresse), den socialt centrerade och den biocentrerade. Alla våra 
värden är relaterade till någon eller några av dessa sfärer. Ett beteende som grundar sig på ett 
egenintresse har setts som den största orsaken till destruktiva samhällsmönster där fokus på 
kortsiktig individuell eller familjebaserad vinst styr motivationen. Den å andra sidan 
altruistiska (osjälviska), biocentriskt centrerade handlingen har setts som det långsiktigt 
hållbara (Corbett 2005, Johansson& Küller 2005). Kaplan(2000) menar att den altruistiska 
handlingen inte är långsiktigt hållbar, uppoffring kan lätt leda till känsla av hjälplöshet och 

                                                 
4 Förmåga att hantera stressfyllda och känslomässigt krävande 
situationer.(http://sv.wikipedia.org/wiki/Coping 2008-11-11) 
5 förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar. Resiliens talar man även om inom humanekologin i 
relation till ekosystemens förmåga att återfå stabilitet vid tillfälliga störningar (Marten 2002). 
6 egen översättning, www.who.int/about/definition/en/print.html 2008-11-12 
7 http://dictionary.reference.com/browse/wellbeing 2008-11-17 
8 Normativ är en fordring om hur något bör vara. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Normativ, 2008-11-17) 
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därmed verka som hinder för motivation. Människor med en benägenhet att handla mer 
altruistiskt har ofta den sociala eller den biocentriskt centrerade sfären som meningsgivande 
värdegrund.  
Det kan vara viktigt att det finns en jämn balans emellan uppoffring och individens 
bibehållna känsla av livskvalitet (ibid.) Graden av känslan av uppoffring har bland annat en 
relation till omgivande miljö. Exempelvis kan lättillgängliga återvinningsstationer och 
kompost gör att känslan av uppoffring minskar (Corbett 2005). Även kreativitet och glädje 
kan minska uppoffringskänsla och skapa motivation.  
Antonovsky (1987) menar att engagemang i relation till sin omgivning är generellt gynnande 
för känslan av sammanhang och att lågt engagemang ger alienation. I det perspektivet kan 
engagemang ses som ett sätt att skapa en meningsfull och begriplig relation till sin tillvaro. 
Hartig och Bowler (et.al. 2001) har studerat ekologiskt ansvarsfullt beteende (Environmental 
Responsible Behaviour, ERB) hos en grupp amerikanska studenter 9 i relation till dessa 
personers upplevelse av en naturmiljö. Ett syfte med deras studie var att undersöka om 
naturen kan fungera som positivt motiverande för engagemang, något som skulle kontrastera 
till motivation exempelvis enbart baserat på dåligt samvete. Studien visar att en fascination 
inför naturen har en positiv relation till ekologiskt ansvarsfullt beteende hos människor10.  

Ekosofi och natursyn 
Filosofen, miljöaktivisten och bergsklättraren Arne 
Naess är det ekosofiska begreppets grundare. 
Ekosofin förenar de grekiska orden oikos (hus eller 
hushållning) och sophia (vishet). Ekologi är även ett 
bakomliggande begrepp som syftar på levande 
organismers relation till deras omgivning (Naess 
1981). Ett typiskt drag i ekosofin är att se människor 
som samexisterande med andra delar av ekosystemet, 
och att vi är underkastade samma beroendeställning 
som de. Denna etiska laddning syns vidare i 
framhållandet av medkänsla inför allt levande, och ett 
genomgripande helhetstänkande där människan ses 
som en del av naturen och inte som högre stående 
(ibid.).  
 
Naess menar att varje persons ekosofiska grundsyn 
och existentiella relation till naturen är unik, och att 
det ligger ett viktigt värde just i detta. Känsla av förundran i naturkontakten är något han ser 
som essentiellt för en människas ekosofi. En persons ekosofiska grund får näring genom 
naturkontakten (ibid.). 
Ekosofin är ett exempel på en värdegrund med ett biosfäriskt perspektiv. 
De motiv som personer har i värnande av miljö kan delvis härledas till deras natursyn 
(Johansson & Küller 2005). Vissa forskare menar även att en empatisk och känslomässig 
anknytning till naturen är viktig för att ett miljöengagemang ska utvecklas till miljövänligt 
vardagligt beteende (ibid.). 
                                                 
9 Inom socialekologi och biologi. (Hartig et.al. 2001) 
10 En kritik som bör riktas mot bland annat denna studie är dess val av undersökningsgrupp, då naturens 
inverkan mätts på personer som redan har ett intresse för natur.  
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I västerländsk kultur har vi en tendens att se människan som skild och högre stående än det 
resterande ekosystemet. Det kan benämnas som ett så kallat antropocentriskt perspektiv 
(ifrån latinets antropos –människa) (Wandén 1997). Många ursprungsfolks världsbild 
kontrasterar med det synsättet (Kawsay Bolivia 2005) och ser istället människan som en 
jämlik del av naturens sammanhang (ett bio-centriskt perspektiv). Frågan ifall dessa 
grundläggande världsbilder påverkar vår identifikation med naturen, vårt engagemang och 
därmed vår känsla av uppoffring förblir här obesvarad. 
 

Grön hälsa 

Direkt och spontan uppmärksamhet 
Människors beroende av ekosystemen och dess tjänster på ett materiellt plan är vår bas för 
överlevnad och hälsa. Men naturens gåvor slutar inte där. Omfattande forskning visar även 
hur naturen har en viktig funktion för människors mentala välbefinnande.  
 
Dagens samhälle och den livsstil som moderniteten innebär, bildar en stark kontrast till det 
levnadssätt som präglat människan under den absoluta huvuddelen av vår historia (Kaplan, 
Kaplan, 1995). Forskning (ibid.) visar att samlar- och jägarsamhällets naturnära livsstil format 
människans genuppsättning på ett sätt som gör oss anpassade att leva i en mestadels trygg 
naturmiljö. Korta hotfulla incidenter, exempelvis under jakt, har snabbt krävt en form av 
direkt uppmärksamhet, som sedan efterföljts av längre återhämtning i naturmiljö. På grund 
av denna bakgrund framträder ofta något som forskare benämnt ”mjuk fascination” eller 
”spontan uppmärksamhet” när vi står i kontakt med gröna miljöer, vilket är en 
sinnesstämning som ger återhämtning ifrån vardaglig stress och koncentrationskrävande 
aktiviteter (ibid.). Denna sinnesstämning verkar positivt för alla människor men används 
medvetet i rehabiliterande syfte inom området för hälsofrämjande trädgård (Grahn & 
Stigsdotter 2002). I dagens informationsbaserade samhälle, karaktäriserat av ett högt tempo 
och ständiga beslut, tar vår direkta uppmärksamhet en stor del av vår tid. När den direkta 
uppmärksamheten ständigt rullar på och återhämtningen uteblir, bäddar man för stress, 
stressrelaterade sjukdomar, depression, utmattningssyndrom och psykosomatisk ohälsa. 
Direkt uppmärksamhet och kortvarig stress är inte skadligt, det är däremot utebliven 
återhämtning11. 

Vad är en hälsofrämjande trädgård? 
Forskningsresultat som visar att gröna miljöer motverkar stressrelaterade sjukdomsbilder 
(Grahn, Stigsdotter, 2003), gynnar personer med hjärnskada(Ottosson 2002) samt ger kraft 
och hälsa åt äldre med demens (ibid.) är bara några av många vetenskapliga insikter om 
naturens läkande kraft. Att trädgårdsarbete och gröna miljöers praktiska karaktär även 
främjar fysisk aktivitet och motion är uppenbart (Nature and Health 2004). Detta har 
medfört att en ”kultur” av hälsofrämjande trädgårdar på senare år vuxit fram i Sverige och 
internationellt. Två olika behandlingsformer har varit dominerande inom området. I den ena, 
helande trädgårdar, är den gröna miljön i relation till den passiva vistelsen i fokus. I den andra 
mer aktiva trädgårdsterapin, använder man istället trädgårdsaktiviteternas läkande effekter. I 
                                                 
11 Ottosson, M. Föreläsning Wij Trädgårdar 15 oktober 2008 
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Den gröna miljöns hälsofrämjande 
karaktärer (Berggren-Bärring & 
Grahn 1995): 
 
1. Rofylldhet 
Denna karaktär betonar gröna 
utrymmen som möjliggör tystnad och 
stillhet i en trygg atmosfär. Sinnliga 
rogivande intryck i form av vind, vatten 
fåglar och insekter är viktiga. Platsen 
signalerar andakt, vördnad och renhet.  
 
2. Det vilda 
Denna karaktär främjar fascination och 
inspiration av naturen. En skogslik 
miljö som verkar gjord av naturen själv. 
Mossa, sten och gamla stigar är 
tänkbara element.  
 
3. Det artrika 
Denna karaktär betonar gröna rum där 
det finns en stor variation av arter. 
 
4. Känsla av rymd 
Rum som ger en stillsam känsla av att 
gå in i en annan värld, ett 
sammanhängande helt.  
 
5. Vidd, allmänningen 
Den öppna platsen, kanske ett 
jordbrukslandskap. 
 
6. Refug, viste 
En omgärdad, trygg och avskärmad 
plats där man kan vara sig själv i lek och 
experiment. 
 
7. Samvaro och möte 
Gemensamhetens platser för sociala 
möten och samvaro.  
 
8. Kulturen 
Karaktären som erbjuder fascination 
inför tidens gång, knuten till symboler 
kring mänskliga traditioner och 
värderingar.  

terapiträdgården vid SLU i Alnarp använder man sig av en vidareutveckling av dessa skolor 
(Gustafsson 2008). Den instorativa skolan använder sig av både miljöns samt aktivitetens 
läkande verkan, men sätter även en stor betydelse i en förståelse av den aktuella individens 
bakgrund, identitet och unika person (ibid., Grahn & Stigsdotter 2000). 

Grön miljö och meningsfullhet 
Trädgården har även en tendens att ge en känsla av 
sammanhang, en meningsfullhet. Karin 
Abrahamsson(2003:19) skriver att ”Finessen med just 
trädgårdsarbete är att det erbjuder en mängd aktiviteter som av 
patienter upplevs som särskilt tydliga och meningsfulla”. Tydligheten 
och småskaligheten i trädgårdens processer, att exempelvis 
se en konkret förändring från frö till planta, kan vara en stor 
kontrast till många upplevelser i dagens storskaliga samhälle. 
Att känslor av meningsfullhet stärker människors resiliens12 
och copingförmåga i svåra situationer är även dokumenterad 
(Nature and Health 2004). Man menar att känsla av mening 
skapas i den process där individer upptäcker och benämner 
deras personliga livsmål och samtidigt kan se dessa livsmål 
som delar av ett bredare perspektiv. Sammanhängande 
personliga mål gör att individer kan se en tydligare mening i 
sina liv. Gröna miljöer kan främja sammanhängande mål 
genom det symboliska värde många människor tillskriver 
naturen. Samma rapport menar att naturupplevelser främjar 
känsla av autonomi, kompetens och att de stimulerar 
intresse för sociala relationer (ibid.).  

Gröna karaktärer för skilda behov 
Berggren-Bärring och Grahn har identifierat 8 olika 
karaktärer som är viktiga i en hälsofrämjande grön miljö 
(Berggren-Bärring & Grahn1995, Grahn, Stigsdotter 2002, 
Grahn, Stigsdotter 2003). Karaktärerna utgör en modell som 
är utvecklad vid SLU och präglar utformningen av 
hälsofrämjande trädgårdar i Sverige som är ämnade för 
rehabilitering (Abrahamsson 2003, Grahn, Stigsdotter 2003). 
Dessa karaktärer kan dock även användas i förebyggande 
friskvårdssyfte vilket är huvudfokus för denna studie. 
Forskning visar att parker som innehåller samtliga karaktärer 
är populärare och mer välbesökta, då miljön blir mer 
anpassad efter den mångfald av behov som besökarna har 
(Grahn & Stigsdotter 2002). 

Karaktärerna kan både utformas enskilt i egna gröna rum, 
eller kombineras med andra karaktärer. Exempelvis så kan 
det artrika finnas i den rofyllda karaktären, och samvaro kan 

                                                 
12 Förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar (http://sv.wikipedia.org/wiki/Resiliens 2008-12-11). 



    

 17

förenas med kultur. De kan även fungera som element som binder samman olika rum och 
karaktärer. En plats för samvaro kan knyta samman rofyllda platser, eller platser för lek 
och experiment.  

Mångsidigheten i miljön är viktig då vistelse i trädgård/park/natur upplevs olika av olika 
individer. Vildhet, vidder, och artrikedom är naturnära karaktärer som anspelar på 
naturkontaktens kravlösa spontana uppmärksamhet, och som speciellt kan stärka mental 
återhämtning (Stigsdotter 2005,Grahn & Stigsdotter 2002). Ottosson(2007) beskriver hur 
en skogsmiljö med mossbeklädda stenar gav honom en känsla av tidlöshet och stabilitet i 
tillfrisknandet efter en hjärnskada. Naturkontakten är kravlös och mycket enklare än de 
mer komplexa relationerna mellan människor (Searles theory, Ottosson 2007). Inom 
rehabilitering av exempelvis stressrelaterade sjukdomar eller hjärnskada är behovet av en 
avskild, icke-krävande miljö stor (Ottosson 2007). Platser för utåtriktad kontakt, 
ansvarsfullt arbete är ofta orienterade till en mindre areal (Grahn, Stigsdotter 2002). 
Återhämtning i avskildhet är viktigt för alla människor (Johansson & Küller 2005). Grahns 
modell är därför även intressant i preventivt syfte. Karaktärernas betoning på bland annat 
artrikedom, vildhet och sociala utrymmen ger modellen en potential för en integrering av 
hälsa och ekologisk hållbarhet då de öppnar upp för aspekter som pedagogiska rum och 
biologisk mångfald. Deras något luddiga definitioner ger även utrymme åt egen tolkning. 

Grön miljö och gemenskap 
I alla tider har människor genomfört riter i form av högtider och andra återkommande 
traditioner. Ofta har de haft en viktig anknytning till naturens tjänster och säsonger. 
Antonovsky (1987) menar att riter har en viktig funktion i att förmedla gemensamma 
meningsfulla värden och i att skapa begriplighet och kontinuitet i förhållande till tid och 
rum. Om det stämmer att traditioner har en förmåga att på detta sätt stärka KASAM och 
hälsa, främja gemenskap och synliggöra processer i naturen är de mycket intressanta i 
sammanhanget för denna studie. Karaktärer för Samvaro och möte samt Kulturen utgör 
direkta utrymmen för traditionsbundna aktiviteter. 

Lars Krantz, grundare av Wij Trädgårdar i Ockelbo, menar att trädgårdar även har en 
förmåga att samla människor genom trädgårdarnas breda kulturella relevans till många 
olika samhällsgrupper. Han ser även att den gröna miljön ofta har en utjämnande 
demokratisk effekt emellan människor. Han gör liknelser med det japanska tehusets te-
ceremoni och den skandinaviska bastun där social hierarki tenderar att suddas ut och där 
alla är lika mycket värda13. Känsla av gemenskap med andra människor är vikigt i 
främjandet av en långsiktigt hållbar hälsa. Iris Johansson menar att känslan av gemenskap 
är grundläggande för vår överlevnad (Johansson 2004). Social hälsa är en central 
komponent i definitionen av en hållbar utveckling (Brundtland Commission, 1987) samt 
en viktig faktor för en persons utveckling av KASAM (Antonovsky 1987). I Nature and 
Health (2004) visar man på hur en ökad mängd vegetation i det offentliga rummet kan 
främja social kontakt.  
 

                                                 
13 L. Krantz, personlig kommunikation, 3 november 2008. 



    

 18

Principer för design där hälsa och hållbar utveckling möts 

Hållbar design  
Intresset för hållbarhet och ekologiska lösningar inom produktdesign, arkitektur 
landskapsarkitektur ökar snabbt i Sverige14. Hållbar design och grön design används ofta 
synonymt inom arkitektur. Men egentligen syftar grön design mer mot en individnära 
ekologisk design, där människors och det lokala sammanhangets välbefinnande, naturkontakt 
och upplevelse av den byggda miljön står i fokus. Hållbar design vidgar perspektivet och 
refererar till välmående, hälsa och säkerhet globalt och över ett längre tidsspann15.  
 
Petra Karsenbarg är arkitekt samt lärare i ämnet hållbar design på designhögskolan 
Beckmans i Stockholm. Hon lyfter fram synliggörande av flöden och system, förenkling samt 
tydlighet som viktiga koncept för en långsiktigt hållbar utformning, men menar samtidigt att 
en hållbar design inte direkt behöver synas som en stark kontrast till övrig ”vanlig” 
bebyggelse. Det går att använda hållbara material och lösningar utan att den utseendemässiga 
formen drastiskt ändras. Men många har en önskan om att en ekologiskt hållbar design ska 
synas och att dess utformning ska spegla miljömedvetenhet. Den trend för ekologisk 
hållbarhet som finns i dagens samhälle inkluderar båda dessa strömningar.  
Observation och förståelse av varje plats, dess invånares och platsens aktiviteter är 
jätteviktigt för att möjliggöra en design som fungerar i ett specifikt sammanhang16.  
 
En hållbar utveckling innefattar social hållbarhet och hälsa. Petra ser mötesplatser som 
mycket viktiga element inom arkitektur och design, men menar samtidigt att de sociala 
rummen har viktiga samspel med privata och enskilda rum för att det sociala ska fungera. 
Utan det privata blir det sociala och det offentliga kravfullt och påtvingat, ett argument som 
stärks av modellen om mental kapacitet (Stigsdotter 2005).  
 

 
 
 
Bilden visar hur man på ett förenklat sätt kan föra ihop privata, halvprivata och 
gemensamma sfärer i den gröna miljön. Koloniträdgårdar, vinterväxthus och lekplatser är 
exempel på element som kan placeras i de halvprivata och gemensamma områdena. 
 

                                                 
14 P. Karsenbarg, personlig kommunikation 27 oktober 2008 
15 http://www.informedesign.umn.edu/_news/Sustain01_06.pdf , 2008-11-14 
16 P. Karsenbarg, personlig kommunikation 27 oktober 2008 

Bild ritad efter modell av Block och Bokalders 1997. vol. 4
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Erik Asmussens 7 principer för 
design (egen översättning, Coates 
2000): 
 

1. Integrering av form och 
funktion 

2. Polaritet 
3. Metamorfos 
4. Harmoni med natur och 

plats 
5. Den levande väggen 
6. Färgers ljusstyrka och 

färgperspektiv 
7. Den dynamiska balansen av 

rumslig upplevelse 
 

Ett exempel på  
metamorfos i design 

En design inspirerad av naturens dynamik 
Erik Asmussen(1913-1998) är arkitekten bakom merparten av den antroposofiska arkitektur 
som vi finner i Ytterjärna utanför Södertälje. Med utgångspunkt i ett genomtänkt intresse för 
människors behov förenat med en stark inspiration av naturen, strävade han efter en 
arkitektur som skulle ha samma helande effekter som naturen själv (Coates 2000). Han 
designade för människor, med naturnära och långsiktigt hållbara material, i relation till det 
landskap där byggnaden skulle vara belägen. Han ansåg att en holistisk integrering av form 
och funktion var essentiell i skapandet av miljöer som ska tjäna dess invånare och den 
aktuella platsen(ibid.).  
 
Men hur skapar man design utifrån en naturinspiration? 
Asmussen utarbetade olika principer för hans arkitektur 
(Coates 2000), varav 5 tas upp här. Principerna är även 
möjliga att applicera på utformning av grön miljö. 
Princip 1, integrering av form och funktion, kräver en 
omsorgsfull förundersökning i form av odogmatisk 
observation, i kommunikation med platsens invånare. Det 
är en utgångspunkt för att kunna skapa en miljö som 
fungerar i relation till varje plats unika särart. På en ny 
plats är det viktigt att fråga; vad pågår här? På det sättet 
kan man med större öppenhet ta in en ny plats. 
Den andra principen är polaritet, vilket inte är synonymt 
med motsats. Två element som är polära kontrasterar 
med varandra i sin olikhet samtidigt som de har en 
inbördes relation. Coates (2000:242) skriver: ”Likt ändarna 
på en lina, de två ansiktena på ett mynt eller de polära krafterna av en 
magnet, är polariteter icke- dualiteter och icke-separabla delar av det större 
hela”.  Han syftar på hur Asmussens exempelvis knyter samman det 
storslagna och det lilla, hur han använder färgkontraster och 
nyanser och hur rum dynamiskt vidgas och minskas. I relation till 
polaritet använder Asmussen principen om metamorfos 17(princip 3). 
Goethe (1981) använde begreppet för att beskriva vad han såg när 
han studerade växters morfologi. Han såg hur växtens 
utvecklingsprocess rörde sig emellan polariteter i sin form. En 
form som finns hos den lilla växten, återkommer hos den fullvuxna 
men är där mer utvecklad. Det är ett exempel på hur 
metamorfosen som metafor kan appliceras inom design. En form av en 
odlingsbädd kan återkomma inom en annan del av samma formgivning, 
fast kanske genom ett större och ett mer mångfacetterat sätt.  
 
Princip 4, harmoni med natur och plats, handlar om att skapa uteplatser som knyter samman den 
bebyggda miljön med den naturlika miljön runtomkring. Design av byggnad och uteplats ska 
anpassas till platsens natur, både vad gäller estetiskt uttryck och vad gäller tillgänglighet till- 
och bevarande av naturen. Coates (2000) skriver att” Asmussens arkitektur har samma relation till 
landskapet, klimatet och platsen som den levande växten har till sin miljö” och han gör en liknande 

                                                 
17 Ordet metamorfos kommer ifrån grekiskan och betyder förvandling.  
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liknelse i ”varje växt bär signaturen av platsen där den är funnen” och ”individualiteten av varje plats 
uttrycks i varje närvarande växt”. Asmussen ville främja en upplevelse av tillhörighet och 
hemmakänsla hos människor i relation till naturen, en natur som vi i grunden är beroende av. 
Genom att göra människor medvetna om platser i en ”större väv av liv” (ibid. 246) önskade 
han att man skulle relatera sig till naturen och dess välgörande tjänster i relation till både 
mentala och materiella behov.  Han ville belysa naturen som föränderlig process genom sin 
arkitektur, där landskapets helhet - genius loci- förtydligades. 
I relation till princip nummer 7; den dynamiska balansen av rumslig upplevelse, har Asmussen sagt 
att ”om det bara finns symmetri finns det ingen frihet, och om de bara finns a-symmetri finns det ingen 
frihet”(Coates 2000:252). Symmetri i våra liv ger känsla av trygghet, förväntning och 
sammanhang. Asymmetri fungerar som vägvisare, ger rörelse och överraskningar. 
 
Om Asmussen har nått sina mål i sin arkitektur får varje individ avgöra. Men kanske kan 
hans principer inspirera i skapandet av en design som synliggör naturens dynamik och 
funktion, och som motverkar människors alienation gentemot våra ekosystem? 

Helhet och komplexitet 
I likhet med Asmussens resonemang om symmetri kontra asymmetri, beskriver Sorte 
(Johansson & Küller (red.) 2005, kap.13) vikten av balansen mellan helhet och komplexitet i 
utformning av parker. Hans nyckelord för det komplexa i miljön är mångfald, intensitet, 
kontrast och motsatsen till monotoni och enformighet. Han menar att människor är väldigt 
känsliga för nyansskillnader i exempelvis vegetation vilket påverkar beteende och upplevelse 
av tid. I likhet med Berggren-Bärring och Grahn (1995) belyser han artrikedomens 
hälsofrämjande roll, och att vår längtan efter komplexitet och mångfald kanske kan 
förstärkas genom samhällets ökade betoning på biologisk mångfald, och vice versa. 
 
Men utan en känsla av helhet blir komplexitet stökigt och svårdefinierat. Uttryck av rytm och 
kontinuitet i miljöns gestaltning främjar känslan av helhet. Sorte (Johansson & Küller (red.) 
2005, kap.13) tror att parker som utformas i en balans emellan komplexitet och helhet kan 
tillmötesgå den nutida människans längtan efter att uppleva samband, samspel och 
sammanhang i en tillvaro som blir allt mer segregerad och uppstyckad.  

Permakultur 
Sedan begreppet permakultur (permanent agriculture eller permanent culture) myntades av Bill 
Mollison och David Holmgren (1978), har dess praktiskt baserade helhetssyn inspirerat 
människor världen över. Dess fokus är att design och underhåll av miljöer speglar samma 
mångfald, stabilitet och resiliens som vi finner i naturens ekosystem. Begreppet är 
applicerbart på flera nivåer; i trädgårdar, i parker, i mindre samhällen och i urbana miljöer. 
Dess relevans för denna studie klargörs när vi tittar på dess 3 grundläggande etiska principer 
(Holmgren 2004);  
 
1: Omsorg om jorden 
2: Omsorg om människor (individuellt och socialt) 
3: Rättvis fördelning    
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Ur denna utgångspunkt tillhandahåller permakultur ett sätt att relatera till design av gröna 
miljöer med fokus både på människors hälsa och hållbar utveckling, där den reciproka18 
relationen emellan människa och ekosystem står i centrum. Relationen präglas av en strävan 
mot globalt rättvis fördelning av ekosystemens tjänster utan att överskrida naturens 
produktionskapacitet/bärkraft (Whitefield 1993). Principerna är kompletterade med 
ytterligare 12 designorienterade principer (Holmgren 2004), vars syfte är att vägleda en 
utformning som är anpassad till varje plats säregenhet. En huvudtanke inom permakultur är 
att det inte finns några allmängiltiga lösningar, utan att varje situation och plats har en unik 
karaktär. Även denna metod lägger tyngd i observation, vilken gärna får pågå under längre 
tid. Ur observation synliggörs för designern platsens olika element, med tillhörande 
funktioner (Smith 2002). Den utformning som sedan successivt byggs upp är anpassad till de 
behov och till de resurser som finns på platsen i dess helhet. I detta resonemang finner vi 
många likheter med Asmussens principer, dels i vikten av observation, men även i 
framlyftandet av naturen som huvudsaklig inspirationskälla (se ovan). 

Zoner; ett sätt att finna smart logistik 
Inom den permakulturella designmetodiken använder man ett zonsystem i struktureringen 
av en plats (Whitefield 1993, Block & Bokalders 1997, vol.3). Zon 1 är det område som 
används kontinuerligt varje dag som exempelvis ligger närmast hus och kök. Zon 2-4 är 
områden varav frekvensen skötselkrav minskar med stigande tal, vilket innebär att zon 2 är 
ett område man går till en gång per dag, zon 3 besöks kanske varannan dag och zon 4 bara 
ibland. Zon 5, är ofta belägen längst ifrån huset och har som syfte att användas till 
inspiration och kontemplation; en ”vild” natur (ibid.). Ett fungerande zonsystem skapar en 
arbetsavlastande miljö, då tillgängligheten till olika element är anpassat i relation till 
frekvensen av behov som platsens individer har till respektive element.  

Permakultur i främjandet av hälsa 
Smith(2000) menar att permakultur ger en bra bas för- samt stärker den aktiva människan i 
relation till den lokala platsen. Att de permakulturella principernas syfte är en applicering i 
verkligheten gör att detta forum får en högst praktisk karaktär (ibid.). Permakulturens 
praktiska prägel är en stark fördel då frågor rörande hållbar utveckling ofta kan verka 
svårgreppbara och abstrakta i det lokala sammanhanget19.  
Smith(2002) skriver; 
 
”En förståelse av Permakultur hjälper inte bara att omformulera en förståelse av biologiska och mänskliga 
system och hur man utifrån det kan designa för långsiktig hållbarhet, utan även att bli involverad i den 
personliga utveckling som kommer av att tänka kring utveckling på ett annat sätt, som något som är 
personligt, kulturellt, och för några, spirituellt” (egen översättning, Smith 2002:4) 
 
Hon menar även att permakultur har ett värde i dess förmåga att ge positiv feedback. 
Individer kan snabbt uppleva en känsla av framgång genom att de har förbättrat graden av 
hållbarhet i deras egna livssituationer (ibid.). Denna feedback kan upplevas genom ökad 
tillgänglighet, ökad energikonservering och estetiskt tilltalande miljöer. En annan feedback är 

                                                 
18  http://www.thefreedictionary.com/reciprocity 2008-12-11 
19 Fokusintervju, 8 oktober 2008 
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det nätverk som ofta byggs upp kring personer med ett engagemang för skapandet av lokalt 
hållbara lösningar (ibid.). Social gemenskap skapas kring dessa meningsbärande aktiviteter. 
 
Holma gård i Skåne och Växhuset i Mobodarne är två verksamheter som aktivt jobbar med 
permakulturens principer. Det finns även en svensk permakulturförening 
(www.permakultur.se.). Konceptet är dock mycket större i länder som Australien och Nya 
Zeeland. 

Multifunktion 
Inom permakultur menar man att varje element ska ha minst 3 funktioner (Whitefield 1993). 
Ett element kan vara exempelvis ett vinterväxthus, vilket har ett antal resurser samt behov. 
Resurser som det ger är bland annat förlängd växtsäsong, matproduktion, utrymme för 
rekreation, värme (under sommarsäsongen) och ett sätt att sammanlänka ute och inne. 
Behov som det har är värmetillförsel (vintertid), ljustillförsel (vintertid), vattentillförsel, 
bearbetning av jord och näring. Växthuset har mer än 3 funktioner (resurser). Dessa 
sammanlänkas i sin tur till behov hos ett annat element. Exempel är en person med behov av 
rekreation, behov av mat samt ett hus som är i behov av varmluft ifrån växthuset under 
sommaren. På liknande sätt sammanlänkas växthusets behov med resurser hos andra 
element. Komposten ger näring till jord, en tank för regnvatten på taket kan ge vatten åt 
växterna och boningshuset kan ge värme till växthuset på vintern. 
 
Att arbeta med fokus på multifunktion är att arbeta i linje med ekosystemens egen 
dynamiska mångfald; ju fler relationer emellan olika element desto bättre och hållbarare. Man 
strävar efter att skapa en väv av relationer. Genom ett experimenterande med olika 
funktioner kan man utveckla system som är resurs- och tidssparande. Detta bör inte 
förväxlas med det som Boeckel (2007) nämner multi tasking, som är en modern tendens att 
göra så många saker som möjligt på en gång. Multifunktion handlar om att skapa system i 
omgivningen som upprätthåller sig själva och därför verkar avlastande. 

Design för biologisk mångfald 
Trädgårdar och parker har betydelse för bibehållandet av den biologiska mångfalden i 
landskapet (Maller et.al. 2005), med förutsättning att arbetsmetoden är giftfri. I en tid där 
slåtterängarnas yta drastiskt minskas i följd av förändringar i lantbruket, där våtmarker dikas 
ur, där landskapet urbaniseras och där gamla och döda träd blir allt ovanligare verkar våra 
trädgårdar, parker och skyddade naturmiljöer som refuger för hotade arter och andra levande 
organismer (Block & Bokalders 1997). Ängen, träden och våtmarkerna är exempel på vikiga 
habitat för en mångfald av arter, vilkas inbördes relationer är viktiga komponenter i 
ekosystemens väv (ibid.). Stora delar av landskapet består idag av monokulturer; antingen i 
form av åker eller som skogsproduktion. Monokulturer och bebyggd miljö reducerar arters 
förmåga att förflytta sig emellan habitat som kan tillgodose deras behov, då avstånd 
däremellan ofta är för långa. Gröna refuger som sträcker sig genom landskap och urbana 
miljöer, hjälper många arter att göra behövliga förflyttningar under deras livscykel. En ökad 
mångfald av varierande rum i landskapet ökar även mängden kantzoner i form av gräns 
emellan skog och öppenhet, vatten och land, bebyggelse och natur, sol och skugga osv. 
Dessa gränser är viktiga då många djur är beroende av kantzonernas skilda miljöer i sin 
livscykel. 
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Mångfaldens artrikedom och skilda rumskaraktärer har även en viktig hälsofrämjande verkan 
på människans mentala hälsa och lyfts fram som en av de åtta gröna rumskaraktärerna 
(Berggren-Bärring & Grahn 1995). Komplexiteten i mångfalden kan även ge miljöns 
gestaltning ett intressantare uttryck (Johansson & Küller (red.) 2005, kap.13).  
Det finns en mängd metoder som man kan tillämpa i grön miljö i främjandet av biologisk 
mångfald, både i städer och på landsbygd. En av de mest populära är fjärilsträdgårdar, vilka 
innehåller värdväxter och miljömässiga förutsättningar som tillgodoser fjärilars behov. 
Artrikedom kan generellt främjas genom att skapa boplatser i form av död ved, fågelholkar, 
hummelbon och bikupor. Habitaten förbättras ytterligare genom förlängning av kantzoner 
och val av nektargivande växter. För vidare läsning om biologisk mångfald i gröna miljöer 
hänvisar jag till Block och Bokalders (1997) och Tait (red., 2006). 
 

Att jobba med det gröna 
Gröna miljöer är något som ofta nämns där man eftersträvar en långsiktigt hållbar bebyggd 
miljö. Forskning (Grahn & Stigsdotter 2003a) visar att graden av stress generellt minskar ju 
närmare grönområden man bor, och att ha en egen trädgård är direkt välgörande för hälsan. 
Mentala hälsofaktorer är en sida av grönområdens mångdimensionella fördelar.  
För att beskriva denna komplexitet av den gröna miljöns tjänster har jag valt att lyfta fram 
trädet som multifunktionell metafor. 

Trädens betydelse för hälsa 
Träd ger oss mycket i vår estetiska upplevelse av landskap och grön miljö. Men denna tjänst 
är bara en av många som träden bistår oss med. Träd är en av de faktorer som har den 
högsta graden av multifunktion i ekosystemet. Block och Bokalders (1997) räknar upp några 
av trädens många funktioner: 

 
• Träd ger oss tidsperspektiv; deras livslängd samt deras förändring i årstidscykeln 

bidrar till en uppfattning av tid och rum. 
• Träden producerar syre; tre medelstora träd producerar nog med syre för att försörja 

en människa under dennes livstid. 
• Träden binder stoft; stoftet i luften kan minska med 50 procent på en gata med träd 

jämfört med en gata utan. 
• Träden renar luften; en rad med träd på en gata renar luften uppemot 80 procent. 

Träden tar troligtvis in föroreningar genom sina klyvöppningar. De olika ämnena 
bryts ned av mikroorganismer så att näringen blir tillgänglig för växten. 

• Träd minskar buller; rader med träd och buskvegetation placerat mellan väg och 
boningshus kan minska ljudnivån ifrån trafiken med 30-35 dB. 

• Träd ökar luftfuktigheten; växternas transpiration av vatten ifrån bladverket ökar 
luftfuktigheten. 

• Träd minskar jorderosion; rötter håller samman jord och vegetationen suger upp 
vatten vid regn som annars skulle verka eroderande. 

• Träd dämpar vind; om träd planteras i rätt kombinationer ger de vindskydd. 
• Träd utjämnar lufttemperatur; på sommaren är det något kallare under träd och på 

vintern något varmare. 
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• Träd ger plats för rekreation; barn dras ofta till platser under och vid träd för lek. 
Många söker trädens skugga och känsla av trygghet. 

• Träd drar upp näring till jordytan; många växter når inte ned till de djupa jordlager 
dit träd når. De kan därför verka positivt genom att de tar upp näring i sitt bladverk 
som sedan blir tillgängligt för andra mikroorganismer och växter. 

• Träd producerar nyttigheter; de ger oss bär och frukt samt bränsle och material. 
 
Till detta kan vi lägga till  
 

• Träden binder koldioxid. Stora skogar verkar som så kallade koldioxidsänkor 
(Cunningham et.al. 2007) som förebygger ett balanserat klimat. Lövfällande träd har 
dock inte denna funktion på vintern. 

• Plantering av träd har ett pedagogisk värde i koppling till hälsa och miljö. 
• Trädens betydelse för upplevelse av vildhet, vilken är viktig för hälsofrämjande 

syften (Berggren-Bärring & Grahn 1995). 
• Trädens förmåga att skapa rum för sociala möten (Nature and Health 2004), och för 

att skapa karaktären känsla av rymd. 
• Träd för klättring för vuxna och barn och som lekplats. 
• Trädens symboliska betydelse i historien, exempelvis som vårdträd på svenska 

gårdar. 
• Träden som livsrum för miljontals organismer (Niklasson & Nilsson 2005). 
• Döda träds betydelse för en bevarad biologisk mångfald (ibid.).  
• Träds betydelse som givande av nektar för pollinerande insekter. 
 

Trädgårdsodlingens förening av nytta och nöje 
Det finns tendenser inom trädgårdsvärlden till ett ökat intresse för giftfri odling av 
nyttoväxter20. Ett centralt egenintresse som ligger bakom en sådan strömning är givetvis den 
skörd som odlingen ger, men tendensen visar även på intressen för de estetiska värden som 
odling av nyttoväxter kan ge. Intresset för närproduktion och miljövänlighet är nog 
ytterligare faktorer som främjar nyttoväxternas platser i trädgårdarna. Våra gröna miljöers 
förmåga att producera livsmedel och energigrödor är förmodligen den mest konkreta länken 
emellan människors hälsa och en hållbar utveckling. 
Begreppet hållbar utveckling har centralt ett nyttofokus på fysiska och materiella resurser 
och behov. Bland annat Kellert (2005) kritiserar detta och menar att begreppet till högre grad 
även borde ta in människors emotionella, spirituella och mentala behov som är viktiga för 
välbefinnande, exempelvis i relation till design av miljöer. Dock försvaras begreppets 
nyttofokus från många håll då stora delar av jordens befolkning inte har resurser nog ens för 
att täcka grundläggande materiella behov relaterade till hälsa, och prioritering av sådant som 
mentalt välbefinnande kan ses som sekundärt.  
 
Lars Krantz betonar betydelsen av odling som konsthantverk. Han menar att en hantverkare 
leds efter behov i sin omgivning som hon eller han tyder och tillgodoser, och en 
trädgårdsmästare bör vara bildad just i detta hantverk. När det konstnärliga uttrycket och 
                                                 
20 L. Krantz, personlig kommunikation 3 november 2008 
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trädgårdshantverket förenas i trädgården blir nyttoväxterna ofta centrala då de relaterar till 
tydliga behov hos människor21.  
 
Odling av grönsaker, frukt och bär samt förädling och lagring av dessa fyller ett 
grundläggande mänskligt behov för överlevnad och hälsa. Behovet blir extra tydligt i den lilla 
trädgården där möjlighet ges att ta del av olika moment i kretsloppskedjan. Men att fylla 
någons behov kan även vara direkt associerat till relationen emellan växt och person. Att 
tillföra näring, omskola och vattna kan vara betydelsefullt för känslan av meningsfullhet, 
samt verka som metaforer för egna behov av ny energi eller förflyttning i livet22. Ursula 
Flatters, trädgårdsintresserad samt läkare vid Vidarkliniken i Järna, menar att det är 
hälsofrämjande att jobba gentemot de tydliga behov som finns hos det levande materialet i 
en trädgård. Där finns utrymme för ett synliggörande och en läkande dialog i 
beroenderelationen emellan människa och växt23. Gröna miljöers förmåga att främja 
återhämtning är även ett tillmötesgående av mänskliga behov. 
Dessa aspekter är tillsammans ett bra exempel på multifunktion där nytta och nöje stödjer 
varandra. 

Odling genom ekosystemens principer; 3 exempel 

Skogsträdgård 
På Holma Gård i Skåne finns Sveriges första utarbetade skogsträdgård. I denna typ av 
trädgård verkar det vilda ekosystemet som ledstjärna. Perenna-, tvååriga- och självsående 
nyttoväxter samt fruktträd, bärbuskar och skyddande amträd (se nedan) kombineras på ett 
sätt där man härmar naturens eget sätt att bygga upp landskap. I likhet med ekosystemen 
bygger man upp planteringar i ängs-, busk- och trädskikt utifrån de enskilda växternas behov 
av ståndort och livscykel. Metoden är hälsofrämjande 
för människor på flera sätt. På ett mentalt och fysiskt 
plan genom att ett balanserat ekosystem reglerar sig 
själv och kräver därför mindre arbetsinsats, samtidigt 
som den samlade mängden skörd blir större per 
kvadratmeter då man odlar i flera skikt.  Skörden blir 
även fördelad över säsongen, där skörd under våren 
är speciellt betydelsefull då de annuella odlingarna 
ännu är i startgropen24. Den skoglika miljön möjliggör 
dessutom olika trädgårdsrum och karaktärer som 
vildhet, artrikedom, rofylldhet och rymd.  
Företrädare inom permakultur har betonat att det är 
viktigt att finna en balans mellan odling för 
människor och odling för att bibehålla ekosystemens 
balans. I Holmas relativt nyplanterade skogsträdgård 
använder man sig av alar (alnus glutinosa) som så 
kallade amträd. Amträd är snabbväxande och skyddar 
den unga vegetationen genom att ge lä, 

                                                 
21 L. Krantz, personlig kommunikation, 3 november 2008 
22 M. Gustafsson, personlig kommunikation, 10 oktober 2008 
23 U. Flatters, personlig kommunikation, 14 maj 2008 
24 Deltagande observation, Holma gård, september 2008 
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temperaturutjämning och organiskt material (Block & Bokalders 1997). Alen verkar även 
kvävefixerande. De tas sedan bort när den övriga vegetationen står sig själv. En annan växt 
som verkar gynnande för det övriga växtsammanhanget är vallört (Symphytum officinale). På 
Holma använder man en sorten Bocking 14 som inte sprider sig, då man ofta har problem 
med vallörtens invasiva effekt. Dess djupgående rötter tar upp näring ifrån jordlager 
otillgängliga för de flesta växter och vallörtens snabba nytillväxt gör att man kan skörda de 
näringsrika bladen upp till fyra gånger per säsong25. Bladen används som marktäckande 
material under de andra växterna. Även nässlor (Urtica dioica) används på flera olika sätt; 
varav ett är ensilering av nässlor vilka används som växtnäring på våren innan annat 
växtmaterial finns tillgängligt26. 

Marktäckning 
I den vilda naturen är jorden så gott som aldrig öppen. Marktäckande vegetation verkar som 
ett skyddande hölje och har en multifunktionell funktion. Rötterna binder jorden, motverkar 
erosion och ger den struktur. Grönmassan förhindrar näringsläckage då de tar upp näringen i 
rötter och växtdelar och skugga ifrån bladverk verkar gynnande för jordens fuktbalans. 
Växttäcket ger mikroorganismer i marken näring i form av organiskt material. Marktäckning 
kan även göras med löst material, så kallad mulching (Bell 2004). Den öppna jorden täcks med 
kompost, löv, hö, bark halm eller annat material, valt utifrån tillgänglighet och 
näringsinnehåll. Att jobba med marktäckning kan även ges en metaforisk betydelse i 
koppling till hälsa. Det kan ses som ett sätt att vårda och ge näring till sig själv där något nytt 
kan växa. Marktäckning är även ett sätt att synliggöra kretslopp, där organiskt material åter 
blir till näring för jord och växter. 

Matrix planting 
Intresset för att skapa trädgårdar på ett sätt som kräver låg arbetsinsats och som är 
långsiktigt hållbart ökar. Matrix planting är ett relativt nytt koncept där man med perenner 
strävar efter att skapa stabila växtsamhällen som kräver små skötselinsatser. Genom att 
efterlikna naturens sätt att kombinera växter i stora sammanvävda grupper, där de växer i 
olika nivåer och i sina naturliga ståndorter, strävar man efter bildandet av stabila 
växtsamhällen(Thompson 2007). Målet är att växterna ska vara så pass starka i sin miljö att 
de täcker all öppen jord och därmed hindrar ogräs ifrån att konkurrera. Planteringens 
estetiska värde är även viktigt (ibid.). Principerna kring Matrix planting har mycket i likhet 
med växtkombinationer i en skogsträdgård. Placering av perenner i samband där de gynnar 
varandra och skapar inbördes relationer är ett sätt att jobba i trädgård som tar till vara 
ekosystemets eget sätt att skapa stabilitet. En plantering som kan ”glömmas bort” är till 
fördel både skötselmässigt och för den biologiska mångfalden på platsen. Matrix planting 
kan ha ett viktigt värde för de hälsofrämjande karaktärerna vildhet och artrikedom och rofylldhet. 
 

Rent vatten 
Lokal rening av vatten i den gröna miljön kan göras på en mångfald av sätt, vilket med fördel 
kan samspela med ett pedagogiskt synliggörande av vattnets kretslopp (Block & Bokalders 
1997). Ett exempel är Rudolf Steinerseminariets park utanför Järna där man fört samman 

                                                 
25 E. Wandt, personlig kommunikation, september 2008 
26 Observation, Holma gård, september 2008 
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dessa aspekter av nöje och funktion(ibid.). Den mängd av turister som varje år fascineras av 
parkernas vackra, i grönska omfamnade, dammar tänker kanske inte på att de iakttar rening 
av avloppsvatten. I parken använder man sig av så kallade vattentrappor som ger ett 
konstnärligt uttryck men som samtidigt syresätter, och därmed renar vattnet. Detta är ett 
exempel på multifunktion, där vatten renas, där hälsa gynnas i en ”mjuk fascination” (Kaplan 
& Kaplan 1995) och där den biologiska mångfalden frodas. En liknade anläggning finns vid 
Tullgarns slott i Sörmland. 
Våtmarker och diken med vegetation renar vatten på ett naturligt sätt, men tål inte för hög 
påfrestning. Diken och kanaler bör ha en slingrande (meandrande) form för att rena vatten, 
främja den biologiska mångfalden samt förhindra näringsläckage27 (Schwenk 1983), vilket 
även kan vara en fördel estetiskt. Bäckar med dess brusande karaktär och silande sandbankar 
är ofta som små reningsverk i sig (Block & Bokalders 1997, vol. 3). Men ofta behövs 
speciella reningsanläggningar som filtrerar vattnet innan det når naturens egna filter. Anlagda 
reningsdammar ska vara täta för att hindra läckage. Växter, mikroorganismer och sediment 
tar upp samt filtrerar de ämnen som verkar förorenande i vattnet. I så kallade rotzonsfilter 
använder man sig 
aktivt av 
mikroorganismernas 
aktivitet (ibid.). Svagt 
sluttande 
översilningsängar och 
vegetationsbeklädda 
väggar (exempelvis 
med mossa) över 
vilka man silar 
gråvatten, är andra 
sätt att rena vatten 
(ibid.).  
Synliggörandet av 
vattencykeln genom 
att anlägga element 
som renar vatten kan 
försköna miljön. Ljud 
ifrån vatten har en 
rogivande verkan (Cooper Marcus & Barnes 1999).  
 

Lokalt klimat för människa och miljö 
En genomtänkt utformning i relation till den gröna miljöns lokala klimat är viktigt för att 
skapa en hälsosam, trivsam miljö och för att spara energi. Block och Bokalders (1997 vol. 
4:86) skriver ”genom att öppna mot solen, skydda mot vinden och välja ytskikt och växtlighet som 
motverkar temperatursvängningar skapas bästa närklimat. Där förlängs säsongen för utevistelse, 
växtligheten frodas och energiförbrukningen blir lägre”. Ett aktivt tillvaratagande av ekosystemens 
tjänster på en plats innebär exempelvis att den gröna miljöns funktioner byggs genom ett 
medvetande om väderstreck och solens räckvidd olika tider under dagen och årscykeln 

                                                 
27 http://www.rent-vatten.com/atgarder/meandring.htm 
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(ibid.). Denna kunskap kräver omsorgsfull observation av en plats, men även utnyttjande av 
den klassiskt åtråvärda södersluttningen är ett bra exempel på en klimatfrämjande metod.  
I det svenska klimatet behöver människor och växter utemiljöer som har tillgång till sol men 
som samtidigt är vindskyddade. Ett sätt att främja ett sådant mikroklimat är att skapa så 
kallade solfickor där vegetation mot norr, öster och väster skapar en ”ficka” där solen 
värmer upp den vindstilla luften(ibid.). Solfickorna är även optimala för odling. De olika 
delarna i skogsträdgården på Holma är utformade som små cashewnötter, där den konkava 
delen är riktad mot syd28. Solfickor är ett exempel på så kallade mikroklimat, vilka kan byggas 
på en mängd sätt. Stenuppbyggda terrassodlingar och värmelagrande murar belägna mot syd 
är två exempel som kan verka vindskyddande och temperaturutjämnande för växtklimatet.  
 
Växtlighet är ett optimalt sätt för att hantera vind då den filtrerar luftmassor. Att bygga 
väggar som hinder för vinden ger ofta baksides effekter, exempelvis en så kallad barriäreffekt 
som gör att vinden dras nedåt marken på väggens innersida. Ett läbildande parti av 
vegetation bör ha höga och låga träd i omlott. Under dessa ska det finnas ett tätt buskskikt 
(Block & Bokalders 1997, vol. 4). Denna brynliknande plantering är även gynnsam för den 
biologiska mångfalden då den bildar kantzoner. Vegetation kan även användas för direkt 
isolering av hus i form av husnära busk- och trädskikt, eller klätterväxter (ibid.). Detta måste 
dock ske med hänsyn till husets kapacitet. 
Man kan även jobba aktivt i relation till topografin i skapandet av behagligt klimat. Kunskap 
om hur kalluft sprider sig nedför slänter, var varmluft lagras och hur vindar rör sig kan gynna 
uppbyggnaden av en långsiktigt hållbar miljö. 
Det lokala klimatet har dock även andra påverkansfaktorer som kommer ifrån samhället i sig. 
Det kan vara buller ifrån trafik, insyn ifrån gångstråk eller skrymmande byggnader. Att jobba 
lösningsfokuserat gentemot summan av de olika klimatpåverkande faktorerna kräver 
observation av hur platser används och ter sig (ibid.). Ett bra exempel är att observera 
människors sätt att röra sig i miljön och anlägga gångar i anpassning till detta. 
 
Men den gröna miljöns funktionella potential slutar inte där. Forskningsrapporter visar att 
mängden skyfall drastiskt kan öka under det närmsta seklet (Holgersson et.al. 2008) till följd 
av global uppvärmning. Dagens urbana dräneringssystem klarar inte sådana vattenmängder. 
För att klimatanpassa urban miljö inför framtiden bör man använda sig av grönstrukturernas 
infiltrations- och maganiseringspotential. Gröna ytor och våtmarker absorberar vatten till 
skillnad ifrån hårdgjorda ytor. Anläggning av dammar och sjöar kan verka som stora magasin 
för vatten (ibid.) Även vegetationsbeklädda sedumtak tar hand om vattenavrinning och 
verkar temperaturutjämnande (ibid., www.vegtech.se).  
Vegetation har generellt en förmåga att sänka sommartemperaturer genom förångning av 
vatten, en egenskap som kan bli aktuell att arbeta med i framtidens varma och torra 
klimat(ibid.). Vegetationens inandning av koldioxid, vilket är den viktigaste växthusgasen, är 
inte heller att förglömma.  
Att jobba med det lokala klimatet i grön miljö är en möjlighet som bör utforskas mera och 
som aktivt används i exempelvis permakultur.  
 

                                                 
28 Observation, Holma gård september 2008 
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Ett exempel: En landskapspark I Ockelbo  
Det alltmer yrkesspecialiserade samhället har sedan länge brutit individens direktkontakt med 
den odlade jorden. Denna distans till odlingslandskapet och naturkontakten förstärks då vårt 
lantbruk går emot en alltmer centraliserad, storskalig och monokulturell produktion. I 
Ockelbo i Gästrikland har man upplevt ett problem med ekonomiskt olönsamma och därför 
övergivna jordbrukslandskap, vars traditionella produktion inte står sig på marknaden29. 
Lars Krantz, grundare till Wij Trädgårdar i Ockelbo, har vänt på problematiken och ser 
potentialen i hur just dessa landskap skulle kunna återupprätta människors relation med 
jorden. Med start under sommaren 2008 kommer projektet ”Landskapsparken: ny energi i gamla 
landskap” pågå under minst fem år. Med hjälp av landskapet ska man belysa odling i dess 
många olika dimensioner på ett sätt där hälsa och hållbar utveckling går hand i hand. I 
beskrivningen av projektet står det att ”målet är att genom ett landskapskonstnärligt sammanhang 
skapa medvetande, kunskap och uppmärksamhet kring kretsloppsfrågor, resursanvändning och 
folkhälsa”(Wij Trädgårdar 2007:5) och detta ska ske genom ett område som är ”tillgängligt och 
upplevbart genom att vara påtagligt, attraktivt och sinnligt”(ibid:5). 
Experimentalodlingar med energigrödor och nyttoväxter i estetiskt intressanta gestaltningar 
kombineras med konstnärliga installationer som på ett effektfullt sätt ska ge landskapet en 
röst. Förädlingsverkstäder och ett av energigrödorna uppvärmt växthus, är ytterligare 
element som tillsammans ska skapa en miljö där teman som hållbar livsstil, lantbruk och 
kunskapsutveckling ska bli tillgängliga, intressanta och meningsfulla för en bred publik. Det 
handlar om att odla kunskaper, upplevelser och medvetenhet för människor som vill 
utvecklas30.  
Rudolf Steiner myntade ett begrepp som han kallade för lantbruksindividualiteten där byns, 
lantbrukets eller trädgårdens väv av relationer emellan människor, djur, material och 
landskap liknas vid interagerande organ i en individuell organism (Steiner 1966). Denna 
metafor har stora likheter med permakulturens betoning på multifunktion och främjande av 
mängden relationer i ett (eko)systemtänkande.  
Wij trädgårdars landskapspark är ett nytt sätt att berätta om lantbruksindividualiteten där 
dess kretslopp och inbördes relationer synliggörs och görs tillgängliga för besökare. Parken 
huvudsakliga syfte är att den ska utgöra en kulturkälla att kunna ”glädjas åt, forska på, dra 
erfarenheter av och framför allt: att mötas omkring”31. Relationen till pedagogisk verksamhet 
är tydlig där bl.a. trädgårdsmästarprogrammet ses som viktig part, samtidigt som samverkan 
med den lokala orten underbygger projektet. 
Planer under de närmaste åren innefattar ett synliggörande och en uppbyggnad av hållbara 
kretslopp på Wij, bland annat med förädlingsverkstäder för tillvaratagning av skörd, ett lokalt 
vattenkraftverk och solenergiteknik. Men framför allt är odlingssäsongen i sig ett viktigt sätt 
att belysa kretsloppet i landskapet. Växthuset är ett element som förlänger och förtydligar 
odlingssäsongen. Alla element ska vara tillgängliga för besökare (Wij Trädgårdar 2007). 
 

En kreativ länk mellan hälsa och hållbarhet 
Tron på att den kreativa naturkontakten kan främja engagemang och hälsa går att finna inom 
fler sammanhang än på Wij Trädgårdar. Boeckel (2007) har forskat i konstens betydelse i 
                                                 
29 L. Krantz, personlig kommunikation, 3 november 2008 
30 L. Krantz, personlig kommunikation, 3 november 2008 
31 L. Krantz, personlig kommunikation, 3 november 2008 
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De interagerade sambanden emellan grön 
miljö, hälsa och engagemang kan 
förtydligas i en enkel  modell. 

naturkontakten för utvecklingen av en positivt laddad bild av miljö och engagemang hos 
barn. Han menar att naturens förmåga att öppna sinnen samt ge förundran och 
meningsfullhet kan komplettera dess förmåga att ge arbete med miljöfrågor en positiv 
laddning. Boeckel ser konst som ett sätt att lära känna sin omvärld, ett sätt att leva och ett 
sätt att förstå det sättet att leva på ett vis som inte enbart är teoretiskt. Konstnärliga 
aktiviteter har en förmåga att nå det känslomässiga, det unika och det nya i varje upplevelse. 
Konsten har även en förmåga att skapa förundran och ett varande i nuet (Boeckel 2007). 
Konstens betoning på fritt skapande gör att den öppnar upp för att inte endast försköna 
utan även för att utmana, konfrontera och dra upp problem och konflikter till ytan, vilket 
kan vara utvecklande32. Pågående kreativa processer har även speciellt värde för besökare, då 
”ingenting är så intressant för de flesta som andra människors aktivitet” (Block & Bokalders 1997 vol. 
4:153). En plats som endast har färdiga installationer kan kännas ointressant.  
Boeckel menar att kreativitet och förmåga att använda sina sinnen, och därmed se vad som 
händer i sin omgivning, har ett viktigt samband. Konstnärlig kreativitet gör oss öppna och 
motiverade att ta in ny information (Boeckel 2007). 
Ursula Flatters menar att naturen i sig kan ses som en inspirerande konstnär, vilken det går 
att lära sig av. Man kan fråga sig ”hur skulle naturen själv ha gjort det?”, svaret man får kan 
förtydligas och gestaltas33. Att förtydliga kretslopp i grön miljö är ett sätt att använda naturen 
som inspiration för design.  
 

Diskussion  

Potentialen hos det gröna 
Mitt syfte med studien var dels att visa hur hälsa och hållbar 
utveckling i relation till grön miljö kan integreras på ett teoretiskt 
plan (frågeställning 1).  
Att gröna miljöer har mentalt hälsofrämjande effekter för 
individer och grupper börjar bli alltmer tydligt i 
miljöpsykologisk forskning (Kaplan & Kaplan1995, Hartig 
et. al. 2001, Nature and Health 2004, Grahn & Stigsdotter 
2003a, Ottosson 2007). Forskare menar även att gröna 
miljöer kan främja en ekologisk värdegrund och 
engagemang (Hartig et.al. 2001), men att en persons 
utbildning och bakgrund är viktiga komplement i skapandet 
av dessa värden (ibid., Johansson & Küller 2005).  
Antonovsky (1987) menar att engagemang och känsla av 
delaktighet är viktigt för en persons känsla av sammanhang 
(KASAM) och långsiktiga hälsa. Relationen emellan 
engagemang och hälsa är även positiv då engagemang främjar meningsfullhet, vilket är en 
viktig aspekt av hälsa (ibid.).  
Det humanekologiska helhetsperspektivet kan främja kunskap och värden som sätter hälsa 
inom ramen för hållbar utveckling. Ur det perspektivet kan ett brett fokus riktas på en 
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33 U. Flatters, personlig kommunikation, 14 maj 2008 
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salutogent förebyggande behandling av hälsoproblemens ursprung och inte i huvudsak på 
välfärdssymptom såsom stressrelaterade sjukdomar och depression.  
 
Återhämtning 
För att en miljö ska verka återhämtande bör spontan uppmärksamhet (Kaplan & Kaplan 
1995) förenas med en känsla av att komma bort ifrån vardagliga stressorer och plikter (being 
away), en känsla av sammanhang och utrymme (extent), samt en känsla av personlig 
identifikation och förenlighet med miljön (compatibility) (ibid.). Mötet emellan ekologisk 
hållbar trädgård och hälsofrämjande trädgård kan komma i konflikt, då engagemang för en 
långsiktig hållbarhet kan associeras till stress, betungande ansvar och moraliska attityder. Bra 
exempel här är de förpliktelser och den bundenhet som odling av nyttoväxter för med sig, 
eller hur alltför välskötta eller alltför vilda trädgårdar kan verka stressande för olika personer. 
Kravlösa och avskilda ytor i en trädgård är viktiga, mer eller mindre strukturerade. För 
individer som jobbar aktivt i en trädgårdsmiljö, exempelvis som trädgårdsmästare eller med 
pedagogisk verksamhet, är det förmodligen viktigt med pauser för återhämtning på annan 
plats, i ett sammanhang som skiljer sig ifrån vardagen i trädgården. 
 
Vila och återhämtning är fundamentalt för människors förmåga att leva ett hälsosamt liv. På 
samma sätt är naturens förmåga till återhämtning (restoration) oerhört viktig för bibehållen 
stabilitet och resiliens i ekosystemen. Resiliens kan ses som ekosystemets motsvarighet till 
immunförsvar34 i dess funktion att stabilisera tillfälliga störningar (Marten 2002). Men när 
detta immunförsvar utsätts för alltför stora stressorer utvecklas en miljöproblematik som kan 
ses som naturens egen utbrändhet. Ett ständigt överskridande av ekosystemens bärkraft 
skapar ett mycket sårbart system obenäget att försörja framtida generationer.    
Naturens förmåga att på detta sätt bildligt spegla mänsklig hälsa ger oss bland annat en 
möjlighet att använda naturbaserade metaforer i det hälsofrämjande arbetet i den gröna 
miljön.  

Pedagogisk verksamhet 
I relation till begreppet hållbar utveckling säger en informant ”man blir ju inte entusiastisk när 
man hör det, inget man vill ta del av; iden är jättebra, men begreppet används på rutin”35. I samtal och 
intervjuer har jag sett att utbildning i relation till miljöproblematik ofta är en viktig faktor 
som gör att personer lägger en positivt meningsfull innebörd i begreppet hållbar utveckling. 
Utbildning verkar även viktigt för om personer identifierar sig med ett ”miljötänk” i moral 
och handling. Dessa antaganden bekräftas i litteraturen (Hartig et.al. 2001, Johansson & 
Küller 2005). Lars Krantz menar att ”vi är ju egentligen inte bara trädgårdsmästare, vi ska ju förmedla 
trädgården till folk…det är vårt primära yrke”36. Han pekar på trädgårdsmästarens förmåga att 
kommunicera, dels språklig men kanske främst på ett sinnesnära sätt, genom vad som lyfts 
fram i trädgårdens form och innehåll.  
 
Studiens andra syfte är; hur kan ett helhetsgrepp på hälsa - individuellt, socialt och ekologiskt- främjas i 
den gröna miljöns design och metod? (Frågeställning 2). Ett skissförslag på detta finns i Bilaga 1. 
Genom studien har jag insett att metod och design handlar mycket om förhållningssätt. Att 
ifrån början stå med handfasta idéer rörande metod och design kan verka som hinder för att 
                                                 
34 http://www.albaeco.com/htm/artiklar/webbart/utbrand.htm  2008-11-12 
35 Anonym, personlig kommunikation. 
36 L. Krantz, personlig kommunikation 3 november 2008 
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lyckas bemöta platser och människor där de står. Vägledande principer i kombination med 
omsorgsfull observation och kunskap kan däremot vara fördelaktigt.  
 
Permakultur utgör en utarbetad modell vars principer och metaforer går att jobba med på ett 
pedagogiskt och praktiskt fördelaktigt sätt i grön miljö37 (Smith 2000). Dess fokus på 
observation av platsen ger permakultur en potential att vara odogmatisk, och dess småskaliga 
och praktiska karaktär ger lätt en känsla av feedback (se sid. 21). En nackdel med 
permakultur och dess stora fokus på multifunktion hos olika element är att det krävs en stor 
kunskapsbas hos individer för att kunna bygga upp fungerande system. Kunskap är i det här 
fallet även viktigt för att bygga upp en känsla av hanterbarhet och en begriplighet inför sättet 
att arbeta. I dessa fall är det viktigt att aktiviteter i den gröna miljön känns kreativa och 
spännande istället för betungande och svåra. Att använda konst är ett sätt att både främja en 
sinnlig närvaro och en medvetenhet om omgivande miljö (Boeckel 2007), och bör med 
fördel användas i relation till hälsa och hållbar utveckling. Boeckel belyser speciellt den 
kravlösa och utforskande aspekten av konst där man lär sig se världen med nya ögon. En 
sådan skapandeprocess tangerar det som Kaplan och Kaplan (1995) definierar som spontan 
uppmärksamhet, som verkar hälsofrämjande bland annat i gröna miljöer.  
 
Samtidigt är vetenskaplig forskning mycket viktigt för vidareutvecklande av kunskap. På Wij 
Trädgårdar har man insett behovet av ny forskning på flera områden när det kommer till 
småskaliga, men samtidigt tekniskt fördelaktiga system i landskapsparken. Delvis därför har 
man involverat institutioner som Gävle energi och SLU.  

Närvaro och medvetenhet 
Ekosofi och konstnärlig aktivitet är exempel på kontexter som har en förmåga att främja 
förundran, sinnlig närvaro och kreativitet (Boeckel 2007 resp. Naess 1981). Dessa kan 
användas genom pedagogisk verksamhet för att skapa ett positivt baserat engagemang, där 
fascination och en vördnad inför naturen utvecklas. På växhuset (www.vaxhuset.se) har man 
planerat så kallade ekosofiska retreater, där idén har varit att man i tystnad är i- och 
reflekterar över naturkontakten. Naturmiljöers inneboende förmåga att skapa närvaro och 
lugn (spontan uppmärksamhet) är inte heller att förglömma. 
 
Inom de perspektiv på design som studien tar del av, framhåller flera vikten av öppenhet 
inför platsen och observation som viktiga utgångspunkter (permakultur, Asmussens 
principer, hållbar design). Detta kräver mental närvaro. En intressant parallell kan dras till 
det alltmer kända begreppet mindfulness38, vilket handlar om att främja mental hälsa genom 
att sträva efter närvaro i nuet. Kanske kan utformning av gröna miljöer och mental närvaro 
stödja varandra? 

Tillgänglighet 
Att göra praktiska förutsättningar för en hållbar livsstil mer lättillgängliga och därmed mer 
kravlösa handlar mycket om placering39. En vardagsmiljö som är genomtänkt utformad med 

                                                 
37 M.Gustafsson, personlig kommunikation 10 oktober 2008 
38 http://www.fhi.se/templates/Page____7104.aspx 2008-11-27 
39 P. Karsenbarg, personlig kommunikation 



    

 33

En vattentrappa i seminarieträdgården, Järna

resursbevarande och hälsa som mål, kan underlätta för ett hälsofrämjande samt ekologiskt 
ansvarsfullt beteende (Corbett 2005).  
Zonsystemet inom permakultur är en bra bas för hur man kan tänka i relation till placering 
och logistiska lösningar. Tillgängligheten till Grahns och Berggren-Bärrings (1995) åtta gröna 
karaktärer (hälsoinriktade) är intressanta att se i relation till zonsystemet (främst 
hållbarhetsinriktat) (se sid 21). Ett tänkande som förenar hälsa och hållbarhet skulle kanske 
sätta ett avskilt rum redan i zon 1, vilket är det mest lättillgängliga området. I design av gröna 
miljöer för äldre personer är sittplatser i samtliga zoner viktiga för miljöns tillgänglighet. 
Synliggörande av kretslopp och ett framlyftande av det konstnärliga kan även göras i samtliga 
zoner för att främja inspiration, kunskap och engagemang. Refuger av vild natur (zon 5) som 
skär av odlings- och trädgårdsytor gör den vilda karaktären mer tillgänglig samt gynnar 
biologisk mångfald.  
 
Lars Krantz menar att tillgänglighet även kan tillgodoses på ett annat plan som i mycket 
handlar om tillgänglighet i språket; att möta människor på ett sätt som är relevant för varje 
person40, i deras sammanhang. 
För att göra kunskap och information tillgängligt och intressant för en bred publik måste 
metoden ge en känsla av feedback. Denna feedback kan ha många olika former. När jag 
frågar Lars Krantz om hur besökare ska kunna se landskapsparken som meningsfull säger 
han; ”jag tror det är att man får en känsla av att man kan ta med sig något härifrån; en idé, ett uppslag, en 
inspiration, en jäkla anamma nu ska jag också…en puff för att växa och utvecklas”. Att göra 
information tillgänglig och relevant är en unik utmaning i varje nytt sammanhang. Dock kan 
man använda sig av olika koncept varav estetiskt intressanta uttryck är ett viktigt redskap.  

Synliggörande av kretslopp, system och 
flöden 
Att synliggöra naturens system och göra dem estetiskt 
intressanta och tilltalande kan främja medvetenhet om 
processerna i naturen. Exempel på kretslopp, delar av 
kretslopp och system kan synliggöras är: 
 

• Odlingar genom årsloppet, där trädgården lyfts 
fram i sin process. Betoning på växtföljd har ett 
viktigt pedagogiskt värde i förståelse av odlings- 
cykler. Denna aspekt innefattar odlingens olika 
moment alltifrån planering och förkultivering 
till skörd och höstarbete. 

• Synliggörande av miljöns förändringsprocesser 
och rytmer genom ett skapande av traditioner. 

• Perennplanteringar med olika blomningstider 
och exempelvis höstfärger. Ger uttryck för 
trädgården som process. 

• Kontinuerligt arbete med kompost under 

                                                 
40 L. Krantz, personlig kommunikation, 3 november 2008 
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årscykeln. Central placering av kompostplats i den gröna miljön. Komposten har ett 
högt metaforiskt värde, i sin förmåga att förvandla växtrester till humusrikt ”guld”. 

• Tillvaratagande av gråvatten och avloppsvatten i reningssystem som på ett estetiskt 
tilltalande sätt synliggör vattenkretslopp.  

• Vattentrappor som syresätter och renar vatten symboliserar en kombination av nytta 
och estetik. 

• Synliggörandet av vattenflöden ovan jord; diken och bäckar med en meandrande 
form, samt dammar. Idag går många vattenflöden under jord (Holgersson et.al. 
2008). 

• Vinterväxthus som förlänger växtsäsongen och därmed närproduktionen. 
• Jordkällare, utomhuskök och förädlingsverkstäder för vidarebearbetning av skörd. 
• Mulching med löst material som bryts ned som om näring för jorden. 
• Död ved som tillåts ligga kvar. Man kan säga att ”död ved lever”, då den utgör en 

boplats för många olika arter (Niklasson & Nilsson 2005). 
• Design genom ekosystemens principer; skogsträdgård, matrix planting. 

 
Det är av stor vikt att utformningen uttrycker en balans emellan komplexitet och helhet, 
samt att naturnära former och karaktärer får ta plats.  

Design för social hälsa 
Om gröna miljöer designas för att sammanknyta privata, halvsociala och offentliga sfärer, 
gynnar det både hälsa och en hållbar utveckling. ”Halvprivata” rum är enligt Block och 
Bokalders (1997) speciellt viktiga som social knytpunkt. Det är rum som gynnar informella, 
och mer personliga kontakter utan att det inkräktar på en personlig privat sfär. Rum för 
gemensamma traditioner ger utrymme för synliggörande av naturrelationen samtidigt som 
gemensamma värden kan förmedlas. Jag vill mena att de gröna karaktärerna Samvaro och möte 
och Kulturen kan vara centrala i en förening av individuell, social och ekologisk hälsa. 
 
Rum för sociala möten och läroprocesser kan tänkas in i det permakulturella zonsystemets 
helhet. I observation av en plats är det är viktigt att fråga sig; var och i vilken aktivitet möts 
människor? Möts de organiserat (exempelvis i pedagogisk verksamhet) eller genom att 
platsen ser ut på ett speciellt sätt (exempelvis i gångar som korsas)? Hur ofta möts de? Svaret 
på frågorna är förmodligen unika för varje sammanhang, men placeringen av mötesplatser 
bör ta frågorna i beaktning.  
Exempel på detaljer i grön miljö som främjar sociala möten är sittplatser som manar till och 
möjliggör möte41; rundade arbetsbord, uteplatser i solfickor (Block & Bokalders 1997), 
utomhusklassrum, vinterväxthus, eldplatser och koloniträdgårdar i närheten av bostäder. 
Förädlingsverkstäder som förmedlar det gemensamma samt möjliggör besök och 
pedagogiska möten utgör även potentiella platser för social hälsa. 
Ett viktigt begrepp i samband med social hälsa är känsla av delaktighet (Antonovsky 1987). 
Block och Bokalders citerar arkitekten Anders Nyquist; När man skapar något med svett och möda 
tillsammans med likasinnade känner man ett större ansvar än när någon ”tillhandahåller” anläggningen. 
Samtidigt ökar kreativiteten och dolda krafter släpps loss hos människor, som kanske aldrig tidigare fått 

                                                 
41 P. Karsenbarg, personlig kommunikation, 27 oktober 2008 
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chansen att spänna sina muskler och genomföra ”storverk…” (Block & Bokalders 1997, vol. 4:146). 
Denna delaktighet är väldigt viktig för platsers samt deras invånares långsiktiga växande.  

Ekologiska trender, identitet och kulturella värden 
Ekosystemens fysiska hälsofrämjande tjänster, som exempelvis mat, byggmaterial, luft och 
vatten, är de mest konkreta länkarna emellan människa, natur och hälsa. Dessa fysiska 
samband är mest påtagliga i fattigare länder, där många lever i en nära beroenderelation till 
den lokala platsen med få materiella resurser. Jag vill påstå att globalisering av handeln och 
orättvis fördelning av världens resurser är viktiga anledningar till att vi i Sverige, på ett 
kulturellt plan, lyckats skilja individers hälsa och ekosystemens hälsa åt.  
 
Den ökade medvetenheten om den globala miljöproblematiken har lett till att allt fler 
människor känner ett ansvar inför framtiden. Domedagsprofetior och dåligt samvete verkar 
dock ofta som drivande element bakom engagemang för ett miljöansvar och en hållbar 
utveckling (Hartig et.al. 2001). Att arbeta för en hälsosammare global och lokal miljö kan 
associeras till självuppoffring42, där den individuella livskvalitén naggas i kanten. Motvillighet 
att behöva förändra invanda livsstilsmönster och det man associerar till känsla av livskvalité 
är förmodligen något som får många att se mellan fingrarna på hur våra beteenden påverkar 
omgivande miljö. Ur detta kan det kännas diffust att se hälsa och en långsiktig hållbar 
utveckling i en förenad kontext. Min förhoppning är att gröna miljöer kan användas på ett 
sätt där personers känslor av uppoffring och alienation i högre grad kan ersättas av känsla av 
feedback, motivation och ett kreativt engagemang för alternativ. 
 
Insikten om att naturens läkande förmåga delvis är beroende av kulturella aspekter har på 
senare tid betonats. Det är viktigt att en person känner att miljöer eller ämnen är relevanta 
(Nature & health 2004), begripliga och hanterbara (Antonovsky 1987) till deras personlighet.  
Den instorativa skolan inom hälsofrämjande trädgård är intressant i detta sammanhang då den 
belyser just relevansen mellan miljön och personers bakgrund och identitet (Grahn & 
Stigsdotter 2000). I detta avseende är den gröna miljöns skilda rumskaraktärer viktiga, då de 
gör miljön relevant och intressant för en bredare publik. 
Jag vill påstå att en ekologisk värdegrund på ett liknande sätt måste vara relevant till en 
persons bakgrund och kulturella identitet för att verka intressant, begriplig och meningsfull. 
 
Trender i samhället tenderar att vara viktiga i skapande av identitet, tillhörighet och känsla av 
meningsfullhet43. Trenden i det ökade intresset för ekologisk hållbarhet har troligtvis en 
inverkan på vad personer anser vara viktigt för deras självbild. En förhoppning inför 
framtiden är att naturkontakt och hållbar utveckling i än högre grad ska förknippas med 
eftersträvansvärd status, hälsa och meningsfullhet i relation till den allmänna självbilden.  
Biel och Grankvist menar att ”en betoning i samhället av miljövärden kan bidra till en positiv attityd 
att agera miljövänligt” (i Johansson & Küller 2005: 321, kap. 19). Kan exempelvis Wij 
Trädgårdar genom projektet Landskapsparken bidra till denna betoning?  Jag tror inte att det 
är en omöjlighet då Wij under senare år varit en trendsättare inom trädgårdsvärlden och 
bland annat fått återkommande utmärkelser (www.wij.se).   

                                                 
42 Anonyma, personliga kommunikationer 
43 P. Karsenbarg, personlig kommunikation, 27 oktober 2008 
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Hållbar livsstil och meningsfullhet  
Petra Karsenbarg talar om den hållbara trendens konsumtionsstarka tendenser. Tempot på 
konsumtion av varor avstannar inte oavsett de är ekologiska eller inte. Men hon tror att 
trenden är en början på ett bredare miljötänk där större långsiktighet kommer in i bilden44.  
I detta avseende är gröna miljöer intressanta. Kan vistelse i exempelvis trädgårdar påverka 
personers konsumtionsmönster och deras sätt att spendera tid? Kan den gröna miljön bli 
attraktiv i konkurrensen med köpcentrum och andra resurskrävande miljöer och därmed 
generera hållbara livsmönster? Jag tror att en sådan utveckling kräver att människor känner 
att de i relation till den gröna miljön får en ökad känsla av livskvalité och ett ökat 
välbefinnande -känslor med vilka de identifierar sig med och skapar mening.  
 
Engagemang och meningsfullhet har en tydlig relation (Antonovsky 1987). Enligt Lars 
Krantz är en definition av meningsfullhet att ”det är känslan av att vara i ett sammanhang som 
växer….och utvecklas”45.  
Min ambition är att våra gröna miljöer kan verka som forum för denna känsla, där 
naturkontakten inspirerar och informerar om hur vi integrerat stärker en hälsa på individuell, 
social och ekologisk nivå.  
 

Känsla av meningsfullhet är grundläggande i Antonovskys 
KASAM och i hans bild av hälsa (Antonovsky 1987). Men en hög 
grad av KASAM hos individer skapas inte under kortare 
behandlingsperioder eller av tillfälliga händelser i vuxenlivet, utan 
är något som grundläggs i en människas livsstil genom många år 
av skapta livsmönster och beteenden. Barndom och de första 
åren i vuxenlivet är speciellt viktiga (ibid.). En persons KASAM 
behöver inte heller vara relaterat till en hållbar livsstil. Social 
stabilitet och trygghet kan ge en person en hög känsla av KASAM 

oavsett personens värdegrund. Vad personen väljer att identifiera sig med och se som 
värdefullt är sekundärt. Det kan vara i allt ifrån konsumtion till frimärkssamling. 
 
Jag ser däremot en stor potential i naturkontakten, det humanekologiska perspektivet och 
den hållbara utvecklingen som meningsgenererande och hälsobringande enheter.  
På ett teoretiskt plan synliggör det humanekologiska perspektivet människan i det stora 
sammanhang som hon är en del av, samtidigt som det betonar delarnas lika värde. Jag tror 
att ett förtydligande av vår roll som en del av ett ständigt föränderligt (eko)system kan bidra 
till en värdegrund och en medvetenhet relaterad till den biosfära basen för värden (se sid.13). 
Gröna miljöer kan användas för detta förtydligande. 
 
Yi Fu Tuan (1974) betonar att varje person är ”en biologisk organism, en social varelse och en unik 
individ”(Johansson & Küller 2004: 218). Denna sammanknytning på ett personligt plan av 
den humanekologiska triangelns tre komponenter; natur, samhälle och individ, kanske kan 
speglas upplevelsemässigt genom vistelsen i gröna miljöer. 

                                                 
44 P. Karsenbarg, personlig kommunikation, 27 oktober 2008 
45 L. Krantz, personlig kommunikation, 3 november 2008 
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Slutsats 

Min roll som trädgårdsmästare 
Min ståndpunkt, som klargjordes i syftet, är en önskan att arbeta med den gröna miljön som 
forum och redskap, för att på ett pedagogiskt och praktiskt sätt verka för hälsa och långsiktig 
hållbarhet. Området för ett sådant förhållningssätt är gigantiskt och utvecklingen av idéer 
och praktisk kunskap har för mig bara tagit sin början. Studiens syfte var inte att överblicka 
hela områden, utan snarare en början till en orientering i samband emellan hälsa och hållbar 
utveckling. Därför kan läsare säkert känna att viktiga områden fattas i framställningen. 
 
Naturkontaktens potential för stärkandet av en individuell, social och ekologisk hälsa är 
tydlig. Men denna kontakts betydelse bör stärkas av att människor identifierar sig med natur 
och en ekologisk värdegrund och därmed finner dem som relevanta och meningsfulla. För 
att främja en sådan relevans kan gröna miljöer användas som forum för kursverksamhet, 
workshops, rehabilitering, retreater, utomhuspedagogik och ekoturism.  
 
Slutligen önskar jag belysa det som jag ser som mycket centralt i rollen som 
trädgårdsmästare.  
Människor har inom alla sammanhang och i alla tider haft en tendens att komma i konflikt 
med sig själva och sitt ekosystem vari de levt (Johansson & Küller 2005). Arbetsplatser och 
projekt där man strävar efter långsiktig hållbarhet, hälsa och helhetssyn kan präglas av sociala 
konflikter i likhet med andra platser46. Jag tror att ett viktigt värde hos en trädgårdsmästare, 
förutom en gedigen kunskap i hantverket, är en ödmjuk inställning gentemot sin omgivning. 
En inställning där ett reflekterande över sig själv, kombinerat med ett intresse och en 
vårdande öppenhet inför det man möter genomsyrar relationerna med omvärlden. Det är 
egenskaper som jag uppfattar som mycket eftersträvansvärda i mötet med platser och 
människor. Men de baserar sig på ett livslångt lärande. 
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Bilaga 1: Idéskiss 
 

Utifrån en påhittad trädgårdsmiljö belägen vid en kursgård, har jag gjort en skiss som är ritad utifrån de aspekter som jag behandlat i mitt 
examensarbete. Min tanke är att denna miljö ligger någorlunda avskilt ifrån annan bebyggelse och omgärdas av ett naturlandskap med vild 
prägel, vilket utgör zon 5 i permakulturens zonsystem (se sid.21). Platser för bilar och större arbetsredskap är belägna öster om bilden. 
Skissen är ett överskådligt exempel på hur en miljö skulle kunna utformas för att på ett integrerat sätt gynna hälsa och en långsiktigt hållbar 
utveckling. Andra exempel, där det exempelvis finns flera hus eller en speciell målgrupp, skulle behöva en annan typ av gestaltning, där 
zontänkandet anpassas till situationen. Nedan finns en områdesförklaring för skissen. Mer utarbetade motiv bakom val av utformning 
finner du i examensarbetet. 
 
Områdesförklaringar 

1. Hus. Kravlös plats för gemenskap och avskildhet, men innehåller 
även verkstäder som exempelvis kök, förädlingsverkstad och ateljé. 
Zon 1 

2. Vinterväxthus. Förlänger odlingssäsongen, knyter samman miljöer 
inomhus och utomhus, verkar som bekväm samlingsplats med 
tillgång till solljus. Zon 1 

3. Köksnära odling av bladgrönsaker, örter och snittblommor. Zon 1 
4. Klimatfrämjande vegetation. På husets nordliga och nordöstliga sidor 

finns träd- och buskskikt samt klättrande växter. Taket är täckt med 
sedum- och örtvegetation. 

5. Inspirationsträdgård. Perennplanteringar, sommarblommor och 
nyttoväxter. Zon 1 -4 

6. Samlingsplatser. Platser för gemenskap och lärande. Zon 1-5 
7. Drivbänkar. Zon 1 
8. Rening av gråvatten. Rotzonsfilter (8a), dammar (8b) och våtmark (8c). 

Oregelbundna kanter ger längre kantzon. Zon 1- 5 
9. Vattentrappor. Zon 2 -3 
10. Kolonilotter. Möjliggör utformning och odling av egenhändigt brukade 

ytor. Här finns möjlighet till avskildhet. Zon 2 
11. Odling av grönsaker i växtföljd. Estetiskt tilltalande nyttoodling där 

sommarblommor vävs samman med nyttoväxter. Formen på 
odlingslandet är inspirerat av metamorfos. Zon 2 

12. Kompostplatser. Placerade nära kök och grönsaksland. Gynnar 
kretslopp i trädgården såväl praktisk som symboliskt. Zon 2 

13. Odlingsmur. Halvmåneformen fångar in solljus ifrån syd och främjar 
mikroklimatet till fördel för odlingar och människor. Muren lagrar 
även värme vilket gynnar klimatet för spaljerade växter. Muren kan 
öka känslan av vara i ett trädgårdsrum. Zon 2 

14. Skogsträdgård och matrix plantering. Zon 3- 4. 
15. Fruktlund. Zon 4 
16. Bärbuskar. Zon 4 
17. Hagmark för får och hästar.  
18. Slingrande vattendrag. Zon 2-5 
19. Oregelbundna, naturlika mötesplatser. Zon 2 -5  
20. Områden för lek. Naturnära platser som ger avskildhet för barn men 

som samtidigt inte har för stor distans till kolonilotter och andra 
trädgårdsrum. Zon 1 -5. 

21. Ängsytor. Gynnar mångfald och kräver mindre arbetsinsats än 
gräsmattor. Zon 3-4 

22. Jordkällare. Möjliggör förvaring av skörd. 
23. Bod för arbetsredskap. Placerad nära grönsaksland. 
24. Utomhus-rum för pedagogisk verksamhet. Spaljeformade väggar med tak av 

glas och sedum. Zon 3 
25. Samlingsplats i odlingarna. Ett rundat arbetsbord gynnar möten. 
26. Samlingsplats. Plats för möte och tradition. Möjlighet att elda i 

mittdelen. Zon 2 
27. Avskilda platser för kontemplation och återhämtning.  
28. Biodling. Ger honung, gynnar pollination och biologisk mångfald. 
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