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Sammanfattning 

 
Detta examensarbete handlar om hur jag har lärt mig använda den kinesiska vishetsläran Feng 

shui som ett verktyg vid ett första skissförslag avseende utformning av en trädgård i 

Stockholms norra skärgård. 

 

Arbetet är uppdelat i fem delar: en inledande del, en teoretisk bakgrund, en del om Feng shuis 

grundläggande principer, ett designförslag och slutligen en reflektionsdel. Den inledande 

delen beskriver valt ämne, syfte, metod och avgränsningar. 

 

Den teoretiska bakgrunden syftar till att ge en inblick i den litteraturstudie i Feng shui som har 

skett. Därefter följer en presentation där jag förklarar hur jag tolkar vad Feng shui innebär 

både på övergripande och grundläggande nivå. 

 

Designförslaget i sin tur består bland annat av en beskrivning av faktiska förhållanden på 

platsen, mina tankegångar vid planering och utformning av trädgården med Feng shui som 

verktyg, en kontrolldel för att systematiskt studera hur designen blev utifrån Feng shuis 

grundläggande principer och avslutningsvis beskrivs tankegångar hur specifikt ägarna till 

denna trädgård kan påverka sin livssituation med Feng shuis som verktyg.  

 

Arbetet avslutas med allmänna reflektioner och en diskussion av både valet av litteratur, 

metod och resultat.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Jag har under senare år kommit i kontakt med den kinesiska vishetsläran Feng shui och 

upplevt att det verkar vara ett väldigt spännande sätt att göra det bästa, av vad man har, i olika 

situationer. Feng shui kan användas på stort som smått. Vad man kan tänka på när man  

bygger en ny byggnad, inreder ett rum eller det som jag främst är intresserad av, hur man kan 

använda Feng shui som ett redskap i trädgårdsplanering? Jag har funderat lite över varför 

många människor, precis som jag, blivit intresserad av den österländska läran Feng shui. 

Kanske har det att göra med vår hektiska livsstil. Vi behöver få platser att känna oss lugna och 

avslappnade på och då är kanske den viktigaste platsen våra egna hem och trädgårdar. Det är 

där man vistas mest. Trädgården ses inom Feng shui som en förlängning, eller spegling, av de 

personer som bor där, vilket omvänt också innebär att trädgården kan påverka dess invånare. 

Därför anses det inom Feng shui väldigt viktigt att formge en balanserad och harmonisk 

trädgård. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utforma ett första designförslag på en trädgård med Feng 

shui som verktyg. Jag har valt att arbeta med en faktisk miljö och utifrån en familjs faktiska 

önskemål. Hela arbetsprocessen blir på detta sätt mer förankrad i den praktiska tillämpningen 

vad gäller att ta hänsyn till de faktorer som Feng shui påkallar i kombination med familjens 

önskemål och behov av funktioner samt tomtens befintliga förutsättningar. 

 

Jag har förstått att Feng shui är en mycket komplex lära som det tar flera år att tillänga sig. 

Därför är min tanke att samla en bredare kunskap på grundläggande nivå inom Feng shui. Jag 

tror att den bredare kunskapen kan ge mig en bättre förståelse generellt och leda till en bättre 

design i synnerhet.  

1.3 Metod 
Jag har valt att redovisa arbetet som en processbeskrivning och det är min förhoppning att det 

ska vara möjligt att följa den röda tråden genom hela arbetet. 

 

Jag har varit medveten om att många människor kan vara kritiska till Feng shui och att det till 

och med kan anses vara nonsens. Därför har det känts väldigt viktigt för mig att göra ett så 

seriöst arbete som möjligt. Jag har valt att dela upp arbetet i två huvuddelar; faktainsamling 

och gestaltning. 

 

Faktainsamling 

För att jag skulle kunna designa en trädgård med Feng shui som verktyg krävdes åtminstone 

grundläggande kunskap inom Feng shui. Därför bestod en stor del av examensarbetet av 

sökande av kunskap, främst med hjälp av böcker i ämnet. Faktainsamlingen har skett inom 

olika områden av Feng shui, såsom Feng shui i hemmet, Feng shui på arbetet, Feng shui i 

trädgården eller Feng shui för själen. Syftet var att öka min förståelse generellt för ämnet men 

specifikt för trädgården.  

Det var också viktigt att kritiskt bedöma författarens kunskaper i ämnet.  

Förutom att söka information i litteraturen, kontaktade jag Elisabeth Svalin Gunnarsson för ett 

samtal. Hon är författare till boken Kinesisk trädgård (2003). Jag hoppades också kunna 

bredda mina kunskaper genom att jag deltog på ett föredrag om bakgrunden till Kinesisk 
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akupunktur som Högskolan i Gävle arrangerade och jag gjorde även ett studiebesök på 

Dragon Gate i Älvkarleby kommun.  

 

Gestaltning 

Gestaltningen innebar att tillämpa den nyförvärvade kunskapen inom Feng shui för att 

utforma en trädgård som finns i sinnevärlden med dess förutsättningar i kombination med 

familjens önskemål. För att få veta familjens önskemål och behov av funktioner, fick de fylla i 

ett frågeformulär ”Gestaltning”, se bilaga 6. De fick också fylla i ett frågeformulär ”Bagua”, 

se bilaga 7, som behandlade deras livssituation just då. Med hänsyn till deras svar och 

platsens förutsättningar designades en trädgård, där funktionernas placering motiverades med 

utgångspunkt från Feng shui.  

 

Gestaltningen redovisades som en processbeskrivning. 

 

Upplägg av arbetet 

Arbetet inleds med en teoretisk bakgrund. En faktainsamling med litteraturbeskrivning och en 

beskrivning av de grundläggande principerna inom vishetsläran Feng shui, såsom jag har 

tolkat Feng shui, både på övergripande och på grundläggande nivå. Därefter följer 

designförslaget - själva processen – där beskriver och motiverar jag mina val. Avslutningsvis 

sker en mer systematisk studie av vilka grundläggande principer enligt Feng shui mitt 

designförslag innehåller. Syftet med den genomgången är att få en överblick av hur 

balanserad och harmoniskt förslaget blev och samtidigt kunna rätta till där obalans har 

uppstått. 

 

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet avser inte att göra en djupare undersökning av Feng shui, inte heller att forska 

inom området Feng shui. Avslutningsvis är inte avsikten att designa ett slutligt färdigt 

trädgårdsförslag. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Faktainsamling av Feng shui 
Mitt mål har varit att försöka lära mig så mycket som möjligt om Feng shui. Därför började 

jag med att gå till biblioteken, både i Ockelbo och i Gävle, för att låna alla Feng shui böcker 

de hade. De flesta handlade om hur man kunde använda Feng shui i hemmet eller på 

arbetsplatsen. Men jag fann några som handlade om utformning av trädgårdar också.  

 

Jag sökte även på Adlibris internetbokhandel efter fler Feng shui böcker, fann några som 

verkade intressanta som jag beställde. Här kunde jag också forska lite om författarna. Det står 

ofta lite beskrivet om författaren av boken och det finns även möjlighet att söka på vilka andra 

böcker denna författare har gett ut. Med hjälp av detta försökte jag bilda mig en uppfattning 

om författaren skriver om allt mellan himmel och jord eller endast om Feng shui. Syftet var 

att försöka bedöma om författaren hade djupare kunskaper i Feng shui eller inte. Kanske var 

det inte den mest djuplodande undersökningen, men jag tyckte ändå att det kunde ge en liten 

information om författaren. Under litteraturpresentation nedan, ges en sammanfattning av den 

författarinformation jag fann i Adlibris internetbokhandel, sökning på författarens namn på 

internet och information om författaren i deras respektive böcker. 

2.2 Litteraturpresentation 
Följande författare och deras syn på Feng shui har jag tagit del av i mitt arbete. En utförligare 

presentation av författarna, se bilaga 1. 

 

Agneta Nyholm Vinqvist är författare till Feng shui för svenska trädgårdar (2006) och Feng 

shui för själen (2004). Hon har gett ut sex böcker i ämnet och har även startat en skola som 

heter Nordic School of Feng Shui. Denna skola startades 1999 och Nyholm Vinqvist är själv 

en av huvudlärarna. 

 

Jag har läst Feng shui i Trädgården (2006), Feng shui för hem och trädgård (2003) och Feng 

shui rum för rum (2005) av Camilla Hentschel. Hon anses vara en eftertraktad 

föredragshållare och även hon har kurser i ämnet. 

 

En annan bok Rensa i röran med Feng shui (1989) av Karen Kingston ger ytterligare en 

vinkling av vad man kan göra med Feng shui. Hennes böcker är översatta till 22 olika språk 

och även hon är en efterfrågad föreläsare.  

 

För att ytterligare söka information har jag läst hela Elisabeth Svalin Gunnarssons bok 

Kinesisk trädgård (2003). Den nämner Feng shui, men beskriver mer den kinesiska kulturen 

historiskt för att skapa en förståelse för varför kinas trädgårdar är så totalt olika västerländska 

trädgårdar. Den här boken känner jag svarar på många av mina frågor om varför. 

 

Boken Feng shui i din trädgård, i samklang med livet (2008) av Gudrun H Bengtsson och 

Louise Hamilton hittade jag på bokhandeln precis i slutet av examensarbetet. Det är 

Bengtsson H som är certifierad Feng shui-konsult. Louise Hamilton är journalist. Gudrun H 

Bengtsson håller kurser i Feng shui med olika inriktningar och är en ofta anlitad 

föredragshållare. 
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Samtliga av ovanstående böcker har jag läst från pärm till pärm för att bilda mig en bred 

uppfattning om Feng shui. 

 

Andra böcker som jag har läst valda delar ur är: 

Feng shui i arbetslivet (1999) och Inred ditt hem med praktisk Feng shui (2000)  av Simon 

Brown. Sedan 1990 har han arbetat heltid som rådgivare och föreläsare både i USA och i 

Europa. Han har skrivit många böcker både inom Feng shui och näraliggande ämnen. 

 

Må bra med Feng shui (1996) är skriven av en kinesisk man Lam Kam Chuen. Han är 

utbildad av fyra mästare i Hong Kong och Taiwan och har studerat denna konst i större delen 

av sitt liv. Det kändes viktigt för mig att hitta en författare som är uppväxt inom Feng shui-

kulturen för att bedöma om han beskriver läran annorlunda mot vad en icke kinesisk/asiatisk 

författare gör. 

 

Hittade även två häften i en serie skrifter som heter Lotusserien. Det ena häftet Feng shui, 

Österländs symbolik (1988) av Barbara Anna (Bao Ba Feng) innehåller olika symboler. Feng 

shui är mycket rik på symboler varför jag tror att den kan fungera ypperligt som en 

uppslagsbok. Det andra häftet Feng shui, Mystik (1989) av Wang Yu-De säger att ” I kinesisk 

filosofi kan man inte förstå helheten om man inte känner till delarna och inte förstå delarna 

om man inte känner till helheten” Häftet beskriver historik, nutid och framtid.  

 

The practical encyclopedia of Feng shui (2001) av Gill Hale. Hon har skrivit minst sju böcker 

med olika inriktningar inom Feng shui. Alla böckerna är skrivna på engelska. Ingen är 

översatt till svenska, däremot till finska. 

 

Personligt samtal 

Jag ville tala med någon som känner till Kina och dess kultur och höra hur hon tolkade Feng 

shui. Därför kontaktade jag författaren av boken Kinesisk trädgård, (2003) Elisabeth Svalin 

Gunnarsson. Enligt Svalin Gunnarsson kommer grunderna i Feng shui från Daoismen. Hon 

menar också att det handlar om att inreda och förhålla sig till de krafter som finns omkring 

oss, se hela samtalet från mina loggboksanteckningar, bilaga 2. 

 

Anmärkning: När flera källor påvisar samma uppgifter, kommer jag att notera alla i sista 

stycket. 

2.3 Reflektioner efter faktainsamling 
Det är många variabler att ta hänsyn till inom Feng shui. 

Efter att ha läst ganska många Feng shui böcker med lite olika inriktningar ska jag försöka att 

tolka vad det är de uttrycker gemensamt. Detta för att jag i min tur skall kunna hitta mina egna 

uttryck inom Feng shui. 

 

I alla böcker jag har läst om Feng shui framhävs att det är lätt att feltolka boken som en 

handbok. Det är lätt att tro att man bara behöver flytta någon möbel här och där, så har man 

anpassat sitt hem enligt Feng shui. Inget kan vara mer fel, enligt författarna till böckerna. De 

kan bara beskriva grundförutsättningarna, men för att förstå helheten, måste man också förstå 

vissa komplicerade samband. Dessa är tyvärr inte lika enkla att beskriva. För att verkligen 

förstå Feng shui krävs en djupare kunskap (Hentschel 2005). Till exempel ingår även kunskap 

om nummerologi, astrologi och det djursystem som kineserna räknar sina år i. Jag förstår att 

jag inte har möjlighet att nå denna djupare kunskap under detta examensarbete. Men jag har 
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ändå ambitionen att försöka få en så bred kunskap som möjligt. Därför lyssnade jag på 

föredraget ”Upprätthålla hälsa ur ett kinesiskt perspektiv” som Högskolan i Gävle stod värd 

för. Föredragshållaren heter Jan Lindborg. Han är utbildad i Kina och arbetar som akupunktör 

sedan 1982. Han är en välkänd person inom kinesisk medicin i Sverige. Han är dessutom 

studierektor för Akupunkturakademin. Han berättade om akupunkturens uppkomst genom att 

gå igenom Kinas historia med dess vishetslära och Daoismen. Tack vare Lindborgs föredrag 

fick jag ungefär samma beskrivning, som det jag har läst i litteraturen om Feng shui, men med 

lite andra ord.  

 

Några dagar senare fick jag möjlighet att komma på ett studiebesök på Dragon Gate i 

Älvkarelby. Jag gick på en guidad tur både inne i byggnader och ute på gården, där den 20 

meter höga gudinnan Guan Yin står. Ett kinamuseum har de också byggt. Det var spännande 

att se hur de har använt symboler i hela anläggningen. Feng shui syns väldigt tydligt i 

inredningen och i de statyer som stod utplacerade. Bland annat var ett rum inrett med röda 

tapeter med drakar och Fågeln Fenix målade i guldfärg på. De här två symbolerna kommer 

jag att berätta mer om längre fram. 

 

Jag anser att den insats som krävs för att försöka tolka grundprinciperna inom Feng shui 

motsvarar en rimlig omfattning på ett examensarbete på B-nivå. 
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3 Feng shui – Vad innebär det?  
I detta kapitel ska jag presentera och förklara hur jag tolkar att Feng shui innebär både på 

övergripande och på grundläggande nivå.  

3.1 Övergripande 
Feng shui betyder vind och vatten och kan översättas med att sätta i rörelse. Tillsammans 

skapar vinden och vattnet jordens livsenergi. Det anses vara den viktigaste uppgiften inom 

Feng shui, att befinna sig i den energi som skall dra till sig lycka och rikedom, men vad som 

är ännu viktigare, är att skydda sig från olycka (Yu-De 1989). För mer än tretusen år sedan 

trodde man att det var möjligt att leva ett evigt liv om man bara skapade förutsättningarna för 

det. Därför var det oerhört viktigt att finna den mest gynnsamma platsen att bo på med skydd 

för hård vind och fiender, men givmilt vad det gällde livets förnödenheter, såsom grödor och 

vatten (Hentschel 2006).  

 

I Kinas mest kända och lästa litterära verk, I Ching - förvandlingarnas bok, finns flera 

grundtexter om kinesiska läror och tankesystem. Här står bland annat teorin om den 

livgivande energin Chi, Yin och Yang, De fem elementen med mera (Nyholm Winqvist 

2006). Det sägs att det tar flera år att tolka I Ching (Bengtsson H & Hamilton 2008). 

 

I Feng shui anser man att naturen själv är den bästa skaparen. När vi människor skall bygga 

bostäder åt oss, gör vi intrång i naturens naturliga skapande och förändrar förutsättningarna i 

naturen. Efteråt försöker vi människor återskapa någon form av natur, som vi tror skall passa 

oss som bor där. Ibland med goda resultat, ibland med mindre goda resultat. Att lära sig tolka 

och följa landskapet blev viktigt för kinesernas hela existens (Hentschel 2006). Den 

universella kraften Chi genomströmmar allt och flyter fram i ett system av linjer. För att 

överleva gällde det att förhålla sig till linjerna och de starka naturkrafterna. Det var mycket 

viktigt att placera sin boning på rätt plats i förhållande till omgivningen och kosmos enligt 

(Svalin Gunnarsson 2003). Läran att tolka landskapet var en svår konst som tog lång tid att 

lära sig. Endast vissa utvalda fick möjlighet att lära sig konsten. 

 

 Det gällde inte bara att finna de bästa platserna i livet utan också att finna de bästa platserna 

efter döden, det vill säga gravplatserna. Senare kom metoden även att användas av kejsare för 

att finna den bästa platsen för sina stora palats med omgivande gigantiska trädgårdar. 

Metoden används för planering av hela städer, enskilda byggnader och trädgårdar men kan 

även användas för planering av inredning inomhus (Hentschel 2005).  

 

Feng shui består av en mängd olika symboler och nummer. Dessa används flitigt i olika 

sammanhang. Det som är intressant är att det verkar inte spela någon roll om symbolen är ett 

levande djur, som till exempel fiskar i ett akvarium, eller om det är fiskar på en tavla. Båda 

formerna anses lika kraftfulla. Det viktigaste verkar vara att omge sig med de symboler som 

man själv blir stärkt av och upplever som positiva.  

 

Feng shui kan beskrivas som olika energifält som vi inte kan se, men ändå påverkas av. 

Tanken är att ju mer vi kan leva i samklang med energierna, desto bättre mår vi. Feng shui 

hjälper oss att sätta ord på det som vi känner och vet (min kommentar). 
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3.2 Olika skolor 
Det finns många olika skolor eller inriktningar inom Feng shui men det sägs att det är dessa 

fyra skolor som dominerar i västvärlden. De har översatts med olika namn i olika böcker, 

vilket känns förvirrande, men jag har valt att använda dessa benämningar: 

1 Formskolan 

2 Kompassmetoden 

3 De åtta lägenas metod/ Bagua 

4 Den flygande stjärnans skola 

 

Formskolan, som också är den äldsta läran, utvecklades i Kinas bergiga delar. Det handlade 

om att kunna läsa landskapets former, att finna skydd mot naturens krafter och sina fiender, 

men också en plats som ger föda och näring för ett gott liv. Det krävdes stor kunskap för att 

finna denna plats som skulle ge ett lugnt och harmoniskt liv till sin ägare (Brown 2000; 

Hentschel 2006). För att komma ihåg formskolans principer symboliserade kineserna dem i 

fem olika djur: Sköldpaddan, Draken, Tigern, Ormen och Fågel Fenix (Hentschel 2005). Jag 

återkommer till dem längre fram, då jag redogör för deras egenskaper. 

 

De andra tre skolorna bygger, precis som formskolan, på sin egen metod, men har ett 

kraftfullt verktyg gemensamt. Det är den kinesiska kompassen, lo pan. Det är väderstrecken 

som är dess viktigaste informationskälla och den används för att ta reda på en plats energi, 

men också var det som kineserna kallar för drakådror finns. Drakådror motsvarar vad vi 

brukar kalla för jordstrålning, som i sin tur är ett samlingsnamn för all strålning från rymden 

det vill säga från sol, måne, stjärnor och planeter samt från jorden, både ovan och inom 

jordytan (Brown 2000; Bengtsson H & Hamilton 2008). 

 

För att komplicera detta ytterligare ingår i alla fyra skolorna även de grundläggande 

principerna om energins rörelse Chi, Yin och Yang, De fem elementen och Åtta trigrammet, 

eller Bagua som det också kallas. Det finns alltså många likheter i de fyra skolorna. Det är 

främst tillämpningen som skiljer dem åt (Brown 2000). 

 

Samtliga författare jag har läst är överens om att de viktigaste verktygen inom Feng shui är de 

ovan. Eftersom jag varken har tillgång till eller kunskap om den kinesiska kompassen, lo pan, 

astrologi eller nummerologi (som jag tolkat ingår i skolorna) kommer jag att koncentrera mig 

på de gemensamma verktygen och Formskolan i detta arbete.   

 

3.3 Grundprinciper 
Här nedan kommer jag att försöka förklara de grundläggande principerna och de olika 

begreppen utifrån de olika böcker jag har läst. Min tanke är att läsaren ska kunna få en liten 

insikt i grunderna i Feng shui, för att bättre förstå mina motiv i min formgivning av 

trädgården. 

 

3.3.1 Formskolan med De Fem Himmelska Djuren  

Som nämnts tidigare handlar formskolan om att lära sig läsa och tolka landskapet. Bergen, 

dalgångarna, träden, växtligheten, solen men också de ibland nyckfulla rörliga krafterna vind 

och vatten. Allt hänger samman. 
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För att komma ihåg formskolans principer symboliserade kineserna dem i fem olika djur - De 

fem himmelska djuren: Sköldpaddan, Draken, Tigern, Ormen och Fågel Fenix (Hentschel 

2005). De fem djuren är alltså platsbundna och vart och ett av djuren symboliserar en kosmisk 

energi. Djursymbolen berättar om vilken energi den anses spegla samt dess förmågor i form 

av styrkor och hur dessa påverkar oss människor. Med hjälp av dessa symboler försöker man 

tolka hur den befintliga naturen bör vara organiserad för att finna den bästa platsen. Om 

naturen inte är skapad enligt de fem himmelska djuren från början, kan man hjälpa den på 

traven genom att plantera träd och växter eller bygga skärmar där de behövs. De fem 

himmelska djuren kan också användas vid inredning (Bengtsson, H & Hamilton 2008; Anna 

1988). 

 

Jag är medveten om att detta med Feng shui och dess symbolik med olika djur och 

lyckoamuletter, tursiffror med mera kan kännas främmande för oss i västvärlden. Det gör det 

för mig också fast jag har läst ett antal böcker i ämnet. Till exempel är draken en mycket 

kraftfull symbol för kineserna. Den är förstås ett mytologiskt djur, men kineserna 

symboliserar dess rygg som höga berg och dalgångar. Energin som draken utstrålar kan ses 

som styrkan men också lugnet i bergen. Men ett berg kan också vara oroligt och instabilt. 

Drakens hud ses som jordskorpan och gräver man i jorden anser kineserna att draken blöder 

(Hentschel 2006). Jag upplever att de använder symbolerna till att uttrycka känslor och för att 

försöka förstå sådant vi inte kan se och ta på.  

 

Djuren kan användas som en karta. Tänk dig djurens placering utifrån en fyrkantig trädgård. I 

mitten står huset som symboliseras av ormen. Husets entré styr i detta exempel var de andra 

djuren befinner sig i förhållande till huset. Bakom huset, vid trädgårdens baksida vaktar 

sköldpaddan, med sitt skyddande skal. Om du står inne i huset och tittar ut genom dörren, kan 

du se draken på din vänstra sida och tigern på din högra sida. Högt framför dig svävar Fågel 

Fenix och håller utkik.  Djuren finns där för din trygghet, för att ormen (du) skall kunna leva i 

lugn och ro. Detta kallas för att vara i sin kraftposition. Djuren kan också placeras enligt 

väderstrecken, då motsvarar sköldpaddan nord och draken öster och så vidare (Kam Chuen 

1996; Anna 1988). 

 

Sköldpaddan  
Sköldpaddans starka skal symboliserar god hälsa, trygghet och säkerhet. Dess plats är bakom 

ormen (huset) och skyddar från attacker bakifrån. Sköldpaddan kan bli flera hundra år 

gammal, därför symboliserar den också ett långt liv.  
 

Om man försöker tolka vad detta innebär skulle man kunna beskriva det med att baksidan på 

trädgården bör vara högre än öviga sidor. Idealiskt vore om det fanns ett berg eller en kulle 

bakom byggnaden. Det skulle också kunna vara höga starka träd eller en hög häck. Om 

skyddet finns i trädgården anses människan erhålla sköldpaddans egenskaper, såsom god 

hälsa och ett långt liv men om skyddet däremot saknas eller är svagt anses det dra sjukdom 

och elände över människan (Bengtsson H & Hamilton 2008; Hentschel 2006; Kam Chuen 

1996; Anna 1988). 
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Draken 
Draken flyger högt på husets vänstra sida, har otroliga krafter och symboliserar insikt och 

visdom, rikedom och livsglädje, men även yrke och karriär. Den hjälper dig fatta viktiga 

beslut så du kommer vidare i livet. 

 

Om man försöker tolka vad detta innebär skulle man kunna beskriva det med att det behövs 

ett högt stöd på vänster sida om huset. Det kan vara en hög häck eller höga träd. De bör dock 

vara lägre än häcken på baksidan. Om skyddet finns i trädgården anses människan erhålla 

drakens egenskaper, såsom att fatta kloka beslut som i sin tur ger positiva livskvaliteter, men 

om skyddet däremot saknas eller är svagt anses det påverka människans karriär och kanske 

hamnar man i en stagnation (Bengtsson H & Hamilton 2008; Hentschel 2006; Kam Chuen 

1996; Anna 1988). 

 

Tigern  

Tigern vaktar på husets högra sida. Den är stark, aggressiv och smidig. Den står för våra 

överlevnadsinstinkter. Den kan snabbt gå till attack för att beskydda det som är vårt. Men den 

kan också bita dig i svansen, så den måste hållas i schack, så den inte skadar dig. Draken är 

den som håller tigern under uppsikt.  

 

Om man försöker tolka vad detta innebär skulle man kunna beskriva det med att det bör vara 

ett lägre stöd på höger sida om huset i förhållande till den vänstra sidan om huset. Om skyddet 

finns i trädgården anses människan erhålla tigerns egenskaper, men om skyddet däremot 

saknas eller är svagt anses det kunna dra olycka och missöden till människan (Bengtsson H & 

Hamilton 2008; Hentschel 2006; Kam Chuen 1996; Anna 1988). 

  

Fågel Felix  

Fågel Felix flyger framför huset och behöver ha en öppen plats för att kunna flyga fritt. Den 

står för vår framtid och hjälper oss att outtröttligt söka nya möjligheter och lyckas i livet. Den 

ger oss inspiration.  

 

Om man försöker tolka vad detta innebär skulle man kunna beskriva det med att det bör vara 

ett mycket lågt stöd eller inga hinder alls, såsom häckar och buskar, framför huset. Om 

skyddet finns i trädgården anses människan erhålla Fågel Fenix egenskaper, men om skyddet 

däremot saknas eller är svagt anses människan förlora sin intuition och tappa orienteringen i 

livet (Bengtsson H & Hamilton 2008; Hentschel 2006; Kam Chuen 1996; Anna 1988). 

 

Ormen  

Ormen ligger i centrum, skyddad av de andra djuren. Ormen symboliserar jaget och din egen 

självuppfattning. Så länge de andra djuren finns på sina platser kan ormen ligga lugnt i sitt bo. 

Men om något djur saknas blir ormen orolig, förlorar sin chi, blir urlakad och kraftlös (Ormen 

kan också vara ett hus, en möbel eller en människa). 

 

Om man försöker tolka vad detta innebär skulle man kunna beskriva det med att om man skall 

känna lugn och ro behövs skyddet som omgärdar trädgården. Om någon del saknas eller är 

svag behöver den svaga länken fyllas och den energin tas från dig själv. Obalans uppstår och 

du blir trött (Bengtsson H & Hamilton 2008; Hentschel 2006; Kam Chuen 1996; Anna 1988). 
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3.3.2 Energins rörelse - Chi  

Chi är den positiva och goda livskraften som genomströmmar allt och alla, och som därför är 

universell. Detta innebär att Chi ändrar sig över dygnets cykel och årets växlingar. 

Soluppgångens chi anses vara den mest livgivande och den renaste (Hentschel 2006). 

Flödet av chi bärs genom omgivningen av vind, vatten, sol och ljud och sägs vara grunden för 

Feng shui. Chi påverkar människans, men också djurs och växters känsloenergi, den fysiska 

energin och till sist hela människans hälsa. Chi strömmar även genom byggnader och tar sig 

främst fram genom dörrar och fönster, men även genom visst fast materia. Därför är det också 

viktigt hur byggnader är placerade i miljön. En av grundidéerna med Feng shui är att vistas 

där det naturliga flödet av det goda chi finns och genom dess positiva påverkan, kan 

människan få hjälp att uppnå sina drömmar och mål. Chi skall helst flöda lugnt och stilla, likt 

en vindlande flod, genom trädgårdens och byggnadens alla rum och hörn (Brown 2000). 

Kunskapen om chi ligger också till grund för bland annat den medicinska läkemetoden 

akupunktur och qigong. Med dessa verktyg försöker man öppna blockeringar som finns i 

kroppen. Rensa bort slaggprodukter genom påfyllning av livgivande chi som flödar fram 

genom kroppens meridianer. På så sätt kan kroppen hjälpa sig själv att läka (Hentschel 2005). 

Där det finns god chi både luktar och smakar jorden gott. Det sägs att det till och med under 

stenar är torrt och varmt om det är god chi på platsen. Många växter eller vilda blommar 

saktar ner chis rörelse som därmed påverkas positiv. 

3.3.3 Energins rörelse - Sha chi 

Om Chi är den positiva livskraften är Sha chi dess motsats. Ju oftare människan vistas på ett 

ställe med Sha chi desto större negativ påverkan på dess kropp och sinne (Hentschel 2005). 

Raka trädgårdsgångar är ett tydligt exempel då Sha chi uppstår. Energin rusar framåt utan att 

något hejdar den. Sha chi eller de onda andarna, kan enligt Feng shui bara förflytta sig rakt 

fram. Det är därför kineserna ofta anlägger slingrande trädgårdsgångar för att lura bort de 

onda andarna eller som på kinesiska tak, med en liten kant som viker upp mot himmelen, som 

gör att andarna åker kana nerför taket och ut, bort från huset (Svalin Gunnarsson 2003). 

Sha chi kan förekomma både utomhus och inomhus. Till exempel kan Chi förändras till Sha 

chi om Chi passerar ett vasst hörn. Energin bildar då virvlar på samma sätt som när en 

flodfåra gör en tvär krök (Brown 2000). Chi kan också komma från två håll och mötas i ett 

vasst hörn - då bildas en pil som går ut från hörnet diagonalt. Där pilen träffar, uppstår Sha 

chi. Därför har man inom Feng shui lagt stor vikt vid hur man praktiskt skall stoppa eller 

avleda Sha chi. Växter används med fördel för detta ändamål. Dock inte alla växter. 

Trekantiga och spetsiga former (pyramidformer) på blad och växter skapar Sha chi, åt det håll 

där spetsarna pekar, så var försiktig med placeringen av sådana växter i trädgården eller 

hindra pilen genom att sätta en annan växtform framför (Bengtsson H & Hamilton 2008;  

Hentschel 2006). 
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3.3.4 Yin o Yang 

Yin och Yang, det eviga växelspelet. Tai chi-symbolen, se figur 1, är symbol för full balans 

och harmoni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:  

Tai chi-symbolen 

 

 
(Foto: Pia Uddevik) 

Cirkeln står för helhet, den fullbordade rörelsen. Inuti cirkeln finns de två krafterna, den ena 

svart, den andra vit – Yin och Yang. Inom den vita kraften finns en svart prick och 

motsvarande i det svarta kraftfältet. Dessa är varandras motpoler som alltid söker förening 

och som tillsammans skapar liv. De är alltid i rörelse och samverkar med varandra samtidigt 

som de är varandras kontraster. Yang är den maskulina kraften som är aktiv, kraftfull, ljus 

himmel och berg. Yin däremot är den feminina kraften som är passiv, mjuk, mörk, jord och 

dal. De är tydliga kontraster som när vi använder dem rätt skapar harmoni och välmående 

(Nyholm Winqvist 2006). Yin och Yang används för att jämföra allt i universum, till exempel 

är ett träd Yang i förhållande till en buske (som då är Yin). Samma buske blir Yang om man 

jämför förhållandet till en blomma.  

 

I en bra trädgård bör det finnas platser för både sol och skugga. Här symboliserar Yang solen 

och Yin skuggan. Tänk på att skapa balans i trädgården genom att använda kontraster. Höga 

växter (Yang) och låga växter (Yin). Du kan välja en stenläggning (Yang) eller gräsmatta 

(Yin) i din trädgård eller varför inte båda fast på olika platser. Yang kan också symboliseras 

som en stark växtkraft på våren medan Yin symboliserar den lugnare kraften som behövs för 

att växterna skall gå till vila på hösten (Hentschel 2006). Yinkrafter hittar du oftast på 

baksidan av huset, där det är skuggigare och fuktigare. På motsvarande sätt hittar du 

Yangkrafterna där det är soligt och torrt. 

3.3.5 De fem elementen eller de fem energierna 

De fem elementen eller energierna är trä, eld, metall, jord och vatten. Enligt Feng shui är hela 

universum uppbyggd kring dessa energier. De finns i alla människor och djur, ja all materia, 

fast de vibrerar med olika vibrationshastigheter och rörelser. Var och en av de fem energierna 

har olika rörelsemönster och är dessutom förknippad med olika egenskaper såsom årstider, 

riktningar (väderstreck), färger, lukter, smaker, tal och mänskliga organ med mera  

(Hentschel 2006; Kam Chuen 1996; Brown 2000). 
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I vissa böcker kallas elementen för faser eller energier i stället för element. Jag kommer i 

fortsättningen att kalla dem energier, såsom Träenergi, Eldenergi eller Jordenergi av den 

enkla anledningen att jag själv kan relatera och förstå de orden bättre. 

 

Denna del av Feng shui känns för mig oerhört komplex. Uppställningen nedan kan verka lätt 

att förstå, men energierna har dessutom en inbördes påverkan på varandra, vilket gör att det 

också måste vägas in när man planerar en trädgård. Trots att jag har läst ganska många böcker 

är jag osäker på hur denna del kan tolkas och användas.   

 

Hur lär man sig känna igen de olika energierna? 

Följande lista sammanfattar de fem energiernas karaktärer: 

Träenergin  Yang 

Form:  Pelarformer och höga rektangulära former  

Material: All växlighet 

Kraft:  Expanderar åt alla håll, en utåtriktad rörelse 

Höjdpunkt:  Vår 

Färger:  Gröna och mellanblåa färger 

Bra att veta:  Allt som är tillverkat av trä finns i denna energi, t.ex. trä- eller korgmöbler 

Egenskap: Målmedvetenhet, tålmodig, styrka  

Obalans: Kan leda till aggressivitet, otålighet 

 

Eldenergin   Yang 

Form:  Triangel- och konformer 

Material: Allt ljus – Solljus, dagsljus, elektriskt ljus, eldstad, värme. Människor och 

 djur 

Kraft:  Uppåtriktad rörelse  

Höjdpunkt:  Sommar 

Färger:  Rött, rosa och himmelsblått  

Bra att veta: Trädgårdskonst av djur och människor 

Egenskap: Framgång, drivkraft, passion, sex, optimism, kreativitet  

Obalans: Kan bli utbränd, aggressiv, eller passiv 

 

Jordenergi  Yin 

Form:  Kvadratiska och rektangulära låga former 

Material: Synlig jord, sand, tegel, kakel, klinker, betong (poröst material i obehandlad 

 form) 

Kraft:  Horisontella rörelser 

Höjdpunkt: Symboliseras som en övergångsperiod eller ett kitt mellan de fyra årstiderna 

Färger: Jordfärger gul, grå och brun 

Bra att veta: Terrakottakrukor ingår här 

Egenskap: Modern, trygghet, medkänsla, uppriktighet  

Obalans: Konservativ, osmidig 

 

Metall  Yin  

Form:  Cirklar, ellipser, valv 

Material: Alla metaller, berg, hård sten 

Kraft: Sammandragande inåtgående rörelser 
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Höjdpunkt: Höst 

Färger: Vit, guld, brons, silver, transparent och ljus pastell  

Bra att veta: Allt som är tillverkat av någon form av metall, t.ex. smidesstaket 

Egenskap: Klarsynt, intellektuell, beslutsam 

Obalans: Obeslutsamhet, trångsynt 

 

Vatten  Yin 

Form: Vågform och asymmetriska former  

Material: Flytande 

Kraft: Nedåtriktade rörelser 

Höjdpunkt: Vinter 

Färger: Blå och mörka färger 

Bra att veta: Alla vattenarrangemang, speglar och kristaller, solglitter 

Egenskap: Lugn och rofylld, självkänsla, organisationsförmåga 

Obalans: Ostrukturerad, ängslig, ingen egenkontroll 

(Hentschel 2006; Kam Chuen 1996; Brown 2000). 

3.3.6 De fem energiernas inbördes förhållande 

De fem energierna påverkar varandra i tre olika cykler, så kallad förändringarnas kretslopp – 

närande, tärande och kontrollerande eller förstörande. Kretsloppens samband kan beskrivas på 

följande sätt eller illustrerad i bilder, se bilaga 3 och 4. 

 

Det närande/skapande kretsloppet 

Trä ger ved som ger liv till elden 

Eld blir aska som blir till jord 

Jord skapar metall 

(Ur jorden utvinner vi metaller, guld, silver) 

Metall innehåller mineraler som ger näring till vatten 

Vatten ger vätska som blir näring till trä 

(Hentschel 2006; Kam Chuen 1996). 

 

Det tärande kretsloppet 

Trä tär på vatten. (Växter tar upp vatten)  

Eld tär på ved (trä). (Veden brinner långsamt upp)  

Jord tär på eld. (Sand lugnar elden)  

Metall tär på jord. (Om jorden ständigt skall producera mineraler, berg m.m.)  

Vatten tär på metall. (Vatten lakar ur berget) 

 (Bengtsson H & Hamilton 2008). 

 

Det kontrollerande eller förstörande kretsloppet 

Trä äter jord. (Växter äter jorden. Landen behöver fyllas på med ny jord) 

Eld smälter metall. (Metallen förstörs) 

Jord dämmer vatten. (Jordvallar stoppar vattnet) 

Metall kapar trä. (Sågbladet kapar trä) 

Vatten släcker eld 

(Bengtsson H & Hamilton 2008). 
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3.3.7 Åtta trigrammet eller Bagua 

Åtta trigrammet är kinesiska och översätts Bagua. Bagua är ett redskap som hjälper dig att 

förverkliga dina drömmar. Den består av åtta olika livsaspekter som i sin tur genererar en 

nionde livsaspekt Frid och Balans. Det gör att man sammantaget kan tänka sig nio rutor som 

var och en innehåller en livsaspekt där rutan i mitten är Frid och Balans. Baguan kan läggas 

som en mall över ett landskap, en stad, en trädgård, ett hus, ett rum eller bara en balkong 

(Nyholm Winqvist 2006).  

 

Den Bagua jag har beskrivet och tänker använda är den med nio lika stora rutor, se figur 2, 

men i vissa böcker beskrivs den som en cirkel med åtta olika fält och det nionde fältet som en 

mittpunkt i cirkeln. Men egenskaperna är desamma.  

 

Figur 2: De nio olika livsaspekterna: 

Rikedom 
Träenergi 

 

Framgång  
Eldenergi 

Söder 

Kärlek/Relationer 
Jordenergi 

Familj/Hälsa 
Träenergi 

Öster 

 

Frid/Balans  

 

Barn/Kreativitet 
Metallenergi 

Väster 

Kunskap/Självkännedom 
Jordenergi 

 

Karriär/Livsväg 
Vattenenergi 

Norr 

Stöd i livet  
Metallenergi 

                            Entrén                
                   (Tabell sammanställd av Pia Uddevik) 
 

När man använder Baguan till exempel över en trädgård, kan man placera den på olika sätt 

bland annat enligt väderstrecken eller med entrén till trädgården med livsaspekten karriär och 

livsväg i mitten.  

 

Trädgården anses spegla familjen som bor där. Om man studerar den befintliga trädgårdens 

olika delar kan man se hur miljön påverkar och har påverkat de som bor där (Hentschel 2006). 

Genom att familjen beskriver sin livssituation just nu, kan man förstärka eller försvaga 

krafterna inom de olika rutorna. Allt i syfte att skapa en balanserad och harmonisk plats för 

människa och djur som vistas där. 

 

Det kan låta enkelt att bara lägga över en mall, så hipp, hopp är allting klart, men dess 

ursprung är allt annat än enkelt uppbyggt. Här ska jag försöka återge dess uppkomst. 

Det visar en familjs uppbyggnad bestående av åtta familjemedlemmar i flera generationer. 

Varje familjemedlem har tilldelats en strecksymbol. Strecksymbolen kan sedan kombineras på 

en mängd olika sätt. Här beskrivs familjens sammansättning, se figur 3, nedan. 
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Figur 3: Åtta trigrammet/ Baguan med familjens medlemmar 

    (Tabellen sammanställd av Pia Uddevik) 

 

Yang (manligt) representeras av det hela strecket och Yin (kvinnligt) representeras av det 

brutna strecket. De här två strecken kombineras i sin tur till åtta trigram (familjen).  

Yin och Yang är alltings mor och far enligt ”den ursprungliga kraften” (Kam Chuen 1996; 

Hentschel 2006). När de två möts får de två döttrar och två söner. Dessa får i sin tur en dotter 

och en son - Åtta trigram (Hentschel 2006). Varje familjemedlem har sina specifika krafter 

och egenskaper. De speglar tillsammans olika naturtillstånd (Nyholm Winqvist 2006). Men 

kineserna stannade inte vid åtta trigrammet i sina universella filosofier, utan vidareutvecklade 

Yin och Yangs olika streckkombinationer till att bilda 64 par olika hexagram, ”de tiotusen 

tingen”. Åtta trigrammet och hexagrammen är de gamla kinesernas resultat av långvarigt 

studium av kosmos och naturen. Det är deras sätt att förklara livets uppkomst.  
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I Baguans nio livsaspekter har varje aspekt tilldelas flera egenskaper, såsom en årstid, 

väderstreck, de fem energierna som i sig innehåller flera egenskaper. I princip ingår alla de 

begrepp jag har beskrivit ovan i Baguan. Den är väldigt komplex.   

Mer detaljrik Bagua, se bilaga 5. 

3.3.8 Färger  

Färgerna har, som all materia, sina egna vibrationer och påverkar oss människor. Beroende på 

vilken färg vi omger oss med kan vi skapa lugn och ro eller liv och rörelse. Det är med andra 

ord väldigt viktigt vilka färger vi har i våra trädgårdar, beroende på vad vi vill uppnå i våra 

liv. Även inom Feng shui finns regler för färgsättning. De baseras på de fem energierna, Yin 

och Yang men även på färgens dynamik och symbolik. Enligt Feng shui är det solen som är 

ursprunget till alla färger och ses som en gåva från naturen. Därför anses naturens alla 

färgnyanser och skiftningar vara de bästa färgerna att försöka efterlikna (Anna 1988). 

 

Färgerna har en mycket starkare betydelse inom Feng shui än hos oss i västvärlden. Men vissa 

gemensamma symboler finns trots allt i alla färgerna. Alla färger har Yin eller Yang i sig. Det 

är färgens styrka som avgör. Starka färger är mer Yang medan milda mörkare färger är mer 

Yin. 

 

Eftersom detta arbete handlar om trädgårdsdesign, vill jag särskilt peka på några viktiga 

färger i trädgårdssammanhang.  

 

Rött är kärlekens färg, men symboliseras också med blodet i våra ådror. I Kina symboliserar 

röd färg ”den högre maktens skydd” och mannen i kinesisk teater med rött ansikte är den 

helige mannen. I kina gifter man sig gärna i röd- och guldfärgade kläder.  

I trädgården sätter den fart på livsandarna och livar upp. Den står för mod och hetta, sexualitet 

och framgång. Den lockar in chi i din trädgård. Men enligt Feng shui bör den användas endast 

som accentfärg. Det är inte ofta man ser rött i naturen och där vi möter dem, flammar de upp 

för en kort stund, för att sedan försvinna. Så var försiktig med denna färg, för mycket rött kan 

locka till ilska och överhettning, kanske till och med stress i din trädgård.  

 

Rosa är förälskelsen färg.  Den är svagare än röd, men starkare än vit. Enligt Feng shui 

innehåller den rosa färgen både Yin och Yang. Den är helt i balans. Den står för kvinnlighet 

och romantik. Den är ljuv och harmonisk. Den anses ha en läkande effekt. Kroppen sänder ut 

mycket välgörande endorfiner, när man är kär (min kommentar). Rosa i trädgården är bara 

underbart och jag kan inte finna något negativt i litteraturen om rosa. 

 

Orange lyser av optimism och självförtroende. Den ökar matsmältningen, så några tagetes 

intill sittplatsen ute passar perfekt. Orange är också soluppgången och solnedgångens färg, 

den påminner om höstens färgsprakande skådespeleri och därmed även förändring. För 

mycket orange i trädgården kan ta över och dominera totalt, använd den med måtta. Men 

känner du dig hängig, plocka in en härlig bukett med orange blommor, så blir du lättare om 

hjärtat.  

 

Gul är också en starkt lysande färg, den sprider glädje och framtidstro. Får oss att tänka 

positiva tankar. I Kina är gult en hedersfärg och räknas som kejsarens färg. Den står symbol 

för hälsa och långt liv. Men precis som orange färg kan de dominera och ta över trädgården, 

men också hjälpa oss vid depressioner. Starka gula nyanser tillhör eldenergierna, medan 

mildare gula toner tillhör jordenergierna.  
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Grönt är hälsans, hoppets och livets färg. Den speglar lugnet och harmonin, men också 

målmedvetenhet och styrka. Grönt är träenergins huvudfärg som står för växtkraft. I Feng shui 

anses vårgrönskan vara den rengörande färgen. Gröna nyanser kan man aldrig få för mycket 

av i sin trädgård. Grönt är i balans och är därför både Yin och Yang. 

 

Blått (blått/violett) är klokhetens färg. Himmel och hav. Den speglar lugn, stillhet men också 

medvetenhet, öppenhet och andlighet. Ljusblåa nyanser förstärker kreativiteten, medan 

mörkblåa nyanser kan dämpa aktiviteter och skapa distans. Den kalla blå färgen bör användas 

med måttlighet i trädgården. 

 

Vitt (silvrigt) är oskuldens färg. Den symboliserar renhet, koncentration och absolut 

fulländning. I Feng shui symboliserar vitt livets födelse. Men den snövita eller blåvita färgen 

symboliserar också dödsriket. Livets cykel. Den högsta symbolen för hederligt liv är en vit 

lotusblomma. I trädgården hjälper vitt till att balansera träenergin, som ofta är stark i en 

trädgård (på grund av all växtlighet). Vitt har också förmågan att lyfta fram alla andra färger i 

trädgården. Vitt är den mest lysande stjärnan i mörkret. 

 

Svart är sorgens färg utan något hopp enligt Feng shui. Den kan vara en magiskt och sensuell 

färg som lockar oss i synd, fördärv eller bråd död. Den symboliserar natten, det främmande, 

det okända samtidigt som vi lockas av allt det farliga. Svart färg kan användas som accentfärg 

i mycket små mängder, annars släcker den människors hopp. Numera har många svarta 

blommor odlats fram och visst kan det vara spännande att bli förförd av en svart stockros, 

men inte för många. 

(Bengtsson H & Hamilton 2008; Anna 1988). Källhänvisningen av ser alla färger ovan. 
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4 Processen - Designförslaget  
I tidigare kapitel har jag redogjort för grunderna i Feng shui. Nu går jag vidare till platsen för 

tomten och det blivande trädgårdsförslaget. Nedan kommer jag att beskriva och motivera min 

design. 

4.1 Bakgrundsfakta 
Tomten ligger i ett fritidshusområde som består av 112 tomter som alla har en areal omkring 

2500 – 3000 kvm vardera. Fritidsområdet är ca 30 år gammalt. Det ligger i direkt anslutning 

till havet och har både en gemensam hamn och två bad. Omgivningen är naturskön med 

mycket uppvuxna tallar, granar och björkar. Det är frodigt och grönt. Smultronen växer efter 

vägrenarna. Vill man inte vandra på den lilla bilvägen, finns anlagda naturstigar (genvägar) 

till hamnen och baden och mellan de olika stugområdena. Området får mig att tänka på min 

barndom, när man sprang barbent och plockade blommor och trädde smultron på strå. En 

bekymmersfri tillvaro. 

 

Familjens tomt ligger ungefär mitt i fritids-

området, se figur 4, med vägar på tre sidor 

och en tomt med tre nybyggda hus längs den 

fjärde sidan. Tomten är över lag ganska platt 

och i den västa delen till och med sank. På 

några ställen ser man berg i dagen annars är 

den beväxt med gräs, lingon och blåbär. På 

tomten, som är ca 2500 kvm, växer många 

stora tallar och granar, också mycket björk, 

rönn och annan sly. Det är endast vid infarten 

som tomten är röjd, se figur 5. En 

trekammarbrunn finns nergrävd. Vatten och 

el finns framdraget till tomten.  

 
Figur 4: Beteckningen Dt är familjens tomt 

 

Figur 5: Vy över tomten från befintlig infart 

 
 (Foto: Pia Uddevik) 
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Familjen planerar att bygga ett boningshus, en fristående carport och en gäststuga. Eftersom 

den del av tomten där familjen planerar sitt bostadshus och gäststuga är sank kommer de att 

höja upp det området i nivå med resten av tomten. Byggnaderna placeras på plintgrund, så det 

är generellt endast något trappsteg i nivåskillnad mellan mark och ingång i byggnad.  

 

De har beställt en nybyggnadskarta, som skall mätas när löven har fallit till marken, d.v.s. 

förmodligen i början av november 2008. Det material jag har tillgång till är den ursprungliga 

byggnadsplanen och fastighetskartan.  

 

Paret, jag kallar dem Adam och Eva, har två små barn - en pojke på tre år och en flicka på två 

år. Familjen kommer att bygga en åretruntbostad, trots att de för närvarande inte tror att de 

kommer att ha möjlighet att vistas där mer än några veckor om året. Eva är intresserad av 

Feng shui och har läst en bok i ämnet, vilket jag tolkar som att hon har en viss förståelse för 

vad jag kommer att vilja diskutera med dem.  Det var en förutsättning att båda parter var 

intresserade av Feng shui för att jag skulle välja Feng shui som mitt examensarbete. Jag vill 

ha en dialog med familjen för att kunna arbeta fram ett så bra förslag som möjligt utifrån just 

denna familjs behov och önskemål där Feng shui är grunden i de val jag gör.  

 

I samtal har familjen uttryckt önskemål om trädgårdens utformning såsom engelsk park, 

medelhavsinspirerat, persiska trädgårdar, zen trädgård med mycket sten och vatten eller den 

romantiska stilen. De gillar tanken på sagan Alice i underlandet – du liten, omvärlden stor. De 

vill gärna ha fruktträd och mycket bärbuskar. Färgerna i trädgården får gärna vara röda, blåa 

och lila toner. Om möjligt också innehålla växter som verkar avskräckande på mygg. 

Önskemål om en lättskött trädgård finns också. Vid frågan om trädgården skulle smälta in i 

den befintliga miljön eller utmärka sig på något sätt, svarade familjen att trädgården lika gärna 

skulle kunna ligga i Danderyd. De ansåg att det inte finns några hinder att ta hänsyn till. Det 

viktigaste är att trädgården har en stor social funktion mellan bostadshus och gäststuga och 

den skall ha plats för lek av både vuxna och små. En lekfull trädgård, helt enkelt. 

Utförligare önskemål i mina loggboksanteckningar, se bilaga 2. 

4.2 Tankar innan jag börjar 
Jag känner mig osäker på hur jag ska få ihop detta. Trädgård – Feng Shui – platsens 

förutsättningar tillsammans med familjens önskemål. Medelhavsinspirerat och Skandinaviskt, 

Alice i underlandet och ta bort allt eller behåll höga tallar för skugga. Sätt häckar och träd där 

vi vill ha dem. Trädgården ska inte stå ut, men kan lika gärna ligga i Danderyd.  

 

Kommer jag att få ihop allt jag behöver ta hänsyn till, till något enhetligt njutbart? Vill jag 

formge detta? Vill jag skylta med att denna trädgård har jag designat om den inte alls passar 

in i befintlig miljö? Om jag har bestulit platsens själ? Jag får försöka läsa lite mer och börja 

skissa på ett förslag. Det kanske blir lättare att föra en dialog utifrån ett första utkast. Det 

verkar inte som om familjen har pratat ihop sig, eftersom önskemålen spretar. Men jag tror 

inte att just denna familj är unik. Jag tror att det kanske faktiskt kan vara så här spretigt och att 

det är min uppgift att vara lyhörd och sätta fingret på vad de egentligen menar och vill ha. Om 

man redan vet hur man vill ha sin trädgård anlitar man inte en trädgårdsdesigner.  

 

Jag började i alla fall med en första skiss som beskrivs nedan. 
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4.3 Förutsättningar 
Familjen har bestämt var byggnaderna ska vara placerade på tomten. De vill ha dem så nära 

gränserna som möjligt, för att kunna utnyttja den inre gården maximalt. Detta är inte en 

optimal placering enligt Feng shuis Formskolan med De fem himmelska djuren, där 

huvudbyggnaden bör ligga någorlunda i mitten. Men Feng shui säger också att man får arbeta 

utifrån de förutsättningar som finns och finna lösningar som mildrar de ogynnsamma 

effekterna så gått det går. 

  

Tomtmarken är som nämnts tidigare i princip plan. Jag har mätt in några träd och 

trekammarbrunnen. Jag har också tagit några fotografier på tomten.  

4.4 Mina val med motiveringar 

4.4.1 Övergripande tankar 

När jag började fundera på hur jag skulle formge trädgården ville jag utgå från Formskolans 

fem kraftdjur och se till att det finns ett starkt stöd i ryggen bakom huset. Stöd på sidorna och 

fri sikt framåt från huset. Mellan tomtgränserna och vägarna ligger ganska breda remsor av 

samfälld mark med uppvuxna tallar, granar och björkar men även yngre träd och sly. Därför 

bedömer jag att trädgården har fullgott skydd utom närmast infarten. De stora tallarna och 

björkarna som står utanför tomten kommer också att ge tomten en vandrande skugga från 

tidig eftermiddag till sen kväll. Det är bara i öster vid morgonsolen som det är fritt från höga 

träd. Detta bedömer jag mera vara en tillgång än en nackdel. Med utgångspunkt av detta anser 

jag det viktigt ur skuggsynpunkt att spara några höga tallar närmast tomtgränserna.  

Eftersom jag bedömde att tomten har ett gott skydd enligt De fem himmelska djuren om man 

planterar några träd eller buskar i några glipor, så kändes det lite onödigt att också plantera en 

häck eller sätta upp staket runt gränserna för insynsskydd. Därför kontaktade jag familjen, 

förklarade hur jag såg på det och undrade om de ansåg att detta räckte med det yttre naturliga 

skyddet? Men familjen ville ha förstärkt insynsskydd. 

 

4.4.2 Prioriteringar 

Mitt nästa steg var att fundera över vilka funktioner och önskemål jag skulle prioritera i min 

formgivning. De funktioner som jag tolkar att familjen tyckte var viktigast var att få till en 

social funktion på en stor sammanhållen yta mellan bostadshuset och gäststugan. Det ska även 

finnas en rejäl plats för lek. En trädgård att smaka på, det vill säga frukt och bär, någon plats 

för odling och om möjligt persisk- eller medelhavsinspirerat, med inslag av vatten. 

Insynsskyddet var extra viktigt. Dessa funktioner vill jag försöka finna lämpliga platser och 

former för i min design. 

 

4.5 Ritning 
Jag ritade upp tomten i skala 1:200 för att kunna hålla mig på ett A3-papper. Jag ritade in 

trekammarbrunnen, de träd och den befintliga infarten till tomten utifrån den mätning jag 

gjorde när jag var där den 10 november. Sedan började jag fundera, skissade lite och kände att 

jag egentligen vill ha mer information innan jag skissade mera. Jag ville använda Baguan med 

dess kraftfulla livsaspekter.  

 

Ritade en mall som jag lade över tomten för att kunna se var de olika områdena låg utifrån 

byggnader och gränser. Utifrån den beskrivning som jag gjort tidigare i mitt arbete under 
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grundprinciper för Bagua fyllde jag i de nio rutorna i min mall med de olika egenskaper som 

de står för. Detta hade jag sedan som underlag när jag funderade över var olika funktioner 

skulle passa bäst utifrån Baguan. Mall, se figur 6 nedan, som visar tomtgränsen med Baguans 

rutnät inritad. 

 

 

 
Figur 6: Tomtgräns med Bagua   (Skiss: Pia Uddevik) 

 

Jag insåg också att jag gärna ville bygga in familjens relation i trädgården. Därför skrev jag ett 

frågeformulär Bagua, som jag e-postade till familjen, se bilaga 7. Under tiden fortsatte jag 

med mina funderingar och skisser. 
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För att du enklare ska kunna följa min tankegång får du redan här se mitt designförslag med 

Baguans rutnät i bakgrunden, se figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: 

Designförslaget med 

Baguans rutnät i 

bakgrunden. 

 
 

 

(Designförslag: Pia Uddevik) 

Teckenförklaring till skiss 
1 Altan, trä 

2 Gräsmatta 

3 Trädgårdsgångar, ljust stenmjöl, 0,8 mm 
4 Vattenkanal, svart granit eller blågrönt kakel som det rinner 

vatten ner efter kanterna ”kar” som det står i, d.v.s. bara 

någon/några cm djup.  
5 Häck 

6 Månport, vitmålat cementrör, ca 2500 mm hög 

7 Rosenbåge av smide 
8 Pergola, korsbyggd an smide, med rosor och clematis 

9 Grillplats med sittplatser, öppen eld 

10 Buskar 
11 Smultron närmast gången och amerikanska blåbär bakom 

smultronen 

12 Månport, vitmålat cementrör, ca 1500 mm hög 
13 Stockar att klättra på 

14 Stor klättersten 

15 Båtformad sandlåda 
16 Trästubbar att hoppa på, ev. även i olika höjder 

17 Befintlig trekammarbrunn 

18 Koja av pil – funkar ej nära trekammarbrunnen p.g.a. pilens 
kraftiga rottillväxt  

alternativt en koja i fruktträdgården 

19 Basketkorg, på vägg, där man även kan måla siffror och 
bokstäver 

 
20 Sittplatser 

21 Plank 

22 Örter i två nivåer (hål i altan) 
23 Växter (hål i altan) 

24 Fikon (hål i altan) 

25 Klätterväxter på plank (hål i altan) 
26 Plank - utgår 

27 Vinbärsbuskar 

28 Trädgårdsland, fiskformen läggs med sten. 
Jordgubbar, rabarber + blommor 

29 Fruktträdgård, äpplen, plommon, körsbär 

30 Hallonbuskar 
31 Labyrint, av smalare stockar 

32 Ved 

33 Torkvinda 
34 Cykel o annan trädgårdsförvaring 

35 Naturtomt 

36 Äng 
37 Buskar med rosa och/eller vita blommor 

38 Trampstenar, asymmetriska av oglaserade lerplattor 

39 Buskar med blålila blommor 
40 Vattentunna för insamling av regnvatten 

41 Belysningsstolpar (generellt behövs belysning på 

många fler platser) 
42 Trädgårdsland med lavendel 

Designförslag i färg (utan Baguan) i större format, se bilaga 8.
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4.5.1 Byggnader och altaner 

Familjen önskade en stor yta för samvaro mellan de båda husen, men också platser i både sol 

och skugga, Yang och Yin. Därför började jag med att rita in stora altaner. Bostadshusets 

altan ansåg jag behövde gå ut minst fyra meter från bostadshusets vägg, för att få plats med ett 

stort bord eller solstolar och ändå kunna röra sig på altanen. Jag tänkte också att man både 

skulle kunna sitta i morgonsol och äta frukost eller kunna njuta av eftermiddags- och 

kvällssolen från stora altanen. Ritade kanterna på altanen i 90 graders vinkel. Sedan 

genomgick gäststugan ungefär samma procedur. När jag jämförde byggnadernas placering 

med Baguan, ligger bostadshuset med altanen i fyra olika livsaspekter Kärlek/Relationer, 

Framgång, Barn/Kreativitet och Frid och Balans. Dessutom återfinns De fem energierna i 

form av Eldenergin i Framgångsrutan och Metallenergin i Barn/Kreativitetsrutan samt 

Jordenergin i båda rutorna Frid och Balans och Kärlek/Relationer. Bostadshusets placering är 

till största delen placerad i Kärlek/Relationsrutan. Förhoppningsvis kommer de att få ett 

kärleksfullt liv i sitt hus.  

 

Familjen har nämnt att de vill ha ett vitt eller naturfärgat hus. Båda varianterna går utmärkt för 

vitt är en av färgerna i området för Kärlek/Relationer och eftersom Jordenergin även finns här, 

symboliseras det av gula och brunaktiga färger. Vad gäller gäststugan så är större delen 

placerad i Rikedomsrutan. En symbol här kan vara ett rikt umgänge med familj och vänner 

som gästar och övernattar i gäststugan. 

 

När det gäller altanerna är gäststugans altan och cirka halva bostadshusets altan i 

Framgångsrutan, vilket passar väldigt bra, för symbolerna där är glädje och gemenskap. Ju 

mer människor och djur som vistas i denna ruta, ju mer aktiveras den. Eldenergin ligger också 

i denna ruta vilket passar bra när familjen samlas för sina måltider på altanen och mysiga 

grillkvällar med sina vänner. 

  

Jag funderade på materialvalet till altanerna. Eldenergins material är plast eller syntetmaterial, 

eftersom det är utomhus, känns inte det som ett optimalt val. Enligt Feng shui speglar trä 

materiell rikedom och med tanke på de stora ytorna som kan dra till sig rikedom, tror jag det 

är ett bättre val. Trä är ett material som traditionellt också passar bra in i en skärgårdsmiljö 

(Brown 2000). Halva bostadshusets och nästa hela gäststugans altaner ligger inom 

eldelementet. Här tar jag i stället hjälp av cirkeln som beskriver De fem energiernas inbördes 

förhållanden, se bilaga 3, för att se hur trä passar in i eldenergin. Enligt den stödjer trä elden. 

Först tänkte jag, att trä brinner ju upp i eldenergin, men efter noggrannare studier insåg jag att 

det bör tolkas precis tvärtom. Utan trä ingen varm, livgivande eld. Träenergin föder och 

aktiverar eldenergin. Träets påverkan på chi är ganska neutral, men rör sig något snabbare 

över hårt träslag och omvänt över mjukare träslag såsom furu. Jag tror att det kan vara bra om 

chi rör sig lugnare i området med hjälp av träslaget eftersom området i sig är så aktivt av 

människorna som kommer att vistas där. Jag tror att det kan bli en bra balans där, vilket borde 

innebära att det borde fungera bra med träaltaner inom detta område (Brown 2000). 

 

4.5.2 Vatten och den centrala delen av tomten 

Jag kom att tänka på familjens önskemål om inslag av persiska trädgårdar och medelhavet. 

Jag vet sedan vi läste medelhavshistoria i skolan att persiska trädgårdar ofta har en lång smal 

vattenkanal framför palatsen, ibland med förgreningar ut år sidorna.  
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Enligt Feng shui är vatten väldigt viktigt för balansen i en trädgård. Därför ville jag gärna föra 

in vatten på något sätt. Men var skulle jag placera det och hur skulle det utformas? En damm, 

en bäck, en fontän eller vad då? Vatten kan vara så mycket och inom Feng shui kan det 

dessutom symboliseras på annat sätt, än som riktigt vatten. 

  

Familjen har små barn och inget kan dra 

till sig små barn så mycket som vatten. 

Jag kände en stor oro över vad som kan 

hända om ett litet barn trillar i. Samtidigt 

är det väldigt gynnsamt att ha rinnande 

vatten framför sin byggnad, enligt Feng 

shui. Trots detta valde jag bort både 

damm och bäck för barnens skull.  

 

En trygg plats som ändå innehåller vatten 

är de tre källorna, se figur 8. I de tre 

källorna sipprar vatten sakta upp ur en 

granitsten. Jag tycker den kombinationen 

är underbar. Kanske kan den idén 

användas i någon form. Jag behövde mer 

inspiration och satte mig att bläddra 

igenom olika böcker som jag lånat. 

 

 
             Figur 8: Inspirationsbild på en av de tre 

            källorna, Wij trädgårdar, Ockelbo 
 

(Foto: Pia Uddevik) 

I boken Modern tropical garden design (2007), hittade jag flera inspirationsbilder med 

anknytning till vatten och medelhavsinspirerat. Där hittade jag också den som blev mitt val i 

förslaget. 

 
Figur 9: Inspirationsbild från 

Skogens trädgård,  

Wij trädgårdar, Ockelbo 

 
(Foto: Pia Uddevik) 

Jag valde ett rektangulärt långt ”kar”, se figur 9. I detta 

kar skulle det sedan sänkas ner ett material, vars ovansida, 

ur jämt fördelade hål, se figur 8, skulle rinna så mycket 

vatten att det alltid var i rörelse. Vattnet flödade från 

ovansidan, ner ut efter sidorna och tillbaka ner i karet 

igen, för att pumpas upp till ovansidan. Cirkeln är sluten. 

Jag funderade på hur hög karet bör vara. Om karet skall 

placeras jäms med marken eller om det skall sticka upp. 

Jag valde till slut ungefär sitthöjd. Jag ritade in kanalen 

ungefär i mitten av tomten. Jag tror att balansen i 

trädgården blir bra, om den är centralt placerad. Dessutom 

har jag lärt mig att i Feng shui bör man inte placera vatten 

bakom huset.  

 

Hur ska jag nu forma miljön runt kanalen? Ritade in några 

buskar på var sida om karet och två sittplatser. Det är både 

treligt och vilsamt att uppleva vattnet på nära håll. I Feng 

shui är inte vassa kanter så bra. De skapar Sha chi åt de 

håll spetsen pekar. Sådana hade jag just skapat både med 

vattenkanalen och altanerna. En cirkel skulle kunna ta 

udden av alla hörn. Efter lite måttande hit och dit beslöt jag att cirkeln skulle införlivas med 

altanerna. Då försvinner två skarpa hörn på altanerna, som i stället blir mjukt rundade. På det 

sättet skapas också ett samband mellan cirkeln, vattnet och byggnaderna. Cirkeln kändes 
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också rätt enligt Feng shui. Den ligger centralt på tomten som motsvarar livsaspekten Frid och 

Balans - Tai Chi. Det i sin tur gjorde att jag valde att hålla den övriga ytan öppen och ljus 

enligt Feng shuis råd. Därför valde jag också grönt gräs som marktäckare i cirkeln. 

4.5.3 Lekområde och garage 

Sedan tog jag mig an lekplatsen. Var skulle den bäst placeras? Från början funderade jag på 

att lägga lekområdet till vänster om infarten till tomten. Där är en ganska stor yta som man 

kan använda för att sparka fotboll med mera på. Området ligger mellan 15 och 20 meter 

fågelvägen ifrån bostadshuset. Det bedömde jag som för långt bort med tanke på att barnen 

bara är två respektive tre år. Små barn går inte så långt från sina föräldrar i denna ålder. 

Dessutom ligger området längs med den lilla bilvägen ner till de fyra fastigheterna. Även om 

det inte är mycket trafik, är det ändå bra om lekområdet inte ligger intill en väg. 

 

Nya studier. Jag kunde konstatera att enligt Baguan är halva rutan av livsaspekten Barn/ 

Kreativitet ledig. Det passar bra med både barns och vuxnas skratt och lek här. Ytan är dock 

för liten för att sparka boll på, så lekområdet utökas över nästa ruta, som är rutan för 

livsaspekten Stöd i livet. I nedre delen av denna ruta tänker familjen placera sin carport. 

Carporten fick direkt en påbyggnad i form av ett förråd.  

 

Hur skulle jag nu avgränsa lekområdet mot andra ytor? Eftersom carporten ligger här, flyttade 

jag den befintliga infarten hit. Det är rimligt med någon typ av entré i närheten av området vid 

carporten, annars blir det för krångligt att ta sig till bostadshuset. 

  

Familjen önskade sig insynsskydd så en häck ritades runt hela tomten, med undantag för 

infarten till carporten och några meter bredvid. Jag försökte finna en form för att avgränsa 

lekområdet. Eftersom Metallenergin ligger i båda områdena ville jag använda cirkeln eller 

ovalen, på något sätt. Dessa symboliserar Metallenergins form. Till slut valde jag en oval 

form som började vid carporten och slutade i häcken högre upp på tomten. Det blir ingen 

fullbordad oval form, men rätt bra ändå. Inne i lekområdet är det gräsmatta, för jag tror det är 

ett bra underlag som fungerar för de flesta lekar. Barn brukar gilla att klättra och hoppa på 

saker, därför föreslås att några stockar läggs i kors och även en stor sten att klättra på. Föreslår 

också att trästubbar placeras ut i roliga mönster och kanske i olika höjder. Det är bra för 

balansen och det går bra att sitta på dem också. Små barn leker gärna i sand så en sandlåda 

behövs här. Funderade på formen och läste på vilka djur som enligt livsaspekten Familj/Hälsa 

hör hemma här. Fann att det var tiger, kanin eller drake. Jag upplevde att ingen av dem 

passade in i min design. Därför valde jag en båtformat sandlåda som får stå för 

skärgårdstemat och möjligen också för det persiska och medelhavs inspirerade temat. 
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Figur 10: Befintlig 

trekammarbrunn. Till 

vänster om granen är den 

befintliga infarten. 
 

(Foto: Pia Uddevik) 

Chi rör sig lugnt och fint i ovaler och de lekobjekt som är 

utplacerade gör också att chi stannar längre på platsen.  

Jag skulle gärna vilja införa något kul med bambu eller pil som 

lekredskap, men här ligger en befintlig trekammarbrunn 

nedgrävd, se figur 10. Pilens rötter är starka och letar sig gärna 

in i vattenledningar, därför ritade jag in en alternativ plats för en 

koja bland fruktträden. Det vore också kul att spara ett befintligt 

träd att hänga ett par gungor i. Garageväggen kan användas 

både som basketbollmål och att måla bokstäver och siffror på. 

Livsaspekten i detta område är som tidigare nämnts Stöd i livet. 

Här behövs stabila saker och tydliga stöd. Som jag ser det kan 

carporten symbolisera stabilitet och bilen ett stöd. Bilen kan 

också symbolisera frihet och trygghet, eftersom man kan ta sin 

bil och komma eller åka som man vill. Detta område är enligt Feng shui också bra för samtal, 

så en sittplatts hör hemma här. Ett rejält plank som en förlängning av carportens vägg fram till 

häcken ger ett fint stöd bakom sittgruppen och en bra avgränsning mellan lekområdet och 

området bredvid carporten, där till exempel cyklar kan förvaras. Bilar, cyklar, gräsklippare 

och andra trädgårdsverktyg som förvaras i det här området är ofta av metall, vilket ger 

ytterligare en förstärkning. Slutligen behövs en inramning av lekområdet. Den ingår som en 

del av entrén och beskrivs under rubriken Entrén och huvudgångarna, nedan. 

4.5.4 Entrén och huvudgångarna 

Familjens önskenål var att få insynsskydd, därför sluter häckarna tätt intill entrén. Å andra 

sidan är det enligt Feng shui viktigt att ha en tydlig och inbjudande entré. Det ska kännas 

trevligt att komma in här, både för familjen och för deras gäster. Det ska också vara lätt för 

chi att hitta in. 

  

Entréområdet ligger i livsaspekten Karriär/ Livsväg och här råder också Vattenenergin. 

Området står för livsflöde, upptäcktsfärder och våra möjligheter i livet. Mycket symboler som 

förstärker dina mål passar här, enligt Feng shui. Böljande men också oregelbundna former för 

tankarna till vattenelementet. Jag tolkar detta område som väldigt kraftfullt och viktigt för 

människorna som bor här. 

 

I Svalins Gunnarssons bok Kinesisk trädgård (2003) hittade jag flera inspirationsbilder, bland 

annat några bilder där det är ett titthål i en häck eller en vägg. Titthålet finns där för att skapa 

nyfikenhet att se efter vad som finns där bakom. Enligt en föreläsning som Svalin Gunnarsson 

höll för oss i klassen symboliserar det att det finns alltid något nytt på andra sidan, runt hörnet 

eller till och med att om man tog sig igenom trånga utrymmen, skulle man finna vägen till 

odödlighet.  
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Figur 11: Inspirationsbild entré 

 

(Foto: Pia Uddevik) 

För att hjälpa chi att hitta in i trädgården och till 

familjen behövs en tydlig port. Jag kommer 

ihåg en redovisning i klassen där en grupp hade 

använt ett vitmålat cementrör som port, se figur 

11. Det skulle kanske fungera här. Jag ritar in 

ett stort cementrör i entrén.  

 

Jag kan inte riktigt hitta att något i Feng shui 

stöder, varken formen eller materialet inom 

livsaspekten Karriärväg/Livsväg eller 

Vattenelementet. Det närmste jag kan hitta i 

böckerna är att murbruk tillhör jordelementet. 

Om jorden är för stark kan det dämma upp 

vattnet och omvänt om vattnet är för starkt 

gör det jorden svag. Inget av de alternativen verkar bra, men om vattenelement är i balans, 

tolkar jag det till att ett vitt cementrör skulle kunna fungera här. Att cementröret blev vitmålat, 

ville jag knyta ihop med den vitmålade putsen på husen.  

 

Nu finns det en entré, men hur går jag vidare? Jo, det behövs en gång. 

 

Chi bör helst flyta som en stilla flod från entrén via trädgårdsgångarna fram till byggnaden, 

enlig Feng shui. Slingrande trädgårdsgångar symboliserar floder i landskapet eller som 

blodådror i kroppen. De för oss framåt (Nyholm Winqvist 2003). Med dessa symboler framför 

ögonen, var det naturligt att skapa mjuka följsamma trädgårdsgångar som förde fram till både 

bostadshus och gäststuga. För att ytterligare hålla ihop det vita från cementröret i entrén, det 

vita bostadshuset och lite persiskt tema, tror jag att vit stenmjöl på gångarna skulle kunna 

förstärka temat. Gångarna blir då tydligt markerade och det är ingen tvekan om vart de leder, 

vilket är viktigt inom Feng shui. 

 

Men om man står vid entrén är området framför byggnaderna fortfarande väldigt öppet. Chi 

kan i princip välja vilka vägar som helst. För att styra chi in mot mitten och följa gångarna 

mot husen, skulle det behövas en avgränsning längs sidorna på gången. 

 

Jag landande i att det skulle kunna gå att uppnå det syftet genom att rita täta och ganska höga 

buskar på var sida om trädgårdsgången. Det skulle också förankra cementröret på ett 

proportionerligt sätt. Så fick det bli. Men hur långt skulle buskarna gå? Ända fram till husen? 

Nej, då blev det för avstängt. Hur skulle då chi hitta in i andra delar av trädgården? En portal 

skulle kunna fungera som avslut. Om jag tittade på de fem energiernas förändringscykel, 

kunde jag finna att ur metallens sammandragande kraft utvinns vatten. Eftersom vi befinner 

oss i vattenelementet, skulle en järnsmidd rosenbåge, med en klättrande ros fylld av ljuvligt 

doftande blommor, passa bra. En annan positiv effekt blev att entrén med fortsatt ingång blev 

tydligt rumsbildande, vilket gör att det blir spännande att gå gången fram från entrén och 

komma ut och se vad man möts av sedan. Rummet stärker upptäckarlusten som finns inom 

detta område, enligt Feng shui.  

 

När man följer gången framåt från rosenbågen mot gäststugan avgränsas den av den 

cirkelformade gräsmattan på ena sidan. På den andra sidan gången ville jag försöka uppfylla 

familjens önskemål om blåbär. Bredden på landet som buskarna har, är en bra bredd om man 

vill kombinera med flera växter. Låga smultron (en sort som inte självsprider sig med revor) 
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närmast gången och bakom smultronen planteras amerikanska blåbär, som blir högre än 

smultronen. På så sätt får landet flera nivåer. Att båda växterna är lockande att stoppa i 

munnen för både barn och stora är bara en bonus. Enligt Feng shui ligger bärlandet i 

livsaspekten Karriär/Livsväg. Symbolen där uppmanar till upptäckarglädjen där bland annat 

smaksinnet ingår. Sedan forstätter bärlandet geografiskt vidare in i rutan för livsaspekten 

Familj/Hälsa som stödjer odlandet i alla former. 

 

Om man i stället vänder tillbaka och följer gångvägen förbi rosenbågen mot bostadshuset, 

behövs även här en avgränsning mellan gången och lekplatsen. Valde att fortstätta med 

samma tema som till gästhuset. Ett land med smultron och amerikanska blåbär. Dels för att 

det blir mer enhetligt om båda yttre landen längs gångarna innehåller samma växter och dels 

för att det inbjuder till att smaka. Fortfarande saknas någon form av entré in till lekområdet. 

Ett cementrör lika det i stora entrén, fast en något mindre storlek, skulle kunna passa här. På 

så sätt hålls de olika entréerna ihop. Metallenergin råder här och en av dess symboler är, som 

nämnts tidigare, ellipsen.  

4.5.5 Fruktträdgården 

Rutan för livsaspekten Kunskap/Självkännedom symboliseras av symmetri och stabilitet. En 

lugn plats för meditation eller studier under ett träd eller intill stora stenar. Kunskap 

symboliserar även vi i västvärlden till äpplet, därför valde jag att placera fruktträden här, 

kombinerat med en sittplats.  

 

Området mellan fruktträdgården och buskarna som avskärmar entrén tillhör livsaspekten 

Karriär/Livsväg dit också Vattenenergin tillhör. Som jag nämnt tidigare passar böljande 

vågformer och nyfikenhet in i denna ruta.  

 

Barn gillar att äta direkt från buskar. Jag hade redan planerat in smultron och blåbär, men ville 

gärna hitta en plats för hallon också. Enligt Feng shui ingår framåtanda också i denna ruta, 

vilket för mina tankar till symbolen smaka på livet. Därför verkar det rätt att rita in 

hallonbuskar som smakar gott här. För att ytterligare passa in i Vattenelementet valde jag att 

placera buskarna i en vågformad rörelse.  

 

Familjens önskemål var att trädgården skulle vara lekfull både för barn och vuxna, därför ville 

jag föra in ytterligare någon form av plats för lek. Funderade först på en koja av pil men 

ändrade det till en labyrint av buskar där barn och vuxna kan gömma sig för varandra. Jag 

kom på att arbetsinsatsen för att hålla buskar i bra skick för att de ska fungera som en labyrint 

är nog ganska omfattande. Därför ändrades materialet till stockar istället. 

4.5.6 Köksträdgård 

Köksträdgården passar bra in i livsaspekten Familj/Hälsa, där också Träenergin finns. Den 

symboliserar allt som växer men framför allt grödor som man kan äta och som vår kropp mår 

bra av, enligt Feng shui. Området speglar grönt och friskt vilket också innebär en läkande 

funktion. Att lägga trädgårdslandet här med Feng shuis symbol av växtkraft känns rätt.  

Jag funderade en stund över vilken form trädgårdslandet skulle ha. Pelarformen är 

Träenergins form och jag skissade lite åt det hållet, sedan formades figuren som av sig själv 

till en fisk - en odlingsfisk. Varför inte? Det passade in i temat med skärgårdsmiljö och 

medelhavsinspirerat, men hur passade det in i Feng shu?  Studerade skissen och insåg att 

fiskens stjärt faktiskt hade hamnat i aspekten för Karriär/Livsväg med Vatten som sin energi. 

Fisken drivs framåt med energirörelsen från sin stjärt och drivkraft är en stark komponent 
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inom detta område, enligt Feng shui. Jag sökte i böckerna efter fisken som symbol och fann 

den beskriven i boken Feng shuis österländska symboler (1988) under just området för 

vattenenergin. Jag fann också symbolen akvarium i samma bok i rutan för livsaspekten 

Familj/Hälsa. På detta område är den största delen av fisken placerad. Fisk symboliseras 

också som rikedom och anses föra tur med sig.”På kinesiska uttalas fisk som överflöd”, enligt 

(Anna 1988: 31). Rikedom och överflöd är en mycket stark symbol inom Feng shui. 

Guldfiskar tillhör eldenergin på grund av dess blanka fjäll och dess vackra färg. Dessutom kan 

en symbol lika gärna bestå av bild, fotografi eller en målad tavla. Det viktigaste är att omge 

sig med de symboler som man själv blir stärkt av och upplever som positiva.  

 

Jag anser att jag har funnit stöd inom Feng shui för att en odlingsfisk kan ligga inom dessa 

områden. Framför fiskens mun placerades tre stycken vinbärsbuskar. Tanken var att de skulle 

symbolisera luftbubblor ur fiskens mun, men också kunna ses som en riktning mot baksidan 

av gästhuset. Siffran tre är också ett symboliskt nummer. Det symboliseras ungefär som i 

västvärlden - alla goda ting är tre. Fast här är det människans triangel: Himmel – Jord – 

Människa som symbolen står för (Anna 1988). 

4.5.7 Rosenpergola 

Funderade på hur kommunikationen mellan bostadshus och gäststuga skulle lösas. Familjen 

har angett önskemål om både skugg- och solplatser – Yin och Yang. Det är, som nämnts 

tidigare, en av anledningarna till att altanerna blev så stora. På eftermiddagen faller det 

behaglig skugga på gästhusets altan, medan solen lyser med all sin kraft på bostadshusets 

altan. Det är bra, men det är rimligt att det även går att få skugga på någon del av 

bostadshusets altan också.  

Studerade familjens övriga önskningar och såg önskemålet om rosa rosor. Tanken föddes att 

placera en rosenpergola mellan altanerna. Om man öppnar upp den som en korsgång, kan man 

dels ta sig mellan de båda husen, men också fram till vattenkanalen. Från vattenkanalen, längs 

pergolan kommer man ut till naturtomten bakom husen. Höjden på pergolan ger skugga på 

altanen. De rosa rosorna sprider ljuvliga dofter i omgivningen. Området tillhör eldenergin och 

en pergola av trä passar bra här. 

 

4.5.8 Marktäckning 

Har funderat på vilken typ av marktäckning som kan passa under frukträden, kring labyrinten 

och kökslandet. Familjen vill ha det så lättskött som möjligt, varför en äng skulle kunna 

fungera här. När ängen väl är anlagd, är den både vacker att se på och kräver inte så mycket 

skötsel. Många vilda blommor ger god Chi, enligt Feng shui. Några anlagda gångar med 

klivstenar i ängen, gör att man kan ta sig till de funktioner man vill. Områdena bakom husen 

kan med fördel vara naturtomt, dels är det vackert och dels är det lättskött. Även här flödar chi 

fram i mjuk och harmonisk takt. 
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4.6 Systematisk studie av hur designen blev utifrån Feng shui 
Avslutningsvis vill jag på ett mer systematiskt sätt studera vilka grundläggande principer 

enligt Feng shui mitt designförslag innehåller. Syftet med den genomgången är att få en 

överblick av hur balanserad och harmoniskt förslaget blev och samtidigt kunna rätta till där 

obalans har uppstått. 

 

Framför mig på papperet har en första skiss växt fram. Skissen är naturligtvis inte fullständig. 

Bland annat saknas en del av de kommunikationsgångar som behövs till och mellan olika 

funktioner. Växtligheten är inte heller komplett än, men det är ändå en skiss att forstsätta 

arbeta ifrån. Jag har försökt redovisa mina val utifrån främst två aspekter, önskemål om 

funktioner och Feng shui. När jag är mitt uppe i en sådan process är det lätt att missa någon 

viktig detalj. Kanske framför allt inom Feng shui som är så komplex och går i varandra på en 

mängd olika sätt. Därför vill jag på ett mer systematiskt sätt studera vilka delar av Feng shui 

jag har använt eller inte använt. Hur ser balansen ut i designen? Vad saknas eller finns det för 

mycket av något? Vid en sådan analys har jag också möjlighet att rätta till obalanser. 

 

Detta är nog den svåraste delen i mitt arbete. Det handlar om min tolkning av det jag har lärt 

mig om Feng shui. Jag väljer att studera ritningen som en helhet. I trädgården bör, enligt min 

tolkning, Chi och alla De fem energierna, inklusive förändringarnas kretslopp (om de behövs), 

finnas representerade på något sätt. Det kan vara genom materialet, formen eller färgen, 

doften eller någon av de andra variablerna. Även kontrasterna Yin och Yang bör finnas här 

för att nå en någorlunda balans. 

4.6.1 Formskolan med de fem himmelska djuren 

Sköldpaddan  
Sköldpaddans plats är bakom ormen (huset) och skyddar från attacker bakifrån. Ett högt 

skydd är önskvärt här. En hög häck löper runt hela trädgården, vilket ger ett visst skydd på 

baksidan, men här får man ett bättre skydd genom att ta in de stora träd som står precis 

utanför tomtgränsen. Det är helt i sin ordning, enligt Feng shui. 

 

Draken  

Draken flyger högt på bostadshusets vänstra sida. Skyddet på denna sida bör vara högre än på 

Tigerns sida. Det står stora träd längs med denna gräns också, men inte i samma omfattning 

som vid sköldpaddan. Bakom bostadshuset efter tomtgränsen står träden tätt och ger ett bra 

skydd. Den enda grannen med sina nybyggda hus återfinns på denna sida. Det märks på att de 

har, på sin sida, längs den gemensamma gränsen tagit ner flera stora träd för att få in solljus 

på sin tomt. Det står fortfarande tallar och björkar här, men de högsta är nedtagna. Det får 

anses som ett bra skydd eftersom skyddet här bör vara lägre än sköldpaddans. Tyvärr finns det 

två ytor längs denna sida där det inte växer några träd alls. Det är däremot inte bra. Eftersom 

det är grannens mark, kan jag inte påverka detta. Helt tomt är det trots allt inte. Vi får inte 

glömma att trädgårdshäcken löper runt hela tomten, så också här.  

 

En tolkning skulle kunna bli att draken ger ett hyfsat bra skydd, men fullgott är det inte. 
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 Figur 12: Öppen mark på Drakens sida 

 

 
 

(Foto: Pia Uddevik) 
 

Tigern  

Tigern vaktar på husets högra sida. Precis som på de andra sidorna står här skyddande träd. 

De är lägre på denna sida och inte så många som på sköldpaddssidan. Här finns kanske mer 

växter av slykaraktär. Här tolkar jag att skyddet är tillräckligt.  

 

Fågel Felix  

Fågel Felix flyger framför huset och behöver ha en öppen plats för att kunna flyga fritt. Den 

mittersta delen av trädgården är öppen och ljus, vilket är bra ur Fågel Fenix perspektiv. Men 

jag tror att den kan uppleva sig lite störd över den höga trädgårdshäcken och buskarna längs 

entrén. Även labyrinten och om ett antal år även frukträden kan störa Fågel Fenix.  Här har 

jag svårt med tolkningen. Kanske kan det anses som tillräckligt att det är öppet och ljust 

närmast bostadshuset. Det är en ganska stor tomt. I så fall är skyddet bra. Om hela tomten 

skall räknas med i bedömningen, kan man nog inte anse att skyddet är fullgott. 

 

Ormen  

Ormen ligger i centrum och symboliseras av bostadshuset, enligt Feng shui. Så är inte fallet i 

min ritning. Den runda cirkeln av gräsmatta med vattenkanalen får tolkas som ett försök att 

balansera upp bostadshusets mindre optimala placering.  

4.6.2 Energins rörelse - Chi 

Chi rör sig övervägande i ett lugnt och balanserat flöde i trädgården. De mjuka formerna gör 

att Chi rör sig långsamt, men ända inte blir stillastående. Det finns några ställen där chi får lite 

fart och det är längs häcken fram till lekplatsen. Jag bedömer inte det som något speciellt 

problem, eftersom en häck inte har släta sidor. Materialet lugnar Chi om än inte lika mycket 

som böljande former. Det som kan vara mer oroande är Chis framfart läns sidorna på 

byggnaderna. Bakom byggnaderna hejdar naturmarken framfarten något, men behöver nog 

hejdas ytterligare av buskar eller mindre träd. I rutan för livsaspekten Kärlek/Relationer 

används gärna kombinationer av två och två eftersom denna symbol anses förstärka 

parrelationen, därför ritade jag in ett flertal buskar som bör blomma med rosa, röd eller vita 

blommor. Gäststugans baksida befinner sig i rutan för livsaspekten Rikedom. Även här 

planeras med fördel buskar i blålila nyanser, men inte två och två utan hellre sex buskar i en 

följd. Lycka och rikedom i överflöd symboliseras av siffran sex (Anna 1988). Det blir en bra 

förstärkning i detta område. Husens framsida eller den del som vetter ut mot altanerna, får 
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tack vare den stora rundade gräsmattscirkeln, en lugnare framfart än annars. Dessutom finns 

urtag i altanen för att plantera växter efter väggarna, bland annat en örttrappa. Där vore det 

bra ur Feng shui synpunkt att förändra formen från fyrkantig till avlång och placera den som 

en avskärmning på altanen och inte längs efter huset, som tidigare. Detta skulle få Chi stanna 

upp bättre, samt ge mer plats för fler örter. Pergolan har förvisso raka former men Chis 

framfart hejdas av klätterrosor och clematis. Jag bedömer att det med dessa kompletteringar 

kan anses vara god chi inom trädgården. 

4.6.3 Energins rörelse - Sha chi 

Jag bedömer att det inte är några särskilda problem med Sha chi i denna trädgård. Möjligen 

kan någon av husens vinklar peka på en plats vid altanerna. Om den platsen används till 

exempel till sittplats eller solplats bör en högrest växt placeras framför den negativa 

riktningen. 

4.6.4 De fem energierna inklusive förändringarnas kretslopp 

Här vill jag studera om alla energierna finns representerade i trädgården. 

Träenergi 

Träenergin finns representerad i all växtlighet såsom frukträd, buskar, odling, ängsmark, 

naturmark och gräsmatta. Dessutom i val av material såsom träaltaner, trädstockar, trästubbar, 

plank och vissa trädgårdsmöbler. Träenergi kan det som tur är aldrig bli för mycket av. 

 

Eld 

Eldenergin finns representerad främst i livsaspekten Framgång som är eldens egen energi. 

Trä krävs för att ge bränsle till elden. Detta uppfylls med råge eftersom större delen av de 

båda altanerna ligger inom denna ruta. Här är också en eldstad med sittplats placerad som 

förstärker eldenergin ytterligare. Detta är också den plats där social samvaro är väldigt tydlig. 

Människors vistelse ökar också på eldaktiviteten. Kanske är det rent av för mycket träenergi, 

så elden kvävs? För att motverka en eventuell sådan effekt skulle pergolans material ändras 

från trä till att bestå av smidesjärn från metallenergin i stället. Enligt de fem energiernas 

inbördes förhållande skulle man kunna tolka att införa en mindre mängd metallenergi 

(smidesjärnet) i förhållande till träenergin (altaner med mera) ger en mindre aktiv eldenergi. 

För mycket eldenergi kan skapa ilska och andra utåtagerande symtom. Med dessa ändringar 

tror jag att det blir mer balans inom detta område. 

 

Jord 

Jordenergin finns representerad av cementrören, stenmjölet i gångarna och de rektangulära 

och fyrkantiga låga formerna. Synlig jord som finns i odlingsfisken och sand i sandlådan 

tillhör också jordenergin. Så gör även de jordfärger som återfinns på stockar och stubbar i 

lekplatserna. Många träd- och buskstammar har en brunaktig ton. Terrakottakrukor med 

växter kommer förmodligen också att placeras på de båda altanerna. 

 

Metall  

Metallenergin finns representerad i alla cirkel- och ellipsformer, såsom cirkelgräsmattan, 

entréportarna, lekplatsen och labyrinten. Den hårda lekstenen inklusive alla järnföremål 

såsom smidesjärnen i pergolan och i rosenbågen, hör hit. Precis som den vita färgen på 

stenmjölet, cementrören, klätterrosorna och byggnadens vita puts tillhör metallenergin. 
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Vatten 

Vattenenergin finns representerad i vattenkanalen och i de böjda, slingriga gångarna mot 

bostadshuset och gästhuset. De mjukt böjda formerna i trädgården och de ätliga bären tillhör 

också vattenenergin. 

4.6.5 Yin och Yang 

Jag är medveten om att det har varit tunt med symbolerna Yin och Yang i mina motiveringar i 

designen. Det har att göra med att jag har bedömt det svårt att precisera, att detta är Yin och 

detta är Yang. Som nämnts är Yin och Yang varandras kontraster. Det kan stämma som 

symbol för en enskild växt, men eftersom Yin och Yang ändras beroende vad det relateras 

med (eller mot), var det svårt att uttrycka det under arbetets gång. Till exempel kan formen av 

en konformad gran vara mer Yang än en yvig tall som då är Yin. Annars räknas träd som 

starka Yangkrafter i förhållande till buskar och blommor. Samtidigt kan man fråga sig vad 

som egentligen är starkt respektive svagt? Ögat kan bli lurat av naturen. Under en höststorm 

knäcks den starka trädstammen, medan det mjuka grässtrået böjer sig och följer med den 

hårda vinden (Hentschel 2006). 

 

I min trädgårdsdesign finns platser för både sol och skugga. Det finns runda respektive 

fyrkantiga former. Slutna rum och öppna rum, höga buskar respektive marktäckare. Mjuk 

följsam äng kontra hårda cemententréer. Platser för meditation kontra platser för lek. Anlagd 

gräsyta kontra naturmark. Mjuka former är mer Yin än hårda former som räknas som Yang. 

Soliga och torra områden är Yang medan fuktiga och skuggiga områden är Yin. Området för 

social samvaro är Yang medan fruktträdgården med dess möjlighet till meditation ses som 

Yin. Lekplatsen är definitivt Yang med sin starka aktiva utstrålning, medan gräsmattan i 

mitten med vattenkanalen är mer Yin för dess rogivande egenskaper. 

4.7 Adam och Evas behov av extra aktivering inom vissa livsaspekter 
Som nämnts tidigare har Adam och Eva fått besvara ett frågeformulär om var de upplever att 

de befinner sig just nu i de olika livsaspekterna. De har graderat sina svar utifrån en skala 1-7. 

De har svarat och i denna del av arbetet kommer deras svar att vävas in. Om någon av dem 

har svarat siffran 4 eller lägre inom någon livsaspekt kommer jag att försöka stärka det 

området. Om siffran 5 eller högre har svarats, behövs ingen åtgärd. Enligt Feng shui bör man 

inte laga något som inte är trasigt. De områden som behöver förstärkas och aktiveras extra 

med anledning av deras svar är livsaspekten Rikedom, Karriär/Livsväg, Stöd i livet och Frid 

och Balans, se deras placering i figur 13, nedan.  
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Figur 13: De olika livsaspekterna i Baguan i kortform nedan. Utförligare Bagua, se bilaga 5. 

Rikedom 
Träenergi 

 

Framgång  
Eldenergi 

Söder 

Kärlek/Relationer 
Jordenergi 

Familj/Hälsa 
Träenergi 

Öster 

 

Frid/Balans  

 

Barn/Kreativitet 
Metallenergi 

Väster 

Kunskap/Självkännedom 
Jordenergi 

 

Karriär/Livsväg 
Vattenenergi 

Norr 

Stöd i livet  
Metallenergi 

        Entrén  
                (Tabell sammanställd av Pia Uddevik) 

4.7.1 Livsaspekten Rikedom 

Detta område innehåller gäststuga, naturmark och häck. I denna ruta gjordes ovan en 

komplettering med sex stycken buskar. Det är siffran sex som symbol som är viktig här, 

eftersom siffran anses dra till sig rikedom. Syftet var också att lugna Chi. Området 

symboliseras av lyx och överflöd. Tro på dig själv är en viktig symbol här. Jag har också 

förstått, när jag har läst litteraturen, att om en livsaspekt behöver förstärkas, uppnås bäst 

reslutat om den livsaspekt som Rikedom står i polaritet till också aktiveras (Nyholm Winqvist 

2006). I detta fall innebär det livsaspekten Stöd i livet, dvs. en annan av de livsaspekter som 

Adam och Eva pekat på. Därför är det extra viktigt att förstärkning sker i båda områdena. 

 

Träenergin är den dominerande energin här. En stor del av ytan består av träenergi i form av 

häck, naturmark och de sex buskarna. Med hjälp av ett glittrande kristallvindspel fylls 

rikedomen på och lugnar dessutom ner Chi. Kristallerna för dessutom in både Metall- och 

Vattenenergierna i området. (Kristall tillhör metallenergin och solkatterna som kristallen 

avger tillhör vattenenergin). Att sätta upp belysning både på fram och baksidan av gäststugan 

för också in eldenergin i området. Det är dessutom viktigt med belysning under den mörka 

årstiden enligt Feng shui. Trampstenar av asymmetrisk oglaserade lerplattor bakom 

gäststugan tillför både jordenergi (lergods) och vattenenergi (asymmetriska formen). När 

gäststugan används av familj eller vänner aktiveras området utifrån symbolen - det är en 

rikedom att ha vänner. 

Med dessa förbättringar upplever jag att området är förstärkt. Det innehåller alla fem energier, 

men mest träenergin. 

4.7.2 Livsaspekten Karriär/Livsväg 

Den livsaspekt som står i polaritet till Karriär/Livsväg är livsaspekten Framgång som redan är 

väldigt aktiverad. 

 

Detta område innehåller den ellipsformade entrén, rosenbågen, buskar, labyrint, hallonland, 

ängsmark och odlingsfiskens stjärt. Jag bedömer att träenergin är dominerande även här. 

Metallenergin finns i ellipsformen och i rosenbågen. Jordenergin finns i stenmjölet på gången 

och i fiskens stjärt. Vattenenergin är också representerad genom de mjuka formerna, men 

också genom lekfullheten som avspeglas i detta område. Eldenergin verkar däremot lysa med 

sin frånvaro. Förstärkning genom att sätta upp två belysningsstolpar vid entrén ger liv här. 

Extra bonus erhålls genom att belysningsstolparna står på var sida om entrén. Då anses de 

också som väktare, enligt Feng shui. Det är också lämpligt att förstärka gången med 
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belysning. Annars kan det upplevas väldigt skrämmande att gå där en mörk höstkväll. 

Området behöver förstärkas med kommunikationsvägar mellan labyrinten, fruktträden och så 

vidare. Lämpligast används även här trampstenar av asymmetrisk oglaserade lerplattor som 

tillför både jordenergi (lergods) och vattenenergi (asymmetriska formen). Trampstenar med 

mellanrum symboliseras också att man förs framåt genom livet i etapper. Det här området 

anser jag vara väldigt kraftfullt med de egenskaper som livsaspekten Karriär/Livsväg står för.  

Genom dessa åtgärder tolkar jag det som att detta område är förstärkt. 

4.7.3 Livsaspekten Stöd i livet 

Här är livsaspekten Stöd i livet, som står i polaritet till livsaspekten Rikedom. Som nämnts 

ovan är det viktigt att båda områdena aktiveras. Livsaspekten Rikedom är redan aktiverad.  

 

Detta område innehåller uppfarten till carporten, carport, uteförvaring, sittplats, plank, öppet 

lekområde, del av den stora klätterstenen, gräsmatta och häck. Här passar alla symboler som 

kan upplevas som stöd. Jag upplever att området har mycket stöd i form av en stabil carport 

och ett klätterplank. Väggen kan användas som stöd att bolla mot vid lekar. Sittplatsen är 

lämplig för samtal (stödsamtal). Bilen kan ses som ett stöd. Däremot verkar inte alla energier 

vara representerade i rutan. Jag har tolkat att det, i och för sig, inte är nödvändigt eftersom det 

är helheten som ger balansen. Kanske kan det vara viktigare att alla fem energier finns inom 

ett område som någon familjemedlem behöver förstärkning i. Det är i alla fall därför som jag 

försöker se till att varje energi finns just här. 

 

Träenergi är även här stark. Jordenergi finns i carportens rektangulära form och i putsen. 

Metallenergin finns i den stora stenen som också är en viktig symbol för stöd. Därför väljer 

jag att flytta in hela stenen i detta område, som en ytterligare förstärkning. Metallenergi finns 

också ute på förvaringsplatsen där cyklar och gräsklippare med mera står. Däremot finns inte 

Vattenenergin och Eldenergin. Eldenergin löser sig med belysning på carporten men 

vattenenergin är svårare. Efter en stunds funderande kom jag på en viktig funktion. En 

vattentunna som samlar upp carportens regnvatten. På det sättet förs vattenenergin in i 

området. Vattnet kan användas för att vattna växter med. Därmed tolkar jag att även detta 

område är tillräckligt aktiverat. 

4.7.4 Livsaspekten Frid och Balans 

Tai chi - Frid och Balans. Enligt Feng shui behöver inte detta område förstärkas speciellt. 

Detta är trädgården hjärta eller kärna. Energier och krafter från alla åtta omgivande områden 

strålar samman in i detta område. Om de åtta områdena fungerar som de ska anses det vara 

tillräckligt för att Tai chi skall finnas här. Men jag vill ändå tillmötesgå familjens önskemål 

om lavendel genom att placera ett land med lavendel nedanför altanerna i cirkeln. Den blålila 

färgen anses som andlig, vilket jag bedömer förstärker detta område. 
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5 Reflektion 

5.1 Allmänna reflektioner  
Jag funderade länge på vad mitt examensarbete skulle innehålla. Mina lärare gav rådet att 

använda tiden till att ta reda på någonting som jag är intresserad av eller tycker är roligt. 

Jag hade sedan tidigare läst några böcker om den kinesiska vishetsläran Feng shui och funnit 

tankegångarna intressanta och lärorika. Jag har känt en längtan till att lära mig mer och på sikt 

också kunna erbjuda kunder en trädgårdsplanering enligt Feng shuis grundprinciper. I och 

med detta examensarbete gavs jag möjligheten att studera ämnet närmare.  

 

I vissa sammanhang kan jag själv känna att energierna är fel. Jag känner stort obehag, till 

exempel av, att sitta med ryggen ut mot en gång, där människor passerar. Jag upplever det 

som väldigt otryggt. Just denna känsla har jag uppfattat är ganska vanlig, mer eller mindre, 

även hos andra människor. Den här tryggheten symboliseras av sköldpaddan i De fem 

himmelska djuren och är en av de grundläggande principerna inom Feng shui. Jag upplever att 

jag har fått många sådana aha-upplevelser, när jag tagit del av litteraturen. Saker som jag själv 

känner att jag tror på och kan stå för, men det har också varit tillfällen när jag läst litteraturen 

och har funderat – vad är det här? Det är en österländsk visdomslära och det finns delar i den, 

som jag upplever, är svåra att översätta till västerländskt synsätt. Å andra sidan kan vi jämföra 

med vår egen folktro. I den talas om tomtar och annat småknytt som man skall hålla sig väl 

med, till och med drakar och prinsessor. Spotta tre gånger över axeln när en svart katt går över 

gatan eller gå aldrig under en stege – det betyder otur, precis som du får otur i sju hela år om 

du krossar en spegel och hur många är det inte som får gåshud om någon lägger nycklarna på 

bordet? Det kan vara svårt att veta vad man ska tro, men om jag jämför med vad jag har 

kommit i kontakt med i vår egen folktro respektive kinesernas folktro, finns det mer i den 

kinesiska folktron som jag kan känna samhörighet med än i den västerländska. Här vill jag 

dock påpeka att det bara är de grundläggande principerna jag hittills kommit i kontakt med.  

 

Förutom grunderna i vishetsläran innehåller den otroligt många regler, till exempel om din 

granne bygger högre än dig på din draksida bringar det dig i olycka. Jag har valt att inte gå in, 

på dessa regler för jag anser att det har varit besvärligt nog att ta hänsyn till de grundläggande 

faktorerna i min trädgårdsdesign. Det har också varit svårt att förhålla sig till väderstrecken. 

Alla grundläggande principer innehåller väderstreck, vilka var för sig är lätt att hantera. Men 

ofta kan man välja andra alternativ än väderstreck och då upplever jag att det helt plötsligt kan 

krocka. Till exempel kan nämnas att jag valde att inte följa tomten väderstreck utan lägga 

Baguan i entrériktningen. Vatten bör inte finnas bakom huset, men enligt Baguan är vatten i 

livsaspekten Rikedom utmärkt. Problemet är bara att eftersom jag lagt Baguan efter entrén till 

ingången av trädgården, hamnar livsaspekten Rikedom bakom husen. Vad är viktigast att ta 

hänsyn till då? Jag kan bara säga att jag har tolkat efter bästa förmåga. 

5.2 Litteraturdiskussion 
Den litteratur jag har haft tillgång till kan beskrivas som grundläggande, med några få 

undantag. Jag anser att författarna Lam Kam Chuen och Simon Brown har en djupare 

kunskapsnivå i sitt upplägg av sina böcker. De beskriver de grundläggande principerna mer 

detaljrikt än de andra författarna och de tar också upp mer komplexa samband än andra 

författare. Mest basala, bedömer jag att de böcker är, som de svenska författarna har gett ut. 

Dessa böcker kan, mer eller mindre, tolkas som handböcker. Ändå underlättade dessa böcker 

en hel del av förståelsen i början av faktainsamlingen, vilket i sin tur ökade förståelsen för de 

mer komplicerade sambanden. Samtidigt är det ett omfångsrikt och svårtolkat ämne.  Det har 
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märkts tydligt, bland annat när olika begrepp har översatts till svenska. Samma princip har 

ibland benämnts med tre olika namn, beroende på vilken bok jag tagit del av. I början var det 

väldigt förvirrande, men här kunde jag, tack vare att jag tagit del av så många olika böcker 

inom Feng shui, tolka beskrivningen och inse att det inte handlade om tre olika begrepp utan 

om ett och samma. I de fallen har jag valt en av benämningarna och använt den i mitt arbete.  

5.3 Metoddiskussion 
Min uppgift var att inhämta så mycket kunskap om Feng shui som möjligt, så att jag skulle 

kunde använda kunskapen om Feng shui i min design av en trädgård. Förutom alla krav på 

funktioner, önskemål och platsens egenskaper skulle jag också fundera på placeringen av 

olika funktioner utifrån Feng shui och kunna motivera varför. 

Jag valde framför allt att hämta information från olika böcker, men jag har också vidgat mina 

vyer genom att ha deltagit i ett föredrag om bakgrunden till Kinesisk akupunktur och jag har 

varit på ett studiebesök till Dragon Gate.  

 

Det har känts väldigt viktigt för mig att göra ett så seriöst arbete som möjligt. Att ta reda på 

litet om författarna och ta del av ett brett urval av böcker som inte direkt behandlar trädgård. 

Syftet var att tillägna mig en så bred bas som möjligt att dra egna slutsatser ifrån. Jag är glad 

att jag valde den vägen för det har hjälpt mig att förstå sambanden mycket bättre. 

Det har skett både en, två och tre gånger under mitt arbete, att jag har fått ändra ståndpunkt, 

allteftersom jag tagit del av författarnas kunskaper. Det har varit en lärorik process under hela 

arbetes gång.  

5.4 Resultatdiskussion 
När designarbetet startade insåg jag att jag har lärt mig att förstå många samband. Baguan var 

till stor praktiskt hjälp när trädgården skulle planeras. Detta trots att vissa teorier gick stick i 

stäv mot varandra. I övervägande fall föll det sig dock naturligt var funktionen borde placeras. 

 

Den avslutande fasen i arbetet med att studera hur designen blev utförd utifrån Feng shuins 

olika regler, i de olika delarna i trädgården, var både lärorik och viktig. Nu kan jag se på min 

design från flera utgångspunkter. Därmed inte sagt att det designförslag över trädgården som 

redovisas i det här arbetet är den slutgiltigt bästa, snarare ett bra diskussionsunderlag för 

fortsatt dialog. 

 

Målet var inte att jag skulle lära mig allt om Feng shui. Det anser jag vara en utopi. Det var 

inte heller mitt mål att nå till ett slutligt färdigt designförslag.  

5.5 Avslutning 
Jag upplever att jag har utfört de arbetsmoment som jag hade tänkt mig. Det har varit både ett 

lärorikt och ett roligt arbete. Kunskaperna om Feng shui, men också att öva sig i att designa, 

både tankemässigt och rittekniskt har varit otroligt intressant och tillfredsställande. Andra 

nyttiga erfarenheter var insikten av vikten att prioritera mellan olika funktioner och önskemål. 

Däribland även Feng shuis påverkan. Vad ska få styra när det finns flera val? Det blir ibland 

svåra val.  
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Utförligare presentation om författare av Feng shui böcker 

Den sammanställning som beskriv här nedan om olika författare har jag kopierat från internet 

eller skrivit av från författarens bok. 

Anna, Barbara  

http://www.fengshui868.com/, 2008-10-26, kl 22.40 

Jag heter Barbara Anna och under min resa genom livet kom jag i kontakt med "Feng Shui 

tänkande" under vistelse i Ulan Bator i Mongoliet i början av 70-talet. Den följde med mig 

hela tiden. Jag är civilingenjör inom ämnet kemi & keramik och har utvecklat med åren mina 

kunskaper inom konst (oljmålning och emaljering). 

Jag har rest mycket under 80-talet och jag har lärt mig att kombinera kristallernas kraft med 

Feng Shui principer.  

I Kina och Tibet möte jag mina lärare. Allt det blev ETT till slut en dag. Det som jag brukar 

säga FENG SHUI är ett sätt att leva så blev det för mig också. 

 

Bengtsson H, Gudrun 

http://www.fengshuiharmony.se/foretaget.php , 2008-11-21, kl 16.43. 

Feng Shui Harmony Design startades utifrån ett brinnande intresse för att skapa miljöer och 

finna platser där livskvalite stärkts. Den österländska filosofin och läran har alltid funnits med 

som en röd tråd genom mitt liv. Efter att under många år utövat qigong fick jag så småningom 

kontakt med feng shui. Gudrun H Bengtsson är certifierad feng shui-konsult och utbildad 

inom Formskolan och Klassisk Feng Shui. Med en lång erfarenhet som föredragshållare och 

utbildare inom friskvård och livskvalitet, erbjuder Gudrun även konsultationer för personlig 

utveckling. Hon medverkar som kreativ idégivare och inspiratör till att våga bryta mönster, är 

artikelförfattare i tidningar och månadsmagasin. Gudrun har skrivit boken Feng Shui i din 

trädgård - i samklang med livet (B.Wahlströms, 2007). Gudrun är en av sveriges mest anlitade 

feng shui-konsult med uppdrag även utanför nordens gränser.  

"Jag förstod att det yttre akupunktursystemet är lika viktigt som det inre. Allt blev ett en dag."  

 

Brown, Simon  

http://www.chienergy.co.uk/services.htm, 2008-10-26, kl 21.50.    

I studied macrobiotics in nineteen eighty in London and went to the USA to study with 

Michio Kushi, Aveline Kushi, Shizuko Yamamoto and Denny Waxman. Whilst there I ran the 

Macrobiotic Association of Philadelphia. Returning to London I became the director of 

London's Community Health Foundation, the leading macrobiotic centre in the UK, from 

1986 to 1993. I co-authored ‘Against All Odds’ with Dr. Faulkner charting his macrobiotic 

recovery from Pancreatic cancer. I regularly hosted courses for Michio and Aveline Kushi and 

Shizuko Yamamoto. 

Whilst at the Community Health Centre I ran the fist large feng shui courses in the UK with 

William Spear and Takashi Yoshikawa. I left the CHF in 1993 to persue a freelance career in 

feng shui, macrobiotics, face reading and shiatsu living in London and travelling thoughout 

the UK, Europe and USA.  

Since 1993 I have worked as a macrobiotic consultant, macrobiotic teacher, feng shui teacher,

http://www.fengshui868.com/
http://www.fengshuiharmony.se/foretaget.php
http://www.chienergy.co.uk/services.htm


Högskolan i Gävle  Pia Uddevik 

Trädgårdsmästarprogrammet  Hösten 2008 

Examensarbete 15p.    

   

 Modern trädgårdsdesign med den kinesiska vishetsläran Feng shui  

 49 

 

      2 

feng shui consultant and shiatsu practitioner. I have written numerous books including 

‘Practical Feng Shui’, ‘The Practical Art of Face Reading’, ‘The Chi Energy Workbook’, 

'Modern Day Macrobiotics', 'The Feng Shui Bible' 'Astrology by Numbers' 'Practical Wabi 

Sabi' and ‘The Energy Booster Workout’. I am currently involved in the macrobiotic shop 

Luscious Organic in Kensington High Street with my wife Dragana.  

 

Hale, Gill  

http://www.gillhale.net/ , 2008-11-21, kl 19.56 

My Journey 

A trip to Hong Kong in 1986 sparked off an amazing journey and I've been travelling ever 

since. In discovering Feng Shui, I found the truth I'd been searching for all my life and I have 

pursued it with some of the world’s finest teachers. I aim, through my consultations, teaching 

and writing, to help others to enrich and make a difference to their lives and to achieve their 

potential. Through my association with the Feng Shui Society, I have been working for a 

number of years to achieve and maintain a standard of knowledge, practice and ethics worthy 

of this noble system. I invite you to begin your own journey here.  

 

Hentschel, Camilla  

http://www.hentschel.se/index.html, 2008-10-26, kl 21.20.  

Författare Camilla Hentschel bor i Göteborg och är utbildad i klassisk feng shui och 

diplomerad genom Master Chan Kun Wah. Sedan hon tog examen efter den tvååriga 

grundutbildningen 2003  har hon följt Master Chan för att fördjupa sina kunskaper i feng shui, 

särskilt för att lära mer om Yuen hom, den kejserliga metoden som anses vara den svåraste 

och mest verkningsfulla metoden för tillämpning både inne och ute. Hon har också ett stort 

intresse för trädgårdens utformning vilket resulterat i en tredje bok, Feng shui i trädgården. 

 

Kingston, Karen  

http://www.spaceclearing.com/html/,2008-10-26, kl 21.40.   

The auther is recognised as the world's leading authority in this field. She is the author of two 

international bestselling books, published in 22 languages with combined sales of over 2 

million copies. 

 

Kam Chuen, Lam 
Författare till ” Må bra med Feng shui” som är skriven av en kinesisk man Lam Kam Chuen. 

Han är utbildad i av fyra mästare i Hong Kong och Taiwan och har studerat denna konst i 

större delen av sitt liv. 

Den här texten har jag skrivit av ur hans bok, sid 157. 

 

Nyholm Winqvist, Agneta: 
ttp://www.nordic-fengshui.com/index.html, 2008-10-26, kl 21.10.  

Författare och grundare av Nordic School of Feng Shui. Nyholm Winqvist grundade Nordic 

School of Feng Shui 1999 och är idag en av Sveriges mest kända Feng Shui författare. Hon 

har skrivit böckerna "Feng Shui för svenska hem”, "Feng Shui för svenska trädgårdar" och 

”Feng shui för själen”. Våren 2007 kommer Agnetas stora bok "Leva med feng shui". Hon 

har arbetat de senaste 18 åren med vardagspsykologi, friskvård och personlig utveckling. 

Agnetas stora intresse är kvinnors själshistoria och återupprättande av de förlorade  

      3 

http://www.chienergy.co.uk/bookstore.htm#practical
http://www.chienergy.co.uk/bookstore.htm#face
http://www.chienergy.co.uk/bookstore.htm#chi
http://www.chienergy.co.uk/bookstore.htm#modernday
http://www.chienergy.co.uk/bookstore.htm#bible
http://www.chienergy.co.uk/bookstore.htm#astrology
http://www.chienergy.co.uk/bookstore.htm
http://www.chienergy.co.uk/bookstore.htm
http://www.chienergy.co.uk/bookstore.htm
http://www.chienergy.co.uk/bookstore.htm#energy
http://www.chienergy.co.uk/luscious.htm
http://www.gillhale.net/
http://www.hentschel.se/index.html
http://www.spaceclearing.com/html/
http://www.spaceclearing.com/html/books/books/
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gudinnekrafterna. Hon är utbildad i Essential Feng Shui vid The Western School of Feng Shui 

i Kalifornien och har dessutom studerat Formskolan, Blackhat Feng Shui, Intuitive Feng Shui 

och Instinctive Feng Shui och delar av kompasskolan samt utbildad earth healer av Christan 

Hummel. Agneta är medlem i arkitekten Christopher Alexanders nätverk. Alexander är känd 

för sina böcker Nature of order, Timeless way of building och The pattern language. 

Alexanders lära har satt stor prägel på Agnetas undervisning liksom Masuru Emotos arbete 

med Vattnets dolda budskap. 

 

Svalin Gunnarsson, Elisabeth 

http://www.cumpan.se/om_foretaget/natverket/, 2008-10-26, kl 23.00 

Elisabeth är en lika flitig som omtyckt föredragshållare och författare. Kulturhistoria, 

arkitektur med byggnadsvård, etnologi och trädgård är hennes huvudämnen. Hon är en van 

kursledare och en erfaren projektledare. Som skribent och fotograf medverkar Elisabeth sedan 

flera år publikationen. Hon ger ut böcker på Prisma, Verbum och ICA bokförlag bl.a. 

”Kinesisk trädgård”.  

 

Wang, Yu-De 

Den här mannen har jag bara hittat en uppgift om. I inledningen till hans bok står angivet att 

han är professor. Boken är översatt av Barbara Anna tillsammans med Lü Wei Ping.  

 

 

 

 

http://www.cumpan.se/om_foretaget/natverket/
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      Bilaga 2 
      1 (3) 

 

Utdrag ur mina loggboksanteckningar 
 

Här följer ett urklipp ur min loggbok med stolpar från ett telefonsamtal med författaren av 

boken Kinesisk trädgård, Elisabeth Svalin Gunnarsson. Mitt syfte med samtalet var att tala 

med någon som känner till Kina och dess kultur och hur hon tolkade Feng shui. 

Onsdag 22 oktober 2008  

Jag redogör för vad mitt X-jobb går ut på. 

Frågar Elisabeth: Hur vet man att författaren har djupare kunskaper i ämnet Feng shui? Att 

författaren är trovärdig? Hur kan jag tänka när jag ska utvärdera vad jag läser? 

Svar: Ja, hur vet man det? Feng Shui är en del i en hel världsbild. Det handlar om att inreda 

och förhålla sig till de krafter som finns och hitta ett sätt att ordna en trädgård så den känns 

bekväm. Grunderna i detta kommer från Daoismen, hur man har ordnat världen. Om man tar 

till sig och förstår grunderna kan man med hjälp av dem ordna sin trädgård eller sitt hem. Då 

behöver man inte hjälp av alla böcker som säger att den prylen skall stå i det väderstrecket. 

Kan liknas vid folktro, säger Svalin Gunnarsson.   

Elisabeth berättar att det finns även små skrifter på Östasiatiska museet som tar upp hela 

världsbilden. Hon rekommenderar mig att läsa hennes bok eller sammanväga de olika Feng 

shui böckernas inledningar där de förklarar, vad det handlar om, så kommer du nog rätt. Men 

läs gärna en grundbok i Daoismen, så får du teorin ”ren”. 

 

Dessa svar gjorde att jag inte gick vidare med mina andra frågor som handlade om hon kunde 

namnge någon författare som hon ansåg vara bra i ämnet eller en bra bok. 

Därför tackade jag så mycket för hennes hjälp. 

 

Dialog med familjen 

 

Loggboksanteckningar 

Dialoger med familjen redovisas som korta minnesanteckningar som jag har hämtat ur min 

loggbok. Jag tror att det tillför förståelsen för komplexiteten att visa alla önskningar. 

 

Lördag 20 september 2008 

Samtal med Adam angående deras önskemål om funktioner och behov. Samtidigt berättar jag 

om hur lång tid jag har på mig för examensarbetet och att om inte de kan svara upp mot mitt 

behov av information för att kunna slutföra mitt arbete kommer jag att tvingas fatta egna 

beslut för att bli klar med arbetet i tid. Detta har de uttryckt förståelse för. 

  

Generellt är det viktigt att tomten är så skötselfri som möjligt. Familjen kommer troligen bara 

att vistas där några veckor under växtsäsongen. 

 Behålla höga träd för att få skugga på tomten 

 Skydd för södersolen 

 Njuta av kvällssol 

 Social samvaro mellan bostadshus och gäststuga 

 Grilla
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 Vatten 

 Vitt hus eller naturträ med ev. torv på taket 

 Insynsskydd från grannar och väg 

 Parklandskap 

 Gräs, träd o buskar 

 Medelhavsväxter 

 Gärna roliga tallar o granar 

 Fruktträd 

 Rhododendron 

 Gillar rött, blått, lila 

 Självgående gräsklippare med solcell 

 Växter som myggen skyr 

 Skapa plan mark (höja där det är sankt) 

Samtal med Eva samma dag 

 Gillar lavendel 

 Blålila färger (typ syrenens färg) 

 Gillar den romantiska stilen 

 Zenträdgård med mycket sten och vatten 

 Träd och buskar som har ett ”hängande” växtsätt 

 Persiska trädgårdar 

 

Fredag 17 oktober 2008  

Jag har e-postat projektplanen till familjen som bakgrundsinformation, tillsammans med en 

specifikation över de önskemål de har angett tidigare och kompletterat med fler funktioner. 

Tanken är att de kan kryssa i behoven och komplettera om de kommer på andra behov, se 

bilaga 6. 

 

Måndagen den 20 oktober 2008 

Efter att ha tagit del av specifikationen, ringde Eva och berättade hur hon ville ha det i stället 

för att fylla i specifikationen. 

 Lekområde som Coombes School i England 

 Alice i underlandet: Du liten – omvärlden stor. T.ex. Fruktträd i stora blomkrukor. 

 Mycket fruktträd 

 Mycket bärbuskar – blåbär 

 Grönsaksodling eller åtminstone en örtodling  

 Strukturen Persiska trädgårdar med vatten i mitten. 

 Älskar rosor, rosa 

 Fikonträd 

 De vill ha en insynsskyddad och lekfull trädgård för både barn och vuxna. 

 

Lördagen den 8 november 2008 

Ringde och meddelade att jag gärna ville ha svar på några frågor om hur deras livssituation 

ser ut just nu. Informerade om att jag skulle e-posta ett frågeformulär, se bilaga 7. 
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Tisdagen den 11 november 2008 

Ringde och meddelade att jag kommer att e-posta min processbeskrivning om Feng shui. Det 

jag har hunnit skrivit hittills för att familjen lättare ska kunna förstå mitt designförslag. Senare 

samma dag e-postade jag också mitt första skissutkast till designförslag.  
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      Bilaga 3 
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(Samtliga tre figurer i bilagorna 3 och 4 ovan är sammanställd av Pia Uddevik) 
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         Bilaga 5 

 
(Tabell sammanställd av Pia Uddevik)
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Frågeformulär Gestaltning - Vilka funktioner önskas inom området 

 

Vilka funktioner behövs inom området – dialog med familjen 

Huvudbyggnad  

Garage  

Parkering  

Infart  

Sophantering  

Cykelställ  

Förvaring trädgårdsutrustning, snöröjning  

Gäststuga  

Lekområde för barn  

Mötesplatser under tak i sol/ i skugga  

Mötesplatser under bar himmel: i sol/ i skugga  

Mötesplatser pergola  

Grillplats  

Vatten: damm, bäck, fontän  

Övrig förvaring/byggnad  

Odling av kryddor och/eller köksväxter  

Hänga tvätt ute: lina/snurra  

Se barnens lekplats från huset?  

Belysning  

 

Familjens önskemål om tema, färg och form: 

Ni har nämnt olika temainriktningar: Engelsk 

park, Medelhavsinspirerat, Persiska trädgårdar, 

Japansk trädgård, Zenträdgård o Romantisk 

trädgård. 

Enas om ett tema och/eller beskriv med egna 

ord kortfattat vad det innebär för Er.  

 

Ev kan olika element från andra teman 

anpassas så det passar in i valt tema. Ange i så 

fall dessa önskemål
 

 

 

Övriga önskemål: 

Färger i trädgården?  

Färger Ni INTE vill ha i trädgården  

Material på gångar i trädgården  

Material Ni INTE vill ha på gångar i 

trädgården 

 

Växter som mygg skyr  

Hängande träd o buskar  

Gärna fruktträd  
 

(Tabell sammanställd av Pia Uddevik) 
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     Bilaga 7 

      Sid 1 (2) 

Frågeformulär  Bagua  

Inom Feng shui finns något som kallas för Bagua. Den innehåller nio olika livsaspekter. 

Dessa kan man placera ut som en karta över trädgården. Det sägs att detta är ett kraftfullt 

redskap som man kan använda för att aktivera områden i ert liv som har stagnerat och behöver 

utvecklas. Jag vill använda denna karta för att förstärka på olika sätt (med växter, symboler 

etc.) i de områden, där Ni själva anger någon form av stagnation. Först kommer en kortfattad 

beskrivning av de nio livsaspekterna. 

Tänk på att allt går i cykler, först så växer det, för att sedan dra sig tillbaka för vila, för att åter 

börja växa……. 

Karriär och livsväg 

Hur ser din livsväg ut? Rör den sig framåt eller i sidled? Eller har du fastnat och står 

och stampar på en och samma fläck? Är du där du vill vara? 

Kärlek och relationer 

Den sanna kärleken sägs vara när två människor lär sig att ge varandra kärlek och 

närhet. När man stödjer och litar på varandra. Ger ni varandra positiv energi? 

Familjerelationer och hälsa 

Hur mår ditt själsliv? Har du inre styrka? Står du stadigt när åskan går? Hur är 

relationen till familjemedlemmar, både levande och döda? 

Rikedom 
Detta handlar inte bara om pengar, vilket man lätt kan tro. Det handlar också om allt 

det goda som livet har att ge oss, såsom hälsa, familj, barn, vänner, arbete, positiv 

fritid med mera Har du fått del av det? 

Stöd i livet 

Får du det stöd du behöver i livet? För kineserna handlar detta område om andarna, att 

de är med oss, då sker saker på rätt tid och rätt plats. För oss i västvärden kanske om 

Guds tro eller en högre makt. Oavsett tro behöver vi stöd i livet. 

Barn och kreativitet 

Hur har du det med din lekfullhet? Släpper du lös det lilla barnet som finns inom dig? 

Kan du njuta av livet? 

Kunskap och självkännedom 

Vad vet jag om mig själv och om världen? Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Har du 

tid att sitta och tänka, hitta ner din egen inre visdom eller inhämta ny kunskap?  
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Framgång 

Har du glädjen, inspiration och drivkraft att skapa någonting? Dessa faktorer leder 

oftast till framgång. 

Frid och balans 

Detta är centrum, hjärtat i baguan och våra liv. Här finns kärlek, glädje, lugn och ro, 

eftertanke och sinnesfrid. Har du balans och harmoni i ditt liv? 

 

Fyll i var för sig på en skala mellan 1-7 hur Ni upplever er egen situation, just nu, inom varje 

livsaspekt nedan. 

 

7 = Utmärkt, 1 = Missnöjd 

 

Adam 

Karriär och livsväg 

Kärlek och relationer 

Familjerelationer och hälsa 

Rikedom 

Stöd i livet 

Barn och kreativitet 

Kunskap och självkännedom 

Framgång 

Frid och balans 

 

 

Eva 

Karriär och livsväg 

Kärlek och relationer 

Familjerelationer och hälsa 

Rikedom 

Stöd i livet 

Barn och kreativitet 

Kunskap och självkännedom 

Framgång 

Frid och balans 

 

(Frågeformulär sammanställd av Pia Uddevik)
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                Bilaga 8 
Slutligt designförslag med teckenförklaring  1 (2) 
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Teckenförklaring till slutligt designförslag 

 

1 Altan, trä 

2 Gräsmatta 

3 Trädgårdsgångar, ljust stenmjöl, 0,8 mm 

4 Vattenkanal, svart granit eller blågrönt kakel som det rinner vatten ner efter kanterna 

”karet” som det står i, d.v.s. bara någon/några cm djup.  

5 Häck 

6 Månport, vitmålat cementrör, ca 2500 mm hög 

7 Rosenbåge av smide 

8 Pergola, korsbyggd an smide, med rosor och clematis 

9 Grillplats med sittplatser, öppen eld 

10 Buskar 

11 Smultron närmast gången och amerikanska blåbär bakom smultronen 

12 Månport, vitmålat cementrör, ca 1500 mm hög 

13 Stockar att klättra på 

14 Stor klättersten 

15 Båtformad sandlåda 

16 Trästubbar att hoppa på, ev. även i olika höjder 

17 Befintlig trekammarbrunn 

18 Koja av pil – funkar ej nära trekammarbrunnen p.g.a. pilens kraftiga rottillväxt 

alternativt en koja i fruktträdgården 

19 Basketkorg, på vägg, där man även kan måla siffror och bokstäver 

20 Sittplatser 

21 Plank 

22 Örter i två nivåer (hål i altan) 

23 Växter (hål i altan) 

24 Fikon (hål i altan) 

25 Klätterväxter på plank (hål i altan) 

26 Plank - utgår 

27 Vinbärsbuskar 

28 Trädgårdsland, fiskformen läggs med sten. Jordgubbar, rabarber + blommor 

29 Fruktträdgård, äpplen, plommon, körsbär 

30 Hallonbuskar 

31 Labyrint, av smalare stockar 

32 Ved 

33 Torkvinda 

34 Cykel o annan trädgårdsförvaring 

35 Naturtomt 

36 Äng 

37 Buskar med rosa och/eller vita blommor 

38 Trampstenar, asymmetriska av oglaserade lerplattor 

39 Buskar med blålila blommor 

40 Vattentunna för insamling av regnvatten 

41 Belysningsstolpar (generellt behövs belysning på många fler platser) 

42 Trädgårdsland med lavendel 


