
  

 

Institutionen för Matematik, Natur- och Datavetenskap 

Skärmarö sjökrog- ett designförslag  

Linda Jansson 

11-08  

Examensarbete, 15hp, B 

Biologi med inriktning mot trädgårdskunskap 

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design  

Handledare: Ingela Edkvist 

 



Examensarbete 15hp  Linda Jansson 
Trädgårdsmästarprogrammet HT 2008 
Högskolan i Gävle 
 

2 
 

 

Innehållsförteckning 

Inledning                             Sid 4 

Syfte      Sid 4 

Frågeställningar     Sid 4 

Metod      Sid 5 

Bakgrund      Sid 5 

Platsen      Sid 7 

Krogen                             Sid 8  

Entrén      Sid 8 

Miljön kring krogen     Sid 9 

Beställarens krav/önskemål    Sid 11 

Funktion      Sid 11 

Teoretisk bakgrund     Sid 11 

Studie av andra sjökrogar    Sid 12 

Skärgårdskänslan     Sid 13 

Det speciella i miljön     Sid 13 

Övergripande idé     Sid 13 

Processbeskrivning     Sid 14 

Uppmätning/uppritning av platsen   Sid 14 

Färgval      Sid 14 

Växtval      Sid 15 

 

 



Examensarbete 15hp  Linda Jansson 
Trädgårdsmästarprogrammet HT 2008 
Högskolan i Gävle 
 

3 
 

Formgivning av entrén, två olika förslag   Sid 19 

Förslag 1      Sid 19 

Förslag 2      Sid 20 

Formgivning av miljön kring krogen                                                 Sid 25                                                                     

Terrasser och gångar     Sid 25 

Urnor      Sid 26 

Stenparti/skrevor     Sid 27 

Vattnet och Strandkanten     Sid 28 

Diskussion     Sid 31 

Referenser     Sid 33

      

Bilagor      Sid 35

       

Bilaga 1- Planskisser över det slutgiltiga förslaget.  

Bilaga 2-Bilder på sjökrogar som besökts och hemsidor till sjökrogar som studerats. 

Bilaga 3-Växtlista. 

Bilaga 4- Hemsidor till plantskolor med valda växter i sortimentet. 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete 15hp  Linda Jansson 
Trädgårdsmästarprogrammet HT 2008 
Högskolan i Gävle 
 

4 
 

Inledning  

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot design och hälsa är en tvåårig utbildning 

på Högskolan i Gävle. Utöver kunskaper om trädgård är syftet med utbildningen att ge 

kunskap om den gröna miljöns positiva inverkan på människan och hur man formger 

utomhusmiljöer för att folk skall trivas och må bra. Som examensarbete har jag åtagit mig 

uppdraget att gestalta en utomhusmiljö kring en sjökrog som ligger i Stockholms skärgård. 

Krogen ligger på Skärmarö på Värmdö och heter Skärmarö sjökrog. Detta uppdrag är 

intressant och relevant för mig eftersom ett krav i en formgivning av en sådan miljö är att 

krogens besökare trivs på platsen. En annan faktor som gör detta uppdrag intressant är 

skärgårdens speciella miljö. Vilka växter trivs i en skärgårdsmiljö och hur får man miljön att 

passa in i helheten? Utöver platsens förutsättningar är det också viktigt att ta hänsyn till 

beställarens krav och önskemål. I detta fall önskar beställaren att miljön utformas så att den 

får någonting nytt och speciellt samtidigt som skärgårdskänslan bevaras.  Jag bor i närheten 

av Stockholms skärgård och detta gör att en fördjupning i detta ämne känns ännu mer 

aktuell för mig. Jag tror att man i ett framtida arbete som trädgårdsdesigner kommer att 

träffa på liknande uppdrag och det kan då vara bra att ha fördjupad kunskap inom detta 

ämne.  

Syfte 

Huvudsyftet med detta arbete är att få fördjupad kunskap om vilka växter som går att odla i 

Stockholms skärgård och om det skiljer sig åt beroende på var man befinner sig samt att få 

större erfarenhet av att designa en utomhusmiljö efter beställarens speciella krav och 

önskemål.  Syftet är även att platsen skall gestaltas så att den passar in i den befintliga 

skärgårdsmiljön, utifrån växtval och utseende. Slutprodukten av arbetet är ett designförslag 

för Skärmarö sjökrogs utomhusmiljö. Det slutgiltiga förslaget är menat att vara realistiskt 

genomförbart då planen är att detta i framtiden skall anläggas. 

Frågeställningar 

 Hur kan ett designförslag se ut som måste ta hänsyn till att människor skall trivas på 

platsen, en speciell biotop, en speciell funktion och beställarens önskemål? 

 Hur utformar man krogmiljön så den passar in i den befintliga skärgårdsmiljön? 

 Vilka växter går bra att odla i skärgården? 

 Hur planterar man dessa växter på bästa sätt? 

 Vad i utformningen av miljön kan göra att den känns som speciell i jämförelse med 

andra sjökrogar samtidigt som den samspelar med skärgårdsmiljön? 
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Metod 

För att hitta det underlag som jag behövde för att få fram växtmaterial, hur man gör vid 

plantering samt material som passar in i denna miljö har jag sökt kunskap i relevant 

litteratur. Jag har också gjort en inventering av området för att uppskatta vilka växter som 

trivs där idag, om platsen är solig eller skuggig och om det finns givna planteringsytor. 

Jag har gjort en uppmätning över området då det inte fanns några färdiga kartor att tillgå. 

Eftersom tiden inte fanns för att göra en grundlig uppmätning gjordes endast en ungefärlig. 

För att bestämma hur miljön skulle utformas för att kännas speciell gjorde jag en jämförelse 

med andra krogar i Stockholms skärgård. Jag har både besökt och tittat på bilder för att 

studera hur krogar i Stockholms skärgård ser ut och om det finns några gemensamma 

nämnare i utformningen. Studien av andra sjökrogar syftade även till att finna gemensamma 

nämnare för vad skärgårdsskänsla kan vara. 

Ett önskemål fanns om en plats för hundar, men eftersom jag inte anser mig ha några större 

kunskaper om hundars beteenden blev det nödvändigt att ta del av hundägares kunskaper 

om hur en sådan plats bör utformas. Jag valde därför att under öppna samtal med 

hundägare ställa frågor om detta.   

 Öppna intervjuer med personer med skärskilda kunskaper har också används, särskilt frågor 

gällande plantering. 

För att tydliggöra förslaget har skisser på utvalda områden gjorts och under arbetets gång 

har jag skrivit loggbok för att kunna stödja processbeskrivningen. 

Bakgrund 

Mellan Sverige och Finland över Åland sträcker sig den värld som kallas för skärgården. 

Floran i skärgården, speciellt runt dess stränder, påverkas av havets salthalt. Kustväxterna är 

dessutom utsatta för mer vind än växterna i inlandet är. Detta i kombination med att 

kustbandet i regel hör till de nederbördsfattigaste områdena gör att växterna torkar ut och 

hålls nere. Klimatet påverkas mycket utav närheten till vattnet. Vårarna blir kallare än i 

inlandet medan höstarna och vintrarna blir mildare. Jordarna längs kusterna är oftast mer 

kalkrika än i inlandet och detta påverkar självklart också vilka växter som trivs där(1).  
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Skärgården delas in i tre olika områden, innerskärgård, mellanskärgård och ytterskärgård. I 

ytterskärgården ser landskapet markant annorlunda ut mot fastlandet och därmed 

växtligheten.  I mellanskärgården är floran kustpräglad men det finns fortfarande en del 

inslag av fastlandets natur. I innerskärgården består öarna mest av skogar och odlingsmark 

likt fastlandet förutom stränderna som har en riktig skärgårdskaraktär (2). 

Stockholms skärgård är Sveriges största skärgårdsregion och en av de största i Östersjön. 
Den sträcker sig från Stockholm till cirka 60 km ut i Östersjöns och består av cirka 30 000 
öar, holmar och skär belägna utefter Upplands och Södermanlands kust(3).  I hjärtat av 
Stockholms skärgård, två mil öster om Stockholm, ligger Värmdö. Värmdö är en stor ö som 
ligger i Stockholms innerskärgård (4).  

På Skärmarö som ligger utmed Värmdös kust finns idag Skärmarö sjökrog. Krogen är belägen 

vid havet och dess omgivning består av klippor och klippstränder. Detta område hör till 

innerskärgården med en del med riktig skärgårdskaraktär. Krogen omgivs av en vacker 

skärgårdsmiljö, men dess utomhusmiljö är i behov av någonting nytt för att kännas mer 

attraktiv och tilltalande. Den typiska skärgårdskänslan råder på platsen men ingen större 

ansträngning har gjorts för att utforma miljön till något mer speciellt.  

Skärmarö Krogs besökare består på försommaren mest av de bofasta från närområdet, men 

under högsommaren kommer både båtfolk och sommargäster. Krogen öppnar i maj och 

stänger när vädret sätter stopp; det brukar vara någon gång i september. 
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http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stersj%C3%B6n
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Platsen 

Nedan följer en situationsplan över hur området ser ut idag. Större områden markeras på 

planen med stor bokstav och mindre delar markeras med liten bokstav och ibland även med 

ett namn. 
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Krogen (A) 

Själva krogen och köket är byggt på en pråm som ligger förtöjd vid klipporna. Här inne råder 

en typisk skärgårdskänsla. Inne i kroghuset finns köket och en del platser för matgäster som 

vill sitta inomhus. Kroghuset är rött och på taket står det ”krog” med stora vita bokstäver 

 

Entrén (B) 

Det första besökarna till krogen möts av är ett fallfärdigt rött skjul (a) och en grusgång med 

ogräs (b). Entrén avgränsas till höger mot en röd stor lada (c) Ingången är otydlig då det där 

växer en stor tall och två björkar som skymmer. Visserligen ser man ner till kroghuset men 

det finns ingenting i entrén som leder blicken dit. I stort sett hela entrédelen ligger i 

söderläge och har sol nästan hela dagen, förutom delen närmast ladan (c) som endast har 

kvällssol. Marken närmast ladan är mest berg, medan marken runt det röda skjulet består av 

djupare jord. I dag växer det gräs och diverse ogräs på denna plats. Gången är eftersatt och 

endast ett tunt lager med grus återstår. Gången leder fram till en grind (d) i ett rött staket 

som avgränsar krogområdet. 

 

 

 

 

 



Examensarbete 15hp  Linda Jansson 
Trädgårdsmästarprogrammet HT 2008 
Högskolan i Gävle 
 

9 
 

 

Fallfärdigt rött skjul             Grusgången med ogräs  

Miljön kring krogen (C) 

Miljön kring krogen består mest av klippor och en stor terrass i tryckimpregnerat trä med 

sittplatser för matgästerna (e). Terrassen avgränsas med ett trästaket. I mitten av området 

ligger en gammal uppochnervänd eka (f). Marken sluttar ner mot vattnet och för att man 

inte skall halka på klipporna finns det en trappa (g) i tryckimpregnerat trä som leder från 

ingången till terrassen, även trappan avgränsas med ett trästaket. Från pråmen tar man sig 

till och från land via en träbro, även den i tryckimpregnerat trä. Det står en röd stuga (h) 

framför ladan, tankar finns om att den skall tas bort och ersättas med någonting annat. På 

ena sidan avgränsas området med ett rött plank (i) som går från ladan ner till vattnet. 

Framför den röda stugan finns idag en dunge med små björkar (j). Denna yta och ytan 

närmast planket är de enda som inte helt består av klippor. Det finns ett till rött hus (k) på 

området som står till vänster när man kommer in genom grinden. Detta används som förråd. 

I vattnet växer det vass i området närmast strandkanten. På övrig yta växer det mest ogräs, 

till exempel brännässlor. Miljön kring krogen har förmiddagssol och eftermiddagssol, mitt på 

dagen skyms solen till viss del av ladan. 
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Upponervänd eka                                      Rött plank 

 

Röd stuga framför ladan                                         Trappan ner till befintlig terrass 
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Beställarens krav/önskemål 

För att kunna göra ett realistiskt genomförbart designförslag är det viktigt att först och 

främst höra efter om beställaren har specifika krav och önskemål. I detta fall finns önskemål 

om att få till fler sittplatser för besökare som är intresserade av att komma dit och endast 

dricka en öl eller annan dryck. Dessa delar skall gärna utformas så de känns avskärmade från 

matgästerna samt i en avslappnad lounge stil. Det behövs inga fler platser för matgäster och 

den redan befintliga altanen skall vara kvar. Beställaren har ett önskemål om en enskild plats 

för hundar då folk gärna får ta med sig sin hund, men helst inte in bland matgästerna. Det är 

viktigt att den gemytliga skärgårdskänslan finns kvar runt krogen men beställaren önskar sig 

ändå någonting annorlunda, något utöver det vanliga. Ett annat önskemål är att entrén skall 

förändras då gäster många gånger inte hittar till krogen utan istället åker förbi. Planer finns 

på att flytta pråmen med restaurangen så att köksdelen hamnar bakom det avskärmande 

planket samt att den röda stugan som står framför ladan skall tas bort. Då dessa önskemål 

finns har vi kommit överens om att förslaget skall ritas utifrån att detta redan har gjorts. 

Ytterligare två önskemål som finns är att det skall finnas någon form av belysning på platsen 

och att det i framtiden skall finnas plats för en utomhusbar. 

Funktion 

I och med att platsen hör till en krog är det viktigt att tänka på vilken funktion den skall fylla. 

Platsen måste vara tilltalande för besökarna samtidigt som den måste innehålla en del 

praktiska funktioner så som tillgänglighet och framkomlighet. Det måste finnas plats för 

parkering och man måste kunna ta sig över klipporna utan att ramla eller halka. Då området 

består av sluttande klippor är det omöjligt att utforma området för rullstolsburna och jag har 

därför inte lagt någon vikt vid det i förslaget. Platsen skall också erbjuda sittplatser för alla 

gäster. Entréns funktion skall vara att leda besökarna till krogen och samtidigt ge ett bra 

första intryck.  

Teoretisk bakgrund 

För att formge miljön så att den känns både inbjudande och trevlig har jag valt att ta stöd 

från miljöpsykologiska undersökningar gällande vad som gör en plats tydlig och får den att 

kännas trivsam. I boken Healing gardens (5) finns en designguide för utformning av miljöer 

kring sjukhus och vårdinrättningar men även om designguiden är skriven för trädgårdar inom 

vården har man förhållit sig till generella miljöpsykologiska faktorer. Faktorer som bör finnas 

med är: Gångar, platser, landmärken, kanter, noder, utsikt, inredning, planteringar och 

symbolik. Dessa nio faktorer har jag tagit hänsyn till vid utformningen av miljön kring 

Skärmarö sjökrog. 
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Studie av andra sjökrogar 

Då beställaren önskar något nytt och annorlunda i krogmiljön har jag gjort en studie av andra 

sjökrogar i Stockholms skärgård. Detta gjorde jag för att få en tydlig bild av vad som är 

typiskt i deras utformning och om det finns något man skulle kunna lägga till i Skärmarö 

krogs miljö för att skapa någonting nytt. För att få reda på hur andra sjökrogar i 

stockholmsområdet ser ut valde jag att åka runt och besöka några stycken. Det finns väldigt 

många sjökrogar i Stockholms skärgård vilket innebär att det är omöjligt att hinna besöka 

alla under detta arbete. Jag valde ut krogar som ligger i Stockholms innerskärgård för att 

Skärmarö ligger i innerskärgården vilket gör att miljön och växtligheten då liknar varandra. 

Krogarna jag besökte var restaurang J på Gåshaga, Malma kvarn på Värmdö, Bullandö krog 

på Värmdö, Strömma krog/kanalbar på Värmdö, Stavsnäs hamnkrog på Värmdö, 

skärgårdskrogen i Saltsjöbaden samt Grisslinge havsbads Wärdshus på Värmdö. Jag besökte 

även café Sjöstugan som är ett café med uteservering som också ligger på Värmdö (bilder 

finns i bilaga 1). För att få en tydligare bild över hur krogarna ser ut har jag även hämtat 

information och tittat på bilder från andra sjökrogar så som de presenterar sig själva på 

internet. Det kryllar av krogar i Stockholms skärgård och jag har tittat på väldigt många men 

blev till slut tvungen att välja ut de som hade de tydligaste bilderna över utomhusmiljön. Jag 

har tittat på krogar både i innerskärgården, mellanskärgården och ytterskärgården för att få 

ett bredare perspektiv och därmed se om det finns skillnader mellan krogar beroende på 

vart de ligger. De jag har valt ut är Dykarbaren, Seglarbaren och Sandhamns Wärdshus på 

Sandhamn, Getfoten som är en ö utanför Waxholm, Möja krog, Norra stavsudda krog, Fejans 

krog, Strandkrogen på Öregrund, Blidö Wärdshus, Husarö lotskrog, Grinda Wärdshus och 

Krogen på ön Krogen. Alla jag har studerat är inte lika till utseendet, men man kan se vissa 

likheter. Vad jag kan se så skiljer sig inte krogarna åt beroende av var i skärgården de ligger. 

De flesta är röda hus med vita knutar. Överlag är de husen man ser i skärgården röda med 

vita knutar, detta gäller inte bara krogarna. Terrasser eller bryggor i anslutning till vattnet är 

också gemensamt för de flesta. Blåa inslag så som parasoller eller maritima inslag och 

båtföremål är vanligt. Alla de krogar jag studerat ligger i närheten av havet och har utsikt 

över skärgårdens öar och kobbar. Ytligare något som verkar vara gemensamt är avsaknaden 

av trädgård och växter. På sin höjd har vissa restauranger röda pelargoner eller några andra 

sommarblommor i balkonglådor eller krukor. Det finns ingen blomsterprakt och man får 

känslan av att krogarna inte satsar på växter och trädgård utan nöjer sig med att 

skärgårdsmiljön i sig räcker för att locka till sig kunder. Om man studerar krogarnas hemsidor 

så ser man tydligt att de använder sig av skärgårdslandskapet för att sälja. (under bilaga 2 finns 

en förteckning över hemsidorna).  
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Skärgårdskänsla 

Ett av beställarens önskemål var att den typiska skärgårdskänslan skulle bevaras. För att 

kunna uppfylla detta mål ansåg jag det nödvändigt att försöka definiera ordet 

skärgårdskänsla. Vad skärgårdskänsla är kan säkert variera från person till person. En person 

som levt hela sitt liv i skärgården och en person som endast vistas där på sommaren har 

kanske helt olika bilder av skärgårdslivet. Trots att uppfattningen av skärgårdskänsla kanske 

skiljer sig åt har jag genom min studie av sjökrogar försökt hitta gemensamma nämnare. 

Kunskap jag har fått om detta är att röda stugor med vita knutar är ett viktigt inslag. Dessa 

skall ha en gammaldags karaktär som påminner om gamla skärgårdsbyar med sjöbodar och 

fiskebodar. De flesta krogarna har maritima inslag och båtföremål, gärna med äldre karaktär. 

Inte alla men många av krogarna har blåa inslag i sin miljö, så som parasoll, rep eller dyl. De 

flesta har valt att bygga ett stort trädäck precis vid vattnet i anslutning till krogen. Närheten 

till havet är en viktig gemensam nämnare. På hemsidorna till krogarna nämns havet och 

lugnet som en viktig del i upplevelsen av skärgård. Utsikten över havet skapar lugn. Miljön i 

Stockholms skärgård och därmed kring krogarna särskiljer sig från fastlandet genom sitt 

myller av öar och kobbar, båtar, fiskmåsar och doften av hav, tång och sjögräs och naturen 

består till mångt och mycket av klippor. 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att skärgårdskänsla är röda små hus med vita 

knutar, klippor, närhet till havet och utsikt över havet med öar och kobbar, föremål som 

påminner om båtliv, lugn och doften av hav. Typiska skärgårdsfärger som bör finnas med för 

att känslan skall bli rätt är rött, vitt och blått.  

Det speciella i miljön 

Det finns en tydlig avsaknad av blommor och trädgård i anslutning till de sjökrogar jag tittat 

på. Därför har jag bestämt mig att det är just det som skall bli det speciella i miljön kring 

Skärmarö krog. Blomsterprakt förhöjer; utan blommor blir miljön ganska färglös och färg är 

ett viktigt inslag i en trivsam miljö (6). För att bevara skärgårdskaraktären på platsen har jag 

valt att använda mig av typiska skärgårdsväxter, växter som växer vilda i 

Stockholmsskärgården. 

Övergripande idé 

Faktorer som leder mig i min formgivning är beställarens krav på en tydlig entré, inbjudande 

miljö och skärgårdskänsla med någonting speciellt. Det speciella kommer i detta fall att vara 

blomsterprakt. Anpassning till den befintliga miljön gällande skärgårdsklimatet, sol/skugga 

och möjliga planteringsytor är andra faktorer som kommer att styra.  
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Ytterligare faktorer som leder mina val är miljöpsykologiska studier som visar att gångar, 

platser, landmärken, kanter, noder, utsikt, inredning, planteringar och symbolik är sådant 

som bör finnas med på en plats för att den skall vara inbjudande och tydlig(5).  

Processbeskrivning 

Uppmätning/uppritning av platsen 

Det fanns inte någon bra situationsplan över området som hör till Skärmarö krog. Ägaren till 

krogen hade inga relevanta kartor. Eftersom det fanns en fastighetsbeteckning ringde jag till 

Värmdö kommun för att se om det fanns några kartor där. Det visade sig att 

fastighetsbeteckningen gällde för ett stort område där klippan vid krogen bara fanns med på 

en liten del och var mycket odetaljerad. Av denna anledning blev jag tvungen att mäta upp 

området. Eftersom jag varken hade tid och rätt utrustning fick uppmätningen bli ungefärlig. 

En lärdom jag fick av detta är att en ungefärlig uppmätning gör den kommande uppritningen 

svår. Bristen på vinklar gjorde det svårt att få till den rätta placeringen på husen och 

terrassen. I slutändan kom situationsplanen från kommunen till användning trots bristen på 

detaljer. Klippan vid krogen fanns utsatt liksom två av de röda husen och ladan vilket gjorde 

att dessa gick att placera ut i rätt vinkel och sedan kunde jag utgå från byggnaderna samt 

klippkanten för att placera ut resten. Det bästa är om det finns en tydlig karta från början då 

detta underlättar arbetet enormt. Om det är viktigt att ritningen blir exakt bör man nog hyra 

in någon med rätt instrument. Om detta inte är ett alternativ och en egen uppmätning är 

nödvändig har jag lärt mig att man måste vara noggrann med att mäta ut vinklar för att 

underlätta vid uppritningen.  

Färgval 

För att bevara skärgårdskänslan på platsen har jag använt färger som finns i skärgården. 

Många av de vilda växterna är gula, vita, blå/violetta eller purpurfärgade (1). Som tidigare 

nämnts är det vanligt att husen och krogarna är röda och vita. Skärgården består till stor del 

av granit- eller gnejsklippor(1,7) Dessa har ofta en gråaktig färg. För att material i form av 

krukor, spaljéer och terrasser skall passa in har de därför fått en gråaktig färg. Krukorna är 

betongkrukor och spaljéerna samt terrassdelarna skall målas med järnvitriol för att få ett 

grånande utseende. Havet är blått och eftersom vattnet är av stor betydelse för 

skärgårdskänslan har jag också använt mig av blått i gestaltningen. Sammanfattningsvis är 

färgerna som använts i gestaltningen röd, vit, blå/violett, grå, gul och purpur.  
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Växtval 

Jag har valt att använda mig av växter som finns naturligt i Stockholms skärgård. Men då 

designförslaget är menat att vara realistiskt genomförbart har vilda växter som går att köpa 

förädlade använts. För att få fram detta letade jag först växter i litteratur kring skärgårdens 

vilda växter för att hitta passande växtval till utvalda delar i förslaget. Sedan sökte jag efter 

de vilda växterna i litteratur över vanliga trädgårdsväxter för att garantera att de fanns med. 

För att ytligare garantera att växterna går att köpa sökte jag i sortimentet på plantskolor 

över hela Sverige (Se bilaga 4 för lista över plantskolor som säljer valda växter). Det finns olika 

typer av växtlighet på olika ställen i skärgården. Det finns inte en typisk flora utan det beror 

helt på var man befinner sig. I ytterskärgården möter man ofta sötvattensamlingar, så 

kallade gölar, som har varierande storlek, djup och salthalt på vattnet. I de sötvattenfyllda 

gölarna trivs vattenklövern. I kanterna på dessa dammar och gölar breder ofta mossmattor 

ut sig och i dem kan det växa exempelvis kråkklöver eller fackelblomster. Rishedar är vanliga 

på torra och karga ställen och i odränerade svackor är det vanligt med myrar(2). 

Innerskärgården är lummig och frodig på sina ställen medan ytterskärgården består av karga 

kobbar. Med anpassning till växtplatsen har jag fokuserat på växter som trivs i torra lägen, 

växter som trivs i vattnet samt växter som trivs i strandkanten. Jag har valt att använda färre 

växtsorter och istället mer av varje för att uppnå massverkan. Massverkan är något som 

många tycker är vackert, ett exempel är Heidi Palmgren, författaren till boken Trädgårdens 

rum. Hon anser att det alltid är vackrast att använda mycket utav ett fåtal växter istället för 

att blanda en massa olika sorter för att detta ger ett mindre stökigt intryck(8). Eftersom 

Skärmarö krog har öppet från maj till september är växternas blomningstider anpassade 

efter detta. Det står idag tre träd precis vid grinden till krogen som skall tas bort. Visst är det 

så att träd skapar taket i trädgården vilket är viktigt för rumskänslan (8), men i detta fall 

skymmer de ingången och tar bort utsikten och gör därmed mer skada än nytta. Träden 

skymmer idag kroghusets tak med den stora vita texten, detta är synd då texten fungerar 

som ett landmärke. Landmärken är märken som skärskiljer sig från omgivningen och kan ses 

från långt håll. Dessa är viktiga att använda i en miljö som skall vara synlig då de hjälper oss 

att hitta rätt(5). 

Nedan kommer kort information om de växter jag valt att använda i formgivningen: 

Anemone sylvestris-Tovsippa 

Tovsippan är vildväxande i Skandinavien och i Sverige trivs den på Öland och Gotland. 

Tovsippan växer på torra och kalkrika platser och är lättodlad. Blomningstiden är maj-juni 

och blomfärgen är vit (9,10). 
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Dryopteris filix-mas-Träjon 

Träjon är en mycket härdig och robust art som klarar torra och ofruktsamma växtplatser. 

(10) Träjon är vildväxande i hela landet bl.a. vid kusten där den växer i halvskuggiga 

bergsskrevor(1). 

Rosa rugosa-Vresros 

Vresrosen började odlas som häckväxt på 1800-talet men spred sig ut till havsstränder, där 

den idag växer vilt. Den växer framförallt på västkusten men börjar sprida sig mer och mer i 

Stockholms skärgård. Blomningstiden är juni-juli. Vresrosen vill stå i sol eller halvskugga och 

klarar av mycket torka(7). 

Rosa Kordesii-gruppen ’Sympathie’- Klätterros 

Kordesiirosorna har kraftigt växtsätt. Sorten ’Sympathie’ måste odlas vid ett stöd. Bladen är 

mörkgröna och glänsande och blommorna är stora och fyllda eller halvfyllda. Blomfärgen är 

mörkt sammetsröd och doften är medelstark. Blomningstiden är från veckan före 

midsommar till senhösten(11).  

Rosa Kordesii-gruppen ’Ilse Krohn superior’- Klätterros 

Denna sort måste likt ’Sympathie’ odlas vid stöd. Bladen är mörkt gröna och glänsande och 

blommorna är krämvita till vita. Doften är medelstark och blomningstiden är från 

midsommar till senhöst(11). 

Fragaria vesca- Smultron  

Backsmultronet trivs i mycket sol och växer längs med ostkusten(1). Odlade smultron trivs i 

sol eller halvskugga, utvecklas bäst i näringsrik och fuktig väldränerad jord men är överlag 

lättodlade(9). Att ha smultron i planteringar och i krukor känns naturligt då de kan plockas i 

skärgården. Då de är ätliga blir de ett trevligt inslag på en sjökrog, framförallt för barn men 

även för vuxna. 

Origanum vulgare- Kungsmynta 

Kungsmyntan växer på utskären och är ganska vanlig på soliga torrängar och steniga backar. 

Växten är kalkgynnad. Kungsmyntan är nära släkt med oregano och har använts som 

kryddväxt. Blomningstiden är juli-augusti och blomfärgen är blå/lila(2). 
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Thymus serpyllum- Backtimjan 

Backtimjan är ingen typisk skärgårdsväxt men är inhemsk och växer på sandiga hedar och 

torrbackar i södra och mellersta Sverige. Växten är kalkgynnad(10). Anledningen till att 

backtimjan används är för att den är en bra stenpartiväxt som dessutom är tramptålig(9), 

vilket kan vara bra i en sådan miljö. Blomningstiden är juni-augusti och blomfärgen är 

rosa/lila. 

Veronica spicata- Axveronika  

Denna växt är vanlig vid kalkrika och torra platser i Stockholms skärgård (7).  Axveronikan är 

en mattbildande halvbuske som blommar i juni-juli och blommorna har blå färg(10). 

Sedum album- Vit fetknopp  

Den vita fetknoppen är inte lika vanlig som den gula, men där den växer breder den oftast ut 

sig i stora mattor. Den trivs på kalkrika hällmarker och gillar torka och sol(1). Blomningstiden 

är juni-augusti(10). 

Calamagrostis acutiflora-Tuvrör  

Det finns många olika grässorter i skärgårdens flora. I torra lägen är det vanligt att det växer 

strandråg Leymus arenarius(7). Detta gräs sprider sig med underjordiska utlöpare och därför 

anser jag det vara dumt att plantera det på de platser som är tänkta för gräs. Jag har istället 

valt att använda tuvrör, som är ett tåligt och robust prydnadsgräs. Detta gräs sprider sig 

också med utlöpare men sprider sig långsamt och är samtidigt tuvbildande. Tuvrör trivs på 

de flesta jordar(11). 

 Geranium sanguineum- Blodnäva  

Blodnävan trivs i varma sydlägen och är kalkgynnad. Den växer rikligt i Stockholms skärgård 

och roslagen på klapperstensfält, i blockrika snår, vid havsstränder och torrängar(1). 

Blomningstiden är juli och blomfärgen är purpur(10). 

Iris pseudacorus- Svärdslilja  

Vattendjup: 5-30cm 
 
Svärdsliljan trivs i både söt och saltvatten och växer i blöta skrevor, små gölar, sjöar och vid 
havsstränder(1,7). Denna växt bildar ofta stora bestånd och blomningstiden är i juni till juli. 
Blomfärgen är gul(10).  
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Typha angustifolia- Smalkaveldun  
 
Vattendjup: 5-30cm 
 
Vid kusterna växer kaveldun främst längst innerskärgårdens stränder och i hällkarl och 
skrevor. Bredkaveldun är vanligast längst kusten medans smalkaveldun är vanligare längst 
stränderna till skogssjöar(7). Blomkolvarna eller ”cigarrerna” kommer i juli-augusti(11).  
 
Mentha aquatica-Vattenmynta  
 
Vattendjup: 0-20cm 
 
Vatten myntan växer fuktigt, på stränder och i kärrmark, gärna havsstrandängar  
(7). Den sprider sig snabbt med krypande jordstammar och har en stark doft. Blomningstiden 
är juli-oktober och blomfärgen är blå/lila (10). 
 
Veronica longifiera -Strandveronika  
 
Strandveronikan trivs på fuktig näringsrik mark på stränder, havsstränder, och i ängar längs 
med kusten. Den är vanlig på de yttersta skärens klippor i roslagen. Strandveronikan bildar 
ruggar, blomningstiden är juli-september och blomfärgen är blå(7,10). 
 
Lythrum salicaria -Fackelblomster 
 
Fackelblomster är lite av en karaktärsväxt på utskären och växer längs hela kusten. Den 
växer i alla möjliga fuktmarker bland annat vid havsständer, gölar, dammar, strandnära 
skrevor och kärr. Blomningstiden är juli-september och blomfärgen är purpur(2) 
 

 
Tuvrör             Backtimjan     Fackelblomster                           Smultron 

(Bilderna är tagna från www.bogront.se och ägaren till hemsidan har frågats om lov att använda bilderna) 

 

http://www.bogront.se/


Examensarbete 15hp  Linda Jansson 
Trädgårdsmästarprogrammet HT 2008 
Högskolan i Gävle 
 

19 
 

Formgivning av entrén, två olika förslag (B) 

Förslag 1 

I beställarens önskemål ingick att entrén skulle få en ny utformning då den idag är otydlig. 

Ett annat önskemål var att det skulle finnas någon plats för medhavda hundar. Entrén har en 

stor tom yta samt ligger avskilt från matgästernas sittplatser, därför tänkte jag att den skulle 

passa bra för hundar. Efter att ha pratat med ett antal hundägare har jag förstått att man 

inte kan lita på att alla hundar kan vistas tillsammans i en inhägnad utan slagsmål och 

skällande. Jag beslöt därför att ytan får bli sittplatser för personer med medhavd hund(m). 

Platsen har utformats för att den skall passa hundarnas och hundägarnas behov. Efter samtal 

med hundägare har jag valt att använda gräs som underlag då detta uppskattas av hundar 

samt placerat ut vattenskålar och krokar för koppel. Krokarna sitter på borden. Samma röda 

staket som idag används vid krogens ingång kommer att omgärda ytan, detta dels för att 

förtydliga entrén och skapa en helhet och dels för att skapa rumskänsla. Ett rum behöver 

omgärdas för att bli ett rum (8). Miljöpsykologiska studier visar att kanter behövs för att det 

skall vara lätt att orientera sig och för att det skall bli lätt att se var ytor börjar och slutar (5). 

I detta fall är staketet tänkt som en kant för att förtydliga entrén. 
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Förslag 2 

Beställaren önskemål var inte att matgästerna skulle sitta tillsammans med sina hundar, men 

då jag inte ser någon annan lösning för att slippa hundslagsmål, har jag valt att rita ett till 

förslag på samma yta fast med endast estetisk funktion. 

Den uppochnervända ekan som idag ligger på klipporna kommer jag att kunna använda. För 

att få in mer blommor vid entrén är det tänkt att den skall vändas och placeras ut och 

planteras med perenner(n). Ekan passar dessutom in på skärgårdstemat. Symbolik i en miljö 

gör att man lättare förstår platsen, symboler hjälper till att berätta om platsen och skapar 

associationer (5). Ekan är en typisk symbol för skärgården och förstärker därmed 

skärgårdskänslan. Då jag blev osäker på om man måste gå tillväga på något speciellt sätt för 

att perennerna skall överleva i ekan kontaktade jag Mari Lindbäck (lärare på 

trädgårdsmästarprogrammet på Gävle högskola med en bakgrund i trädgårdsanläggning). 

Hon hävdar att perenner brukar klara sig relativt bra i urnor men för att vara på den säkra 

sidan kan ekan isoleras med liggunderlag, som går att köpa på byggvaruhus, eller liknande 

material. Liggunderlaget täcks sedan med tjärpapp för att inte jorden skall ligga direkt mot 

detta material och ekan som då kan ruttna. Det måste göras hål i botten på ekan så vatten 

inte blir stående (12). Under ekan skall marken bestå av grus, detta för att underlätta 

skötseln då resterande yta är gräs och man måste kunna komma åt att klippa.  
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För att avgränsa gräset mot ytan med grus skall en kant av exempelvis kortenstål sättas ned. 

Genom at skilja ytorna åt riskerar man inte att gräset växer ut i gruset eller att gruset 

hamnar i gräset vilket underlättar skötseln. Det röda staketet som idag används vid krogens 

ingång skall även omgärda denna yta, men här skall det vara något lägre så att ekan med 

blommorna syns ordentligt. Genom att fortsätta med staketet är tanken att gästerna leds 

vidare till ingången och därmed blir entrén tydligare. För att få in fler blommor vid entrén 

har en del vid grusgången avsatts till en rabatt(o). Denna del ligger i skugga hela dagen och 

är solbelyst endast på kvällen och jordlagret är inte särskilt djupt, vilket begränsar urvalet av 

blommor. Den befintliga jorden skall grävas bort och ersättas med sandblandad jord för att 

tänkta växter skall trivas. Från början var tanken att denna rabatt skulle innehålla samma 

blommor som stenpartierna utanför restaurangen (se formgivning av miljön kring 

restaurangen), men när det visade sig att det var övervägande skugga på platsen var jag 

tvungen att välja andra växter. Växterna jag valt är träjon, tuvrör, smultron och tovsippa. 

Dessa har jag valt för att de växer vilt i skärgården och dessutom klarar av att stå skuggigt 

och torrt. 
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Gemensamt i utformningen för de båda förslagen är att det röda fallfärdiga skjulet skall 

täckas av spaljéer med klätterrosor(p). Skjulet får nämligen inte tas bort. Spaljéerna skall 

vara i trä och målas med järnvitriol för att få ett grånande utseende. Rosorna jag valt är röda 

och vita, detta för att lyfta fram de färger som är typiska för skärgården samtidigt som det 

passar in med de färger som redan finns på platsen. Mellan skjulet och krogens staket finns 

idag ett mellanrum (q). I det mellanrummet är tanken att det skall planteras vita vresrosor. 

Mellanrummet bör täckas för att skapa rumskänsla. Vresrosor är tåliga och växer vilt i 

skärgården(7). Vresrosen sprider sig med rotskott och bildar gärna ogenomträngliga snår 

vilket passar bra på denna plats då den gärna får täckas ordentligt(9). Jag har valt att 

använda rosor dels för att de är naturliga inslag i Stockholms skärgård samtidigt som de ger 

blomsterprakt till platsen. Den befintliga grusgången skall göras om då marken täcks av 

ogräs och är ojämn, ytan måste jämnas ut och nytt grus måste läggas på. För att det skall 

vara lätt att orientera sig i en miljö är det viktigt att gångar är tydliga och lätta att hitta(5). 

Därför är det viktigt att grusgången görs i ordning så att den hjälper krogens gäster att hitta 

fram. Jag har valt att fortsätta med grus hela vägen in mot laduväggen förutom på ett ställe 

som är en rabatt. Anledningen till detta är att ytan är väldigt stor, och skulle man välja att 

göra en rabatt av hela skulle det bli enormt kostsamt, jag tror dessutom att intrycket skulle 

kunna bli plottrigt. I gruset skall stenar i olika storlekar placeras ut för att ge liv åt ytan(r).  
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Skärgården består till stor del av berg och sten därför passar grus och annat stenmaterial in i 

helheten. Tillsammans med stenarna har även gräset tuvrör ritats in. Gräs är ett naturligt 

inslag i skärgårdens flora(7). Belysning har ritats in vid entrén för att göra den tydlig även i 

mörker.  

 

För att det skall bli lättare att veta var jag har placerat växterna har dessa döpts med en 

siffra. Nedan följer en växtförteckning över entrén. Förteckningen gäller för båda förslagen. 

 Ekan(n) 

Tuvrör – Calamagrostis acutiflora (2) 

Axveronika – Veronica spicata (18) 

Blodnäva – Geranium sanguineum”Album” (5) 

Kungsmynta-Origanum vulgare (10) 
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 Rabatt (o) 

Tuvrör – Calamagrostis acutiflora (2) 

Träjon- Dryopteris filix-mas (3) 

Smultron – Fragaria vesca (4) 

Tovsippa -Anemone sylvestris (1) 
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 Spaljéerna (p) 

Klätterros-Rosa Kordesii-gruppen ’Sympathie’ (11) 

Klätterros-Rosa Kordesii-gruppen ’Ilse Krohn superior’ (12) 

 Mellanrummet mellan skjulet och krogen (q) 

Vresros-Rosa rugosa (13) 

Formgivning av miljön kring krogen (C)  

Det växer idag två träd i närheten av det röda planket. Dessa skall tas bort då de skymmer 

utsikten över havet och omgivningen. Att ha utsikt över den omkringliggande miljön gör att 

platsen känns större. En vacker utsikt påverkar även helhetsupplevelsen av platsen 

positivt(5). 

Terrasser och gångbryggor 

Beställaren bedömde att det inte behövdes mer platser för matgäster och att den idag 

befintliga terrassen och trappan skulle vara kvar. Det fanns istället önskemål om att få mer 

sittplatser för dryckesgäster; besökare som kommit dit för att endast dricka en öl eller 

liknande. Jag har därför valt att rita in två terrasser, en på ytan där det röda huset stod(s) 

och en i anslutning till det andra röda huset som idag används som förråd(t). Jag har valt att 

rita en mindre plats för dem som vill sitta mer avskilt och en större för dem som vill sitta 

tillsammans med andra. Platser är en miljöpsykologisk faktor som man bör ta hänsyn till vid 

utformningen av miljöer. Med platser menas att det skall finnas delar i miljön med olika 

funktioner så som mötesplatser, platser för kontemplation och avskildhet och symboliska 

platser och att dessa skall vara tydliga(5). För att skärma av mot de andra gästerna och 

samtidigt göra platserna tydliga är tanken att det skall placeras ut urnor med lite högre 

växter i(u) och ett trästaket skall byggas runt terrassytorna. För att skapa ett enhetligt 

intryck på platsen skall dessa staket vara lika som de redan befintliga staketen som omgärdar 

uteserveringen och trappan. Min första tanke var att det skulle planteras någon hög växt vid 

stranden intill den mindre terrassen men då det idag redan växer vass där valde jag bort det 

för att intrycket inte skall bli för rörigt. Terrasserna skall målas med järnvitriol så att de får en 

grånande färg vilket passar bättre in i en skärgårdsmiljö. För att skärskilja delarna för 

dryckesgästerna från den för matgästerna och samtidigt uppfylla beställarens önskemål om 

belysning, har jag ritat in belysning i form av infällda spotlights i terrasserna. Terrassen 

framför ladan är ganska stor, detta är för att det i framtiden skall finnas plats för en 

utomhusbar. Tanken är att den skall ligga i hörnet vid det röda planket. För att man skall 

kunna gå från pråmen till matgästerna och till terrassen framför ladan har jag ritat ut nya 

gångbryggor. En sneddar över vattnet till den befintliga terrassen och en går längst med det 

röda planket. Gångbryggorna har en bredd på 120cm och är därmed relativt breda.  
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Eftersom gångarna skall kunna användas av både gående som skall in och gående som skall 

ut från pråmen är det viktigt att dessa är breda. Då jag inte har några kunskaper i hur man 

bygger terrasser och gångar i trä har jag ritat ut var och hur stora jag vill att de skall vara men 

inte exakt hur de skall se ut, detta lämnar jag åt dem som skall bygga.  

 

Urnor 

Eftersom blomsterprakt har varit mitt ledord samtidigt som det finns begränsningar i 

planteringsytor i en miljö som består av berg har jag valt att placera ut urnor(u). Urnorna är i 

betong för att få en grå färg. Dessa innehåller likt planteringarna typiska skärgårdsväxter. De 

som står vid dryckesdelarna skall innehålla tuvrör och smultron samt gräslök och 

kryddtimjan. Eftersom tuvröret blir relativt högt kommer det fungera bra som avskärmning. 

Urnorna är en del av miljöns inredning.  
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Enligt miljöpsykologin är inredning nödvändig för att miljön skall få en funktion. Annan 

inredning jag valt är belysningen vid entrén, sittplatser och ekan med blommor. 

 

 

 

 

 

Stenpartier/skrevor 

På förslaget har jag har ritat två stenpartier av skrevor i berget(v)(x). Stenpartierna är ritade 

på ytan där björkdungen och ytan där ekan idag ligger. Planteringar i är viktiga i en miljö då 

de separerar trädgårdsmiljön från den byggda miljön. I planteringarna är det bra om det 

finns något i för varje årstid och gärna växter som alla kan relatera till (5). 
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 I mitt förslag har jag inte koncentrerat mig på att växterna skall blomma olika årstider då det 

viktigaste är att det blommar när krogen har öppet. Växter som känns igen kan hjälpa till att 

skapa minnen och i detta fall har jag använt mig av typiska skärgårdsväxter för att gästerna 

skall påminnas om skärgården. Enligt Torsten Wallin, (landskapsarkitekt och författare till 

boken Vildrosor och kaprifol, trädgården på ön) måste man först och främst frilägga berget 

från befintlig växtlighet och jord för att få en bättre helhetsbild av området. Efter detta kan 

man finna lämpliga ställen för odling samt se hur man vill bygga upp det med sten och 

växter. I ett stenparti vill man framhäva de fina bergs och hällpartierna(13). Efter att ha läst 

detta beslutade jag mig för att inte rita ut någon exakt form på stenpartierna utan endast 

ange tänkta växter och var partierna skall ligga. 

 Vid anläggning och plantering i ett stenparti är det bra att tänka på att luta stenarna lite 

bakåt mot jordytan så hålls jorden lättare på plats vid hårda regn och dyl. Stenarna får inte 

placeras så att de hindrar vattenflödet då växterna inte vill stå blött om fötterna.  

Man kan kontrollera detta genom att fylla partiet med vatten och se att det rinner bort 

ordentligt(13). För att förhindra att jorden rinner iväg vid regn kan det också vara bra att inte 

fylla jord ända upp i en skreva och se till att planteringsytorna är plana(13). För att valda 

växter skall trivas bör jorden i dessa skrevor vara kalkrik och bestå av hälften kompost och 

hälften sand(13). För att få en kalkrik jord kan man blanda jorden man kalkkross(14). Det 

finns en stor tall på området och den befintliga jorden i bergsskrevorna består av gamla 

förmultnade barr. Eftersom tallbarren är sura kan man anta att den befintliga jorden är sur. 

För att de tänkta växterna skall trivas skall den nuvarande jorden grävas bort och ersättas 

med ny. Eftersom tallen kommer att stå kvar kan det tänkas att problemet med sur jord kan 

uppstå igen. I boken Naturlig trädgård skriver författaren Susanna Rosén att det är ytterst få 

växter som måste ha kalk för att överleva. Även växter som är kalkälskande trivs i surare 

jord(14), därför ser jag inte detta som ett problem. Ur en framtida skötselaspekt kan det 

kanske vara bra att tänka på att städa bort barren från 

rabatterna. 

Vattnet och Strandkanten 

Eftersom tanken är att få in mer blomsterprakt har jag valt 

att utnyttja alla ytor som det går att plantera på, även i 

vattnet. Berget slutar neråt mot vattnet vilket gör att det 

inte finns särskilt mycket strand utan det blir ganska djupt 

på en gång. Därför finns det begränsningar i var man kan 

plantera vattenväxter då dessa inte kan stå för djupt.  
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Kanske skulle man kunna bygga upp med stenar i vattnet för att få det grundare, men då jag 

är osäker på hur detta skulle fungera då det är lerbotten, har jag istället valt att använda de 

grunda delar som finns till plantering.  

Bästa planteringstidpunkt för växterna i vattnet är från maj-augusti, när vattnet är uppvärmt. 

Vattenväxterna planteras i planteringskorgar som sedan sänks ner i vattnet och om det är 

möjligt även grävs ner i botten. Korgarna förankras sedan med hjälp av stenar. Då 

vattenväxter i allmänhet är kraftigt växande är det en fördel att använda rejäla korgar. 

Genom att plantera var växt i sin egen korg kan man begränsa de mest kraftigväxandes 

utbredning och förhindra att plantorna växer in i varandra. Vattenväxter skall i regel 

planteras i lerig jord(12,15). 

De växter som enligt mitt förslag skall planteras i vattnet är vattenmynta, svärdslilja och smal 

kaveldun.  Dessa växter gillar att stå blött, allt från fuktiga marker till att ha fötterna i 

vattnet. Valet av dessa kan vara lite av en chansning, då jag inte hittat fakta som säger 

specifikt att de är tåliga mot saltvatten. Vattenmyntan tycks växa på bland annat 

havsstrandsängar och växer vilt längs kusten från Skåne upp till Östergötland (7,10), vilket 

tyder på att den tål en del saltvatten.  

Både svärdsliljan och smalkaveldun växer vilt bland annat vid skyddade stränder i 

innerskärgården(2,7), detta tyder på att dessa också har förmågan att klara av en aning salt 

vatten. Vid strandkanten skall strandveronika och fackelblomster planteras. Växter i 

strandkanten eller sumpzonen planteras direkt ner i den befintliga vattenmättade 

jorden(15).  Jag har valt strandveronika och fackelblomster dels för att båda är vanliga i 

Stockholms skärgård men även för att de ger färg till platsen. Det växer inga blommor i 

strandkanten idag och därför är det ett bra ställe att plantera på för att få in färg och 

blomning till platsen. 
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För att det skall bli lättare att veta var jag har placerat växterna har dessa döpts med en 

siffra. Nedan följer en växtförteckning över växterna i miljön kring krogen. 

 Stenpartier/skrevor (v)(x) 

Tuvrör – Calamagrostis acutiflora (2)  

Blodnäva – Geranium sanguineum (6) 

Backtimjan – Thymus serpyllum (15) 

Axveronika – Veronica spicata (18) 

Vit fetknopp – Sedum album (14) 

 

 

 Växter i vattnet 

Svärdslilja – Iris pseudacorus (7) 

Smalkaveldun – Typha angustifolia (16) 
 
Vattenmynta – Mentha aquatica (9) 

 

 Växter i strandkanten 

Fackelblomster- Lythrum salicaria (8)   
 
Strandveronika – Veronica longifiera (17) 
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Diskussion 
 

Huvudsyftet med detta arbete var att få fördjupad kunskap om vilka växter som går att odla i 

Stockholms skärgård och om det skiljer sig åt beroende på var man befinner sig samt att få 

större erfarenhet av att designa en utomhusmiljö efter beställarens speciella krav och 

önskemål.  Efter att ha sökt information om skärgårdens växter i litteratur har jag kommit 

fram till att Skärgården delas in i innerskärgård, mellanskärgård och ytterskärgård och floran 

varierar mycket mellan dessa. Innerskärgården är lummig och liknar mer floran i inlandet 

medan ytterskärgården är karg och nästa helt saknar växter på sina ställen. Växterna i 

Stockholms skärgård påverkas av en hel del faktorer som växter i inlandet inte gör, de måste 

till exempel tåla saltvatten, hårda vindar, stark sol och karga förhållanden. En betydande del 

i arbetet med att gestalta utomhusmiljön till Skärmarö krog har därför varit att ta reda på 

vilka växter som går att odla i skärgården. Under arbetets gång har jag kommit fram till att 

det inte finns generella växter som passar att odla i Stockholm skärgård utan att detta är helt 

beroende av på vilken plats de skall planteras.  För att välja rätt växter i skärgården bör man 

alltså vara noga med att titta på varje specifik plats. I detta arbete har jag fokuserat på växter 

som klarar att stå torrt på klippor, växter som trivs i strandkanten och växter som trivs med 

fötterna i saltvatten.  

 

En viktig del i utformningen av en krogmiljö är att miljön känns tilltalande och trivsam. I 

miljön kring Skärmarö krog var det även viktigt att få en tydligare entré så att gästerna hittar 

fram till krogen. Det finns miljöpsykologiska studier som visar att det finns generella faktorer 

man kan använda sig av för att en plats skall bli tydlig och inbjudande, jag valde därför att ta 

hjälp av dessa i min formgivning. De nio faktorer jag valde att ta hänsyn till var: gångar, 

platser, landmärken, kanter, noder, utsikt, inredning, planteringar och symbolik(5). Att 

använda sig av dessa faktorer var bra till viss del då det hjälpte mig att få en bild över vad jag 

bör tänka på i utformningen för att skapa en innehållsrik och lättorienterad plats. När man 

vet vad man bör tänka på är det lättare att göra medvetna val och inte bara välja 

utformningen på känsla. En faktor som jag inte hade användning för i mitt förslag var noder. 

Noder behövs i en miljö för att den skall vara lätt att orientera sig i. Dessa kan vara 

knytpunkter, vägkorsningar eller samlingsplatser längs vägen. Detta behövs inte i miljön 

kring Skärmarö krog då man har en tydlig överblick över området. Trots att jag inte kunnat 

använda mig av denna faktor tror jag att det är viktigt att ta hänsyn till noder i andra miljöers 

utformning särskilt större miljöer eller miljöer som skall vara lätta att hitta i, som till exempel 

parker eller miljöer för Alzheimerspatienter. Den designguide jag valde att använda mig av är 

för utformning av miljöer kring sjukhus och vårdinrättningar, men även om designguiden är 

skriven för trädgårdar inom vården har man förhållit sig till generella miljöpsykologiska 

faktorer och därför tror jag att dessa är bra att använda även i utformningen av andra 

platser.  
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Genom att använda faktorer som gångar, kanter, noder och landmärken kan man skapa 

tydliga platser och genom att lägga till symboler, planteringar, platser, utsikt och inredning 

skapar man en spännande, inbjudande och gemytlig miljö med något för alla.  Knepet med 

dessa faktorer kan vara att det inte finns något facit som säger exakt vad varje faktor är utan 

detta är helt upp till läsaren att tolka. Detta betyder att det som en människa tolkar som en 

plats eller symbol inte nödvändigtvis är en plats eller symbol för någon annan. Jag tror därför 

att det först och främst är viktigt att tänka på vilka som skall använda sig av miljön och sedan 

fundera ut hur faktorerna på bästa sätt skall utformas för att passa användarna.  

 

Ett önskemål beställaren hade var att miljön skulle få någonting nytt och speciellt. Detta 

önskemål ledde till att jag gjorde en studie av andra sjökrogar för att se vad de hade i sin 

miljö för att sedan kunna skapa någonting nytt. Studien visade att de flesta krogarna 

saknade blomsterprakt och därför valde jag att detta fick bli det speciella i miljön. Detta 

resultat kan vara missvisande för de krogar som besöktes, då de hade stängt för säsongen, 

vilket kan innebära att blomkrukor kan ha plockats in. Däremot såg jag tydligt att de inte 

hade någon blomsterprakt i form av rabatter. De krogar som studerats genom att titta på 

bilder visar avsaknaden av blommor och fotona är tagna under säsong. Jag har fokuserat på 

att få in mycket blommor i miljön kring krogen, så även om det skulle visa sig att andra 

krogar har blommor i krukor under säsongen kommer blomsterprakten vid Skärmarö krog 

att vara något utöver det vanliga.    

 

Beställarens önskemål var även att skärgårdskänslan skulle bevaras, jag har därför gjort en 

mindre studie av andra sjökrogar för att förtydliga vissa aspekter av det som kallas 

skärgårdskänsla. Uppfattningen om detta kan säkert variera från person till person men för 

att få en övergripande bild har jag fokuserat på att finna gemensamma nämnare för 

skärgårdskänslan i de krogmiljöer som studerats. Jag kom fram till att röda stugor med vita 

knutar, maritima föremål och båtföremål, färger som blått, vitt och rött, närheten till havet 

och klippor alla är viktiga inslag för att skapa skärgårdskänsla på en plats. Detta 

tillvägagångssätt fungerade bra då jag fick en tydlig bild av skärgårdskänslan på krogarna. 

Kanske hade det varit ännu bättre om studien gjorts under sommaren då krogarna har sin 

högsäsong.     

 

Arbetet med gestaltningen har på det stora hela fungerat bra. Många av de metoder jag valt 

har varit användbara. Men om det funnits mer tid finns det en del saker som jag hade 

kunnat göra annorlunda. För att få ett tydligare svar på vad skärgårdskänsla är hade jag 

kunnat göra en djupare studie i litteratur om Stockholms skärgård och kompletterat detta 

med intervjuer med människor som vistas i skärgården. Jag hade även kunnat göra intervjuer 

med krogens besökare för att få en tydligare bild över vad gästerna skulle önska fanns i 

miljön. I nuläget har beställarens önskemål vägts in men inte besökarnas. I och med att 

miljön mest består av klippor runt krogen och det finns svårigheter med att 
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handikappsanpassa platsen uteslöt jag det i detta arbete, men hade det funnits mer tid hade 

jag kunnat jobba fram lösningar för detta och därmed göra miljön tillgänglig för fler. Det är 

inte bara tidsaspekten som satt begränsningar i arbetet utan även årstiden. Under denna 

årstid har de flesta krogarna stängt för säsongen vilket gör att miljön inte ser likadan ut nu 

som under sommaren vilket kanske påverkar min studie. Om det hade varit sommar och 

krogarna haft öppet hade jag lättare kunnat göra intervjuer med besökare, tydligare sett hur 

befintlig växtlighet ser ut och tydligare sett hur den omkringliggande miljön ser ut under den 

tiden som besökarna vistas där vilket skulle kunna påverka det slutgiltiga förslaget. 

 

Målet var att rita ett realistiskt genomförbart förslag som skulle passa in i en rådande 

skärgårdsmiljön till en krog i Stockholms skärgård. Av detta har jag lärt mig att det finns 

mycket att ta tänka på. Då skärgårdens klimat är speciellt är det viktigt att ta hänsyn till vilka 

växter som trivs. Utöver det är det viktigt att ta hänsyn till platsens funktion, vad som är 

typiskt för skärgården, hur omgivningen ser ut samt beställarens önskemål.  

Det finns många krogar i Stockholms skärgård och för att kunna konkurrera med andra kan 

jag tänka mig att inte bara maten är viktig utan helhetsupplevelsen. Förhoppningsvis kan 

även utformningen av utomhusmiljön runt krogarna då bli viktig. Jag bor i närheten av 

Stockholms skärgård och det finns en möjligheten att jag får liknande uppdrag som 

trädgårdsdesigner efter detta. En fördjupning i detta ämne har därför känts både aktuell och 

givande för mig.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Förslag med sittplatser för hundägare. 
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Förslag med ekan vid entrén. 
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Bilaga 2 

 

 

Skärgårdskrogen i Saltsjöbaden       Strömma krog/kanalbar  

 

Malma kvarn                      Grisslinge Wärdshus 

 

Café Sjöstugan 

 



Examensarbete 15hp  Linda Jansson 
Trädgårdsmästarprogrammet HT 2008 
Högskolan i Gävle 
 

38 
 

Lista på adresser till de krogar jag studerat: 

http://www.sandhamn.com/startpage.aspx?p=1  14/10-08 

 

http://www.fejan.se/  14/10-08 

 

 http://www.getfoten.com/?lang=se&nfo=galleri  14/10-08 

 

 http://www.grindawardshus.se/  14/10-08 

 

http://www.mojakrog.nu/  14/10-08 

 

http://www.stavsudda-handel.se/krog.html  14/10-08 

 

http://www.blidowardshus.se/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=25 

14/10-08 

http://www.strandhotellet.nu/ 14/10-08 

 

 http://www.restaurangkroken.se/  14/10-08 
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Bilaga 3-Växtlista 

 

Växtnamn 

(latin) 

Växtnamn 

(svenskt) 

nr Plantavstånd Anmärkning 

Anemone sylvestris Tovsippa 1 30cm  

Calamagrostis acutiflora Tuvrör 2 50cm 100-150cm 

Dryopteris filix-mas Träjon 3 50cm 80-100cm  

Fragaria vesca Smultron 4 20cm  

Geranium sanguineum ”Album” Blodnäva 5 35cm Vit 

Geranium sanguineum Blodnäva 6 35cm Rosaröd 

Iris pseudacorus Svärdslilja 7 40cm Gul                                            

Lytrhum salicaria Fackelblomster 8 30cm Rosa 

Mentha aquatica Vattenmynta 9   

Origanum vulgare Kungsmynta 10 35cm  

Rosa Kordesii-gruppen ‘Sympathie’ Klätterros 11  Mörkröd 

Rosa Kordesii-gruppen ’Ilse Krohn superior’ Klätterros 12  Krämvit-vit 

Rosa rugosa  Vresros 13  Vit 

Sedum album Vit fetknopp 14 35cm  

Thymus serpyllum Backtimjan 15 15cm Rosa 

Thypa angustifolia Smalkaveldun 16  150-200cm 

Veronica longifolia Strandveronika 17 35cm Blå/violett 

Veronica spicata Axveronika 18 35cm Blå/violett 
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Hemsidor till plantskolor med valda växter i sortimentet: 

http://www.funboplantskola.se/meny/vaxter/perenner.htm 17/11-08 

http://www.rangedala-plantskola.se/Default.aspx 17/11-08 

http://www.wandels.se/ 17/11-08 
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