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Sammanfattning 
Mitt examensarbete var ett uppdrag från Hälsohuset i Båstad som ville skapa en helande 

trädgård och få ett designförslag på en sådan. Hälsohusets nuvarande arbete med friskvård 

som meditationer, samtalsterapi och vanliga läkarundersökningar m.m. bedrivs inomhus. 

Målgruppen som besöker Hälsohuset är bred men alla har sin hälsa som fokus. Hälsohuset vill 

komplettera med utomhusverksamhet genom att anlägga en helande trädgård som kan erbjuda 

klienterna möjligheten att vistas i en restorativ utemiljö under besöken. 

 

 Arbetet har skrivits som en processbeskrivning där syftet är att man ska kunna följa hela 

arbetets framskridande. Mina frågeställningar inför detta arbete var; Vad kan Hälsohuset vinna 

på att ha en del av sin verksamhet utomhus? Vilka är de viktigaste restorativa kvalitéer för 

målgruppen i Hälsohuset trädgård? För att besvara dessa frågor utfördes en 

litteraturgenomgång inom ämnesområdet natur och hälsa för att belysa hur utemiljöer kan 

främja vår hälsa. Att naturen har en positiv påverkan på människan allmänt finns det idag 

belägg för i forskningen. Det finns även teorier som säger att sjuka individer rehabiliteras 

snabbare om de får vistas i naturen. Man har kunnat fastställa vad som utgör och vad en 

helande plats bör ha för innehåll. 

 

Utifrån de fakta litteraturgenomgången gav kunde arbetets frågeställningar besvaras. Vinsterna

av utomhusverksamhet för Hälsohuset presenteras utifrån mina egna slutsatser samt vilka de 

viktigaste restorativa kvalitéer är för målgruppen i Hälsohuset trädgård? 

  

Inför utformningen av den helande trädgården gjordes observationer, intervjuer och en 

inventeringsanalys av trädgården och dess omgivningar. Jag planerade utformningen utifrån 

svaret på min frågeställning om vilka restorativa trädgårdskvalitéer som är viktigast för 

Hälsohusets målgrupp. Jag tog även fasta på det fakta som min litteratursökning gav. I design 

förslaget till beställaren lyfter jag fram kvalitéer i trädgården som redan finns och det som 

behöver anläggas så att trädgården kan nyttjas utifrån sitt syfte vilket är att kunna använda 

utemiljön och bedriva olika behandlingar och aktiviteter där. Jag beskriver trädgårdens delar, 

mina val och visar en illustrationsplan och en planteringsplan med växtlista. Egna idéer om 

trädgårdens utformning och anläggning presenteras i slutet av arbetet.    
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1 Inledning 
 

Detta arbete handlar om relationen mellan natur och hälsa. Vad det begreppet innehåller 

kommer jag att reda ut senare i arbetet. Många människor som lider av t ex stress använder 

sig av skogspromenader för att komma ner i varv. Men skulle man fråga dem vad det är som 

händer mellan dem och naturen, tror jag inte att så många kan förklara kopplingen. Det är för 

dessa personer en självklarhet att nyttja naturen i jobbiga situationer. Det finns forskning som 

visar att människors kroppar och psyken fungerar på ett annat sätt i naturmiljöer än i en 

stadsmiljö (Ulrich 1986, Kaplan & Kaplan1995). Det är som att vi i naturmiljöer kommer 

närmre våra optimala förmågor som vi är ämnade att ha som människa. Med förmågor menar 

jag t ex reflexer, intuition, minnet, motorik och självinsikter mm. Detta gäller alla målgrupper, 

vuxna, gamla, barn och ungdomar. Men såklart även sjuka och handikappade m. fl. 

 

Det finns platser runt om på jorden som människor med dessa kunskaper om kopplingarna 

mellan hälsa och natur skapat t ex sjukhusparker och rehabilitering trädgårdar. I viss 

utsträckning har stadsplanerare börjat ta hänsyn till grönytornas betydelse för människan 

(Stigsdotter 2005). Men oftast är det människor med olika funktions nedsättningar som man 

utformar utemiljöerna till.  

 

För Hälsohuset i Båstad är det en självklarhet att natur och hälsa hänger ihop. Där arbetar man 

med bl.a. med friskvård. Nu vill Hälsohuset få hjälp med att omforma sin trädgård så att de 

kan använda utemiljön i sin verksamhet. Jag har fått uppdraget att utföra ett designförslag till 

dem genom en kontakt vid trädgårdsmästarprogrammet. För mig kommer detta arbete att bli 

en bra summering av de kunskaper jag fått under min utbildning vid trädgårdsmästar 

programmet. Ämnesområdet natur och hälsa står mig också mycket nära. 

     
Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att göra ett designförslag med stöd av trädgårdskunskap och 

designmetodik. Ett teoretiskt syfte är att belysa hur utemiljöer kan främja vår hälsa. I arbetet 

kommer jag att lyfta fram de kvalitéer som redan finns och det som behöver anläggas så att 

trädgården kan användas för Hälsohusets friskvårdsaktiviteter. I förslaget framgå vilka delar 

som är speciellt viktiga och bör prioriteras under anläggningsperioden. 
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Frågeställningar 

Vad kan Hälsohuset vinna på att ha en del av sin verksamhet utomhus? 

Vilka är de viktigaste restorativa kvalitéer för målgruppen i Hälsohusets trädgård?  

 
Metod 

Detta arbete skrivs som en processbeskrivning där syftet är att man ska kunna följa hela 

arbetets framskridande. Jag har använt observationer och intervjuer och gjort en inventering 

och analys av platsen för att skaffa mig information om trädgården jag ska arbeta med. Till 

den teoretiska delen av arbetet har jag gått igenom relevant litteratur. 

 
Avgränsningar 

Arbetet fokuserar på att beskriva hur man kan skapa en miljö som gör det möjligt för 

Hälsohuset att kunna använda vissa moment i sin verksamhet utomhus samt att redogöra för 

de kopplingar som finns mellan människans hälsa och gröna miljöer. En avgränsning görs när 

det gäller att definiera olika begrepp inom friskvården, exempelvis yogans teori och praktik. 

Arbetet kommer inte att innehålla någon skötsel- eller anläggningsplan p.g.a. den begränsade 

tiden.  

 

Tillvägagångssätt 

Efter telefonkontakt med uppdragsgivaren beslutade jag att besöka Hälsohuset i Båstad för att 

få information om uppdraget. Under intervjun pratade vi om deras tankar och önskemål om 

platsen. Jag hade inte förberett några speciella frågor eftersom uppdragets riktning inte var 

klargjord innan besöket. Det framgick under samtalet ett önskemål om att skapa 

förutsättningar för att kunna använda trädgården till friskvårds aktiviteter. Vi diskuterade hur 

man kan göra platsen tillgänglig och användbar på ett enkelt sätt. Uppdragsgivaren vill gärna 

att jag utgår ifrån mina kunskaper om vad som utgör en hälsofrämjande miljö. Ett annat 

önskemål var att trädgården skulle bli ett vackert blickfång inifrån huset. I övrigt gav de mig 

fria händer.  

 

Under besöket gjorde jag observationsstudier som gav mig information om platsens olika 

förutsättningar vad det gäller ljusförhållanden, insyn, ljud och olika känslor som ytorna gav 

mig utifrån mina sinnesintryck. Jag försökte förhålla mig till det ändamål som trädgården ska 

ha när jag antecknade. Jag utförde en inventering av trädgårdens befintliga växtmaterial. 
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Före besöket hade jag fått en planritning över området där det fattades vissa delar som jag då 

mätte upp med hjälp av mätband. Jag fotograferade trädgården för att ha som minnes bilder 

och som underlag för mina skisser. Eftersom jag glömde att ta med kompassen 

kompletterades uppgifter om väderstreck efteråt från uppdragsgivaren.  

 
Etikfrågor 

Hänsyn till ”Vetenskapsrådets” forskningsetiska principer kommer att tas (http://www.vr.se). 

Uppdragsgivaren har gett tillåtelse att bilder på huset och trädgården samt kartor får används i 

examensarbetet. Hälsohuset kommer att få en illustrationsplan, perspektivskisser, 

växtförteckning med kommentarer och bildmaterial på växterna. 

 

Teoretisk bakgrund 

I detta arbete använder jag mig av de kunskaper och den kurslitteratur jag fick under 

trädgårdamästar programmets kurs ”Hälsofrämjande trädgårdar”, färg och formlära och övrig 

trädgårdslära. De kunskaper som jag lutar mig emot när det gäller designförslaget kommer 

även ifrån mina tidigare konststudier.  

 

 
2 Hälsohuset i Båstad 

 
 
I Båstad finns en företagsby med ett trettiotal olika företag, beläget i natursköna Dala. I april 

2009 öppnade Hälsohuset sin verksamhet där. Huset ligger fantastiskt naturskönt vid ån och 

skogen. I huset är flera terapeuter, läkare, healers och hälsocoacher verksamma. 

Med denna breda kompetens erbjuder man flera olika behandlingar, coachning och 

föreläsningar med ett helhetsperspektiv, så kallad integrativ medicin och friskvård.  

 

Tanken är att det ska vara lätt för de verksamma i Hälsohuset att marknadsföra sig och även 

att vara en del av företagsbyn. De som har sin verksamhet där är professionella och arbetar 

under en gemensam värdegrund som är: 

 – ett genuint och innerligt intresse att hjälpa människor att utvecklas och nå bättre hälsa  

– ett helhetsperspektiv på människan, hälsan, miljön och livet  

– en öppenhet, att betrakta varandra som tillgångar och komplement och att med god vilja 

aktivt engagera sig för att skapa en “vi-känsla” i huset. 
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Den som besöker Hälsohuset och blir klient där har olika anledningar till det. Man kan 

sammanfatta målgruppen med att det handlar om ett intresse för att balansera den egna hälsan 

både fysiskt och psykiskt. Hälsohuset har kurser i bl.a. yoga, qigong och dans. Man kan även 

erbjudas samtalsterapi, läkarundersökningar, sjukgymnastik och massage. 

 

Hälsohuset vill utveckla sin verksamhet för att kunna erbjuda delar av sina aktiviteter i en 

helande utemiljö. I dagsläget finns tillgång till en trädgård men man vill att den även ska ha 

restorativa kvalitéer så att den passar olika målgrupper och deras tillhörande terapiformer. 

 

 

3 Grön hälsa 
 
I detta avsnitt presenterar jag delar av den forskning som gjorts om olika miljöers påverkan på 

människan. Detta för att senare i arbetet kunna hänvisa utifrån mina val i designförslaget till 

den vetenskapliga grund som finns. 

 

Naturen påverkar oss positivt och är för många människor en avstressande plats. Genom 

forskningsstudier har man också kunnat styrka det påståendet. De två rådande teorier som 

dagens forskning lutar sig emot, när det gäller utemiljöers påverkan är Roger Ulrichs 

evolutions teori och makarna Kaplans fascinationsteori. 

 

Ulrich definierar stress som en situation som upplevs som ett hot mot välbefinnandet (Ulrich 

1986). Han utgår från en inbyggd beteendestrategi som människan utvecklat genom 

evolutionen och handlar om ”närmande eller undvikande”. För att vi ska känna oss trygga och 

kunna återhämta oss ifrån hotfulla situationer, behöver vi likt förtidsmänniskan en miljö med 

inslag av öppna vyer. De öppna vyerna ger oss översikt över stora områden, buskage och träd, 

vilka ger oss gömställen och skydd mot faror. I naturen är en sådan miljö t ex savannen eller 

hagmark. Den moderna människan har en medfödd benägenhet att på ett mer effektivt sätt 

återhämta sig från stress i miljöer som påminner om savannen. Ulrich hävdar även att man kan 

återhämta sig från stress genom att betrakta en bild av en naturscen som ger välbehag, vilket leder 

till att negativa tankar och känslor byts ut mot positiva. 

 

Den andra teorin som kommer från Rakel och Steven Kaplans arbeten (Kaplan & Kaplan 

1995) handlar om koncentration eller uppmärksamhet. De beskriver två typer av 
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uppmärksamhet; den spontana och den riktade. Den spontana uppmärksamheten som Kaplan 

kallar fascination, använder vi när vi uppmärksammar t ex fåglar som flyger eller en vindbris 

genom löven. Denna typ av uppmärksamhet sker spontant och kräver därför ingen energi av 

oss. Den riktade uppmärksamheten däremot måste en människa t ex ha i staden där vi behöver 

sålla bland information, vara fokuserade och ta många beslut. Detta är i längden en 

ansträngning. Överbelastning av den riktade uppmärksamheten kan leda till mental utmattning 

ifall inte återställande åtgärder sker. En återhämtning av den riktade uppmärksamheten sker 

då vi vistas i restorativa miljöer, dvs. miljöer som stödjer återhämtning. Enligt Kaplan (1995) 

är naturen den bästa miljön att återhämta sig i, eftersom den spontana uppmärksamheten 

utnyttjas och vi slipper anstränga oss för att sortera och prioritera. 

 

I kunskapssammanställningen Healty parks, healthy people (Maller et al., 2002) har forskare 

lyft fram följande dokumenterade hälsoeffekter av vistelse i natur. 

    

• Ökat välmående och positiva influenser på immunförsvar och hjärt- och 

kärlfunktioner.  

• Reducerad fysiologisk stress samt förbättrad förmåga att hantera och återhämta sig 

från stressfulla episoder genom ökad avslappning.  

• Ökad självkännedom och självkänsla samt förbättrad sinnesstämning, vilket i sin tur 

har en positiv effekt på fysiologiska funktioner, t.ex. immunförsvaret.  

• Reduktion av negativa emotioner såsom ilska, rädsla, ångest och frustration samt 

ökad sinnesfrid.  

• Effektiv lindring av symtom på ångest, depression och psykosomatisk sjukdom 

däribland irritabilitet, rastlöshet, sömnlöshet, spänning, huvudvärk och 

matsmältningsbesvär.  

• Förbättrad livskvalitet, arbetstillfredsställelse och ”copingförmåga” hos stadsbor.  

• Ökad självreflektion som kan ge perspektiv på livet eller upphov till nyorientering 

samt skapar en ökad medvetenhet om omgivningar.  

• Andlig inspiration som hjälper människor till fördjupade perspektiv på livet genom 

insikten att de är del av ett större sammanhang.  

• Känslor av fridfullhet, enhet, tillhörighet och styrka.  

• Andlighet som väckts genom kontakt med natur kan vara till hjälp för människor 

med psykos, missbruk samt de som drabbats av olycka eller sjukdom.  
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• Reducering av miljöstress som är kopplad till modernt stadsliv såsom trängsel, buller 

avgaser och utsläpp (ibid.). 

 

För att ovanstående positiva effekter ska inträffa krävs det att vi känner oss trygga och 

avslappnade i naturmiljön (Ulrich 1986). Men även att något slags utbyte mellan person och 

miljö sker t ex att vi blir fascinerade av det vi upplever (Kaplan & Kaplan 1995). 

 

Empiriska tester och annan kunskap 

Doktor Roger Ulrich har gjort studier på patienter som visar att enbart åsynen av natur fick 

människan att tillfriskna snabbare och mindre smärtstillande medel behövdes. Detta grundar 

sig i att genetiskt är vi anpassade att leva och överleva i naturmiljöer. Han menar att vårt 

undermedvetna påverkas. Det får meddelandet: Du klarar sjukdomen, i denna miljö överlever 

du. Om man som patient istället bara får se vita väggar, tegel och betong får det 

undermedvetna inga sådana signaler (Ulrich 1984). Han har även gjort tester på studenter som 

efter en stressig tentamen fått titta på naturbilder och stadsmiljöer. Resultatet blev att de som 

sett på naturbilder visade en nedgång i sorgsenhet, ilska och aggression och en uppgång av de 

positiva känslorna vid en jämförelse mellan känslorna före och efter simuleringen. Det 

motsatta förhållandet gällde för deltagarna som tittat på stadsmiljöer (Ulrich 1979). 

  

Emiriska tester av makarna Kaplans teori om att naturmiljöer skulle ge bättre återhämtning av 

den riktade uppmärksamheten än andra miljöer har utförts. En grupp människor som vandrat i 

bergen i flera dagar klarade korrekturläsning bättre än den gruppen som varit i stadsmiljö 

under lika lång tid. (Hartig, Mang & Evans, 1991) 

 

Professor Patrik Grahn och hans kollegor mätte koncentrationsförmågan och utvecklingen av 

motorik hos svenska barn på två dagis. Barnen med tillgång till stora grönytor hade bättre 

koncentrationsförmåga och motorik än de barn vars dagis hade mindre grönområde med 

sparsam vegetation. (Grahn 1997). 

 

Dementa personer som får vistas i en naturmiljö har lättare att träna minnet, de får bättre 

orienteringsförmåga och i vissa fall kan man minska mediciner som är ångest dämpande. 

(Föreläsning av Pia Schmitbauer 16 feb 2006) 
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Personer med hjärnskador har lättare och känner mer lust att träna sin koordinationsförmåga 

med arbetsterapi utförd utomhus och med arbetsuppgifter som har med t ex trädgårdsskötsel 

att göra. (Samtal med arbetsterapin i samband med studiebesök på Danderyds sjukhus våren 

2006) 

 

Rehabiliteringsträdgårdar 

I detta avsitt presenterar jag valda delar av den information jag hittat i min litteratursökning i 

ämnena helande trädgårdar, trädgårdsterapi m.m. För att skapa hälsofrämjande utemiljöer har 

forskningen om människans miljöpåverkan kommit fram till olika riktlinjer som är viktiga att 

ta hänsyn till när man vill skapa specifika platser för människor där de kan t ex läkas, hitta 

balans i eller bara njuta. Dessa riktlinjer och designtips för hälsofrämjande miljöer kan man 

utgå ifrån och inspireras av oavsett vilken målgrupp man skapar utemiljö för. Däremot bör 

man i designen ta hänsyn till målgruppen eventuella behov av t ex trädgårdsterapi. Mer om 

detta följer i texten nedan.  

 

I Sverige har trädgårdar anlagts i syfte att bedriva rehabilitering genom trädgårdsterapi för 

människor med specifika diagnoser t ex utmattningssyndrom (Alnarps rehabiliteringsträdgård, 

Alnarp och Haga Hälsoträdgårdar, Stockholm), hjärnskadade (Danderyds sjukhus) och med 

demenssjukdom (Sinnenas trädgård, Stockholm) samt personer med idrottsskador (Sinnenas 

rum, Umeå Universitet).  

 

För att en trädgård ska fungera måste man fokusera på de personers behov för vilka 

trädgården är ämnad (Cooper Marcus & Barnes, 1999). Det är dock viktigt att inte glömma 

bort de grundläggande teorierna, vilka Stigsdotter och Grahn (2002) skriver om i artikeln 

”What makes a garden a healing garden” Författarna har i artikeln definierat begreppet 

”Healing garden” till följande: 

• Besökaren ska känna att trädgården är sluten och avgränsad från omgivningen, t ex av 

plank eller en häck. Detta ger en trygghetskänsla. 

• Trädgården får gärna ha rum, golv och tak, t.ex. gräs och trädkronor. 

• Trädgården ska kännas som en manifestation av livet och bör vara byggd av mycket 

levande material. Detta ger en trädgård som ändras genom årstiderna. Den får gärna 

innehålla en stor sten, som ger fundamentala känslor av säkerhet, hopp och liv. 
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• Trädgården bör innehålla en variation av upplevelser eftersom en trädgård aktiverar 

människan alla sinnen  

 

I artikeln har författarna summerat och sorterat teorier om helande effekter från olika 

forskningsområden till tre olika skolor. Dessa skolor kan man utgå ifrån om man vill skapa 

t.ex. en plats där man hittar sin mentala balans och möter sig själv, en plats där man genom 

trädgårdsterapi kan komma ur en depression och hitta tillbaka livsglädjen.  

 

Inom ”The healing garden school” utgår man ifrån besökarens upplevelser av 

trädgårdsrummet. Man har utgått från tre olika teorier. Den första teorin handlar om 

människan som biologisk varelse. Vi är gjorda för att vara i naturen. Där kan människan lita 

på sina reflexer som kan varna om för t.ex. ormar, mörkret och blod. Vi kan också lätt bli 

avslappnade i denna miljö. Staden är en onaturlig plats för människan här kan han inte lita på 

sina reflexer och måste ständigt använda logiskt tänkande. I det öppna landskapet återhämtar 

sig en stressad människa snabbast eftersom det är människans ursprungsmiljö (Ulrich 1991). I 

den andra teorin talar man om förmågan att medvetet rikta uppmärksamheten. Människan blir 

trött av att rikta uppmärksamheten på något ointressant, och kan då bli lättretlig, tappa 

förmågan att planera osv. En återhämtning från detta tillstånd är att bli fascinerad av 

någonting. Då förnyar man sin förmåga att rikta uppmärksamheten. (Kaplan & Kaplan 1989) 

Den tredje teorin handlar om att naturen och trädgården ställer krav som balanserar personens 

förmåga och kontroll. En person med t.ex. trauma behöver en miljö med små krav. Djur 

kräver mindre än människor de kan inte ljuga. Växter kräver mindre än djur. Växterna kan 

inte springa iväg. Stenar och vatten kräver ännu mindre de finns där tiden. (Searles 1960, 

Ottosson 2001) 

 

Inom ”The horticultural school” talar man om hälsoeffekterna som kommer utav aktiviteterna 

i trädgården. Att arbeta i en trådgård är en konkret och meningsfullt. Människan är i grunden 

en kreativ varelse och mår bra av att arbeta med kroppen och sinnet. (Simson & Straus 1998)   

 

I “The cognitive school”  är både upplevelserna och aktiviteterna viktiga. Former, lukter och 

färger m.m. samt de aktiviteter som trädgården erbjuder, kan få en person att tänka mer 

positivt om sig själv och sin kapacitet. Upplevelser och minnen ifrån platser från barndomen, 

kan ge en känsla om identiteten. Miljöer som tillhör jaget är de som människan refererar till. 

En miljö som korresponderar med referenserna och jaget säger henne att hon är det hon 
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känner att hon är: en del av världsmeningen. (Tornstam 1986, Grahn 1991, Perris 1992, 

Havensköld & Risholm Motander 1995)  

 

Artikelförfattarna beskriver vikten av att fokusera på den målgrupp som trädgården är till för, 

när man designar en ”healing garden”. Man behöver också ha en balans mellan att bara vara i 

trädgården, uppleva den och arbeta i den. Många trädgårdar har feldesignade områden t.ex. 

kultiveringsängar som inte blir en del av rummet. Man bör också alltid se till att alla sinnen 

t.ex. känslan av en varm sten. Det är också viktigt att tänka på att naturen påverkar människor 

olika beroende på livssituationen och hur mycket mental styrka man ha. Därför bör trädgården 

utformas så att den passar besökare med olika nivåer av mental styrka. Trädgården kan 

indelas i fyra platskategorier:  

1. Platser som man kan vara helt själv om den psykiska kraften är låg. Personen med låg 

psykisk kraft har ett inåtriktat engagemang och är därmed i stort behov av en miljö som inte 

ställer några krav. Personer i detta tillstånd väljer att vara för sig själva, för att ha utrymme att 

tänka och stöds därför av att vistas i så naturlika miljöer som möjligt.  

2. Platser där man kan betrakta andra personer om man har lite mer psykisk kraft och är 

emotionellt deltagande. Personen är nyfiken på vad som händer i omgivningen men har inte 

någon kraft att själv delta.  

3. Ytor för gruppaktiviteter för personer som kan delta i aktiviteter och som kan umgås med 

andra människor och vara kreativ. Här passar trädgården in som en miljö för aktiviteter. 

Personen är psykiskt starkare men klarar inte av att ställas inför krav. 

4. När personen är psykiskt stark och klarar av ett utåtriktat engagemang, t.ex. i form av att 

starta egna projekt och leda grupper, är stödet av en miljö av mindre betydelse eftersom 

personen nu klarar av att vistas i mera kravfyllda miljöer.  

 
Åtta parkkaraktär 

Trädgården bör innehålla de åtta parkkaraktärerna. Då kan personen som kommer till 

trädgården med många rum lättare hitta det han behöver. Den kan också tilltala fler individer. 

De åtta olika karaktärer som människor finner tilltalande i natur och gröna miljöer är 

rofylldhet, vildhet, artrikedom, rymd, vidd (allmänning), refug (viste), samvaro (möte) och 

kultur. Patrik Grahn (2002) beskriver dessa åtta karaktärer enligt Tabell 1, nedan. Grahn 

menar att ju fler karaktärer en park eller en trädgård innehåller desto mer omtyckt blir platsen. 

De olika kategorierna om platsens betydelse för den mentala kraften som tidigare beskrivits 

                                                                                                     



kan kopplas ihop med de åtta karaktärerna med avseende på personers olika behov av olika 

miljöer utefter deras psykiska tillstånd. Personer med låg psykisk kraft, stressade och sårbara 

individerna tilltalas av karaktärerna rofylldhet, vildhet, artrikedom och rymd, medan personer 

med något större psykisk kraft, d.v.s. de mindre stressade individerna tilltalas av allmänning, 

kultur och viste. Karaktären samvaro, tilltalar vissa stressade personer men kan även upplevas 

negativ.  

                                                   
Illustration 1.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: De åtta karaktärerna som tilltalar människor i natur och gröna miljöer.  
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Figuren är hämtad från: Om trädgårdsterapi och terapeutiska trädgårdar skriven av Patrik 

Grahn i boken Svensk miljöpsykologi, 2005.  

Karaktär  Platsens egenskaper  

1. Rofylldhet  Ro och tystnad. Ljud från vind, vatten, fåglar och insekter. Platsen signalerar 

vördnad, andakt, renhet och lugn. Seren, ej skräp, ogräs, buller och störande 

människor.  

2. Vildhet  Vild natur där växter ser ut att vara självsådda. Lav- och mossbelupna 

stenblock, gamla stigar, mystik och association till sägner.  

3. 

Artrikedom  

Mångfald av djur- och växtarter med bär, svampar, fjärilar, fåglar och 

blommor. Platsen kan associeras till ”Edens lustgård”.  

4. Rymd  Vilsam känsla av att ”komma in i en annan värld”, in i en sammanhållen 

helhet till en plats dit man kan sig för självreflektion, såsom en havsstrand 

eller en bokskog  

5. Vidd, 

allmänning  

Utsikt och gröna, öppna ytor, ängen och tunet samt, de urgamla skandinaviska 

platserna för marknader, ting, och val av kungar. Idag platser för 

drakflygning, idrott och picknick. Överblick över vad som händer.  

6. Refug, 

viste  

Omgärdade trygga nästen, platser som personer lätt kan appropriera som sina 

egna. Barnets koja, en trädgård för den vuxne. Ett eget revir för sinnliga 

upplevelser.  

7. Samvaro, 

möte  

Platser som ger möjlighet till möten mellan människor, umgänge och sociala 

kontakter. Människor söker sig dit för att delta i aktiviteter såsom dans, musik 

och mat, eller för att se andra människor roa sig, att exempelvis samlas kring 

en majstång.  

8. Kultur  En plats relaterad till symboler för mänskliga värderingar som ger, uttryck för 

religion och historiska händelser som erbjuder fascination inför tidens gång.  

 

 

Designtips 

Andra tips för en lyckad design av en helande trädgård som man kan ta fasta på presenteras i 

boken ”Healing Gardens - therapeutic benefits and design recommendations” (Cooper M. & 

Barnes, 1999). Design tipsen baseras på forskning avseende natur och stressreduktion.  
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Det ska vara lätt att hitta i trädgården och besökaren ska kunna få känslan av att kunna göra 

egna val. Det ger känslan av kontroll, vilket sänker stress nivån. Därför bör designen vara 

utformad med en variation av t ex sittplatser som passar för olika sinnesstämningar. Platser i 

både sol och skugga är bra att ha med. För att hjälpa besökaren att rikta sin uppmärksamhet 

mot växterna bör växt materialet innehålla kontraster och harmonier i struktur, form, färg och 

arrangemang. Men man bör tänka på balansen, för många olika växter kan skapa oro osv. Det 

är bra om trädgården innehåller vatten eftersom forskning visat att både hörsel och synintryck 

av vatten har en lugnande effekt på människan. Man kan använda växter som stimulerar lukt, 

syn, hörsel och smak. Även rörelse t ex ett högt gräs som rör sig och prasslar i vinden kan 

verka stressreducerande. Man kan medvetet välja buskar, perenner och träd som visar tydliga 

årstidväxlingar i t ex färg, blomning, så att besökarna upplever tidsperspektiv. Det är bra om 

man sparar stora träd som redan finns på platsen, därför för att träd ofta ger människan en 

känsla av beständighet. 

 

Sammanfattning av grön hälsa  

Alla människor kan påverkas av sin omgivning både positivt och negativt. En av dagens 

forskningsteorier enligt Ulrich (1987) menar att människans ursprungsmiljö är naturen. Hela 

människans fysiologiska system är utvecklat för att klara sig i naturen med allt vad det 

innebär. Här fungerar människans reflexer mot hot såsom exempelvis ormar, mörker och 

blod. Vi blir också i större utsträckning fascinerade av naturen, vilket gör enligt Kaplans teori 

(1995) att vi inte använder vår riktade uppmärksamhet som i längden gör oss mentalt trötta. 

Med dessa tankar i bakgrunden är det lätt att förstå varför barns motorik och 

koncentrationsförmåga utvecklas bättre om de får vistas i utemiljöer med stora grönytor. 

Personer med demenssjukdom minns när de kommer i kontakt med naturelement, mentalt 

utmattade personer hittar sin inre balans med hjälp av trädgårdsarbete, personer med 

hjärnskador får mer motivation att träna koordinationen genom att plantera jämfört med att 

lyfta träningsredskap. Det är för dessa personer mer naturligt att utvecklas och läka i en 

naturmiljö. Kanske är det lättare för psyket och den fysiska kroppen att samarbeta i 

naturmiljöer.   

När man skapar utemiljöer för olika målgrupper är det viktigt att sätta sig in deras behov och 

vad platsens syfte är vad gäller t ex trädgårdsterapi, lekplats eller en helande trädgård. Oavsett 

vilket syfte utemiljön har och vilken målgrupp den möter så kan man sammanfatta det 

viktigaste innehållet med att platsen ska vara trygg, vilket kan vara en förutsättning för att 

människan ska kunna slappna av och aktivera sina sinnen. 
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 Därför bör man skapa ett avgränsande rum mot omvärlden, t.ex. med hjälp av plank, häckar. 

Platsen bör ha ett variationsrikt innehåll, för att den då liknar den vilda naturen, vilket är vår 

ursprungsmiljö. Den kan då också passa fler individers behov. Det bör finnas platser 

utformade för människors varierad mentala styrka. 

 

 

4 Vinsterna av utomhusverksamhet för Hälsohuset. 
 
 
I detta avsnitt kommer jag att besvara arbetets frågeställningar och dra egna slutsatser av det 

fakta som min litteratursökning gav. 

 

– Vad kan Hälsohuset vinna på att ha en del av sin verksamhet utomhus?  

 – Vilka är de viktigaste restorativa trädgårdskvalitéer för Hälsohusets målgrupp? 

 

Hälsohusets intention med trädgården är att kunna bedriva delar av sin verksamhet utomhus.  

Verksamheterna handlar om att hjälpa människan till fysisk och psykisk balans genom 

samtalsterapi och olika rörelseterapiformer såsom yoga, qigong och dans. För mig handlar 

balans bl.a. om att ha en bra kontakt med både kropp och själ. När man är balanserad vet man 

vad det är man känner och varför och man har sina sinnen aktiverade på ett sätt som känns 

behagligt. Kroppen och själen ger signaler om vad den har behov att göra, t.ex. antingen 

befinna sig i stillhet eller i rörelse. 

 

Vad kan Hälsohuset vinna på att ha en del av sin verksamhet utomhus? 

Vad vinner man då på att ha t ex yoga utomhus i stället för i ett rum inomhus? Intentionen 

med att utöva yoga är att finna den balans som jag beskrev ovan. Naturen ger enligt Kaplan & 

Kaplans teori, människan ett stort utbyte jämfört med en stadsmiljö eller inomhusmiljö. Det är 

i naturmiljön vi egentligen är anpassade till att leva i. Där är det lättare att komma i den 

kontakt med sig själv som krävs för ett avslappnat tillstånd. I naturen eller enbart åsynen av 

natur läker en människa snabbare än inomhus. Därför tror jag att de vinster som yogautövaren 

skulle kunna känna av i en utomhusmiljö är: 

  

I en utomhus miljö är det lättare att koppla bort de andra yogautövarna och komma in i sin 

egen sfär. Inomhus förhåller man sig i högre grad till rummet där ljud och dofter blir mer 

påträngande. Utomhus kan det också vara lättare att känna sig anonym, därför att rummet gör 
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oss till personer. Man kan lättare koppla bort tankar i en utomhusmiljö och få nya tankar 

istället. Därför att vi förhåller oss till uterummets större sammanhang. Fler sinnen skulle 

kunna bli aktiverade och ge positiva känslor.  

 

När det gäller de andra verksamheterna som exempelvis samtalsterapi, tror jag att ett samtal 

skulle kunna tjäna sitt syfte om utemiljöns plats är trygg så att klienten känner sig avslappnad. 

Kanske skulle man även där lättare omvärdera och reflektera över sina tankar p.g.a. den 

distans naturmiljön ger människan. 

 

Att meditera utomhus kan bli en ny upplevelse. När man mediterar vill man koppla bort 

omvärlden, och söka andra medvetandenivåer. Jag tror att det kan vara svårt i början eftersom 

naturen triggar så många sinnen. Men när man vant sig vid den nya situationen kan naturens 

element hjälpa till att få tankarna att lyfta. Vi människor ingår som en del i naturen och därför 

borde det vara lättare att bli ett naturen än med rummet. Även i detta fall krävs det att 

utemiljön känns trygg.   

 

Hälsohuset nya trädgård skulle även kunna vara en plats där man kan hålla möten. Att hålla 

möten utomhus i stället för inne runt ett bord på det mer traditionella sättet skulle ge 

mötesdeltagarna chansen att tänka friare och kanske komma ur sina invanda roller. 

 

Vilka är de viktigaste restorativa kvalitéer för målgruppen i Hälsohuset trädgård? 

De viktigaste restorativa kvalitéer för Hälsohusets målgrupper är att det finns platser där man 

kan känna sig trygg, på ett sådant sätt att man kan slappna av. Det är viktigt att man kan ha en 

utblick och en vy att betrakta, och en trygg rygg där man vet vad man har bakom sig. Det 

behöver finnas platser där man kan föra ett samtal så ingen hör vad man säger. Det behöver 

finnas ytor som är tillräckligt stora för att passa för yoga och dans. Dessa miljöer ska designas 

utifrån de riktlinjer som gör en helande trädgård.        

 

 

 5 Inventering och analys 
 
 
För att kunna göra en ny utformning av Hälsohusets trädgård kommer jag i detta avsnitt att 

sammanfatta mina anteckningar från mitt första möte med platsen till en analys av trädgårdens 

nuläge. 

                                                                                                     
14 



Jag kommer att visa foton och en ritning över trädgården med dess befintliga växtmaterial. 

När jag gjorde ritningen utgick jag från mina mätningar av platsen samt en karta som jag fick 

av uppdragsgivaren.  

 

Hälsohuset ligger i en företagsby i Båstad. Byn består av sju vackra sekelskiftens hus som 

ligger nära stora skogsområden och en å. Framför Hälsohuset finns en stor gräsmatta. På 

gräsmattan finns nio gamla äppelträd som står i en lång rad, en stor rododendron buske och en 

bokberså. Det växer några klängrosor och en vinranka vid husets fasad. På gräsmattans ena 

sida är en måbärshäck placerad. Bakom häcken finns ett två meter högt plank. Anledningen 

till att planket finns är antagligen för att skymma en parkering och en sopstation som ligger 

bakom. Vid gräsmattans andra sida flyter ån med ett skönt porlande ljud. När jag gick runt 

och kände in atmosfären på de olika platserna i trädgården hittade jag en oväntat trevlig plats 

vid husets fasad närmast ån. Där står det nu ett torkställ. Om man sätter sig där och lutar 

ryggen mot husväggen infinner sig en skön känsla. Det fanns en fin stenmur och några 

ormbunkar och man kan höra åns ljud alldeles bredvid. En annan plats som gav en oväntad 

känsla var den stora bokbersån. När man gick in där så ville man genast gå ut igen. Det var en 

obehaglig känsla där inne. Det växte nästan inget gräs på marken p.g.a. att det stora trädet 

skuggade för mycket. Några av häckplantorna var i dåligt skick så det blev hål i bersån.  

 

På andra sidan ån börjar den vackra bokskogen som växer uppåt på en kulle. För att ta sig till 

skogen får man gå över gräsmattan. När man närmar sig skogen ser man några hasselträd och 

det växer kirskål i gräsmattan. Det finns en liten bro över ån och sedan kommer en 

mossbeklädd stentrappa som leder upp i skogen. Högst uppe på kullen har Hälsohuset nyligen 

gjort en eldplats. Man har huggit ner träd runt om p.g.a. för hög brandrisk. Lite längre bort på 

kullen finns en öppning bland träden, där man kan stå och betrakta en fin utsikt. 

 

Mitt intryck av platsen är att det finns goda förutsättningar att skapa en miljö som har 

hälsofrämjande egenskaper. Den direkta närheten till skogen och ån gör det lättare att utforma 

trädgården och göra den användbar utifrån sina restorativa syften. De vilda komponenterna 

gör förmodligen platsen mer spännande och trevlig att vistas på. Det känns inte så svårt att få 

den platta gräsmattan omvandlad till en helande trädgård med bokskogen och ån som en 

tillhörande delar. Men det krävs vissa förändringar, och dem presenterar jag i nästa avsnitt. 
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Nedan följer den karta jag fick av beställaren, inventerings skiss över Hälsohusets trädgård 

och foton som visar trädgårdens befintliga skick. 

 

 
Fig. 1. Grundkarta 
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Fig. 2. Inventeringsskiss över befintlig trädgård med omgivningar 
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 Hälsohuset 

Bild 1. 

 Gräsmatta och rododendron 

Blid 2. 

 Plats med skönt vattenljud 

Bild 3. 
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 Katsura och bokberså 

Blid 4. 

 

 Inuti bersån 

Bild 5. 
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 Bro över ån 

Bild 6. 

 

 Ån med porlande vatten 

Bild 7. 
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 Mossbeklädd trappa 

Bild 8. 
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 Bokskog 

Bild 9. 

 

 
6 Trädgårdens utformning 
 
Det första jag började med i mitt skissarbete var att ta fasta på det fakta som min 

litteratursökning gav. Jag har bland annat valt att koppla ihop de olika platserna i trädgården 

med de åtta parkkaraktärerna. Det ska också finnas miljöer för människor i trädgården som 

passar med olika mentala förmågor i trädgården samt även med Hälsohusets verksamhet. Jag 

har planerat utformningen utifrån svaret på min frågeställning om vilka restorativa 

trädgårdskvalitéer som är viktigast för Hälsohusets målgrupp. Jag har även utgått ifrån min 

inventering och analys av platsen. När det gäller valet av växter har jag utgått ifrån platsernas 

ståndortsförhållanden och Båstads växtzon 1. Den litteratur jag utgått från i mina växtval är 
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Palmstierna & Johansson (2006) Träd och Buskar och Hansson & Hansson B. (2007). 

Perenner 
  

Nedan presenterar jag min illustrationsplan över trädgårdens nya utformning. Jag har valt att 

rita en perspektiv bild för att det ska bli lättare för betraktaren att föreställa sig och förstå 

utformningen. Sedan följer mina val och dess förklaringar över trädgårdens olika delar. På 

vissa ställen visar jag några egna illustrationer som ska förtydliga vad jag menar. I avsnittet 

visas också min planteringsplan med växtlista. Som avslutning gör jag en sammanfattning av 

det jag kommit fram till.  

 

Illustrationsplan 
 

 
 

Illustration 2. 
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Trädgårdens delar 

1. Häckar 
Eftersom platsen idag inte har någon tydlig rumskänsla är det just det jag vill skapa. Att 

trädgården blir en avgränsad trygg plats är det viktigaste anser jag. Detta är förutsättningen för 

att trädgården ska bli en helande miljö. Den måbärshäck som finns på trädgårdens högra sida i 

idag kompletteras med ytterligare plantor för att löpa hela vägen utmed gräsmattan. Det är 

också viktigt att den en- meter höga häcken får börja växa på höjden så att den med tiden blir 

en grön vägg. Inne i trädgården vill jag placera ut tre rumsavdelande häckar som hjälper till 

att skapa rum med olika karaktärer. För att trädgården ska få lite vintergrönt material väljer 

jag en ligusterhäck som är grön året om 

 

 2. Planket  
Om man utgår ifrån det plank som finns och bygger ett liknande runt om den högra sidan och 

den nedre delen av trädgården, så har man gjort det allra viktigaste. Då har trädgården fått ett 

rum. För att göra planket mer dekorativt så ska klängväxter planteras både på insidan 

och utsida. Planket bör därför byggas en halvmeter in på den nedre sidan för att få plats att 

plantera klängväxterna. På plankets utsida väljer jag bokharavinda som är mycket 

snabbväxande. På plankets insida vill jag att det ska planteras doftande honungs klängrosor. 

Under rosorna planteras daggkåpa för att få rabatten grön och minska ogräsrensning. 

Daggkåpans blad har en vacker form som ger en fin kontrast till klängrosorna. 

 

3. Ingången  
Ingången till trädgården är placerad vid Hälsohusets ena fasad. Idag växer vackra klängrosor 

där. För att entrén ska ge en välkomnande doft ska lavendel planteras under rosorna och vid 

ingångens andra sida. En bänk placeras så att man har planket i ryggen så att man kan sitta 

och få en utblick över hela trädgården. Platsen får karaktären vidd, allmänning. 
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Illustration 3. Sittplats vid planket med klängrosor 

 

4. Äppellunden  
På denna plats utgick jag ifrån de äppelträd som fanns i trädgården. De står i en lång rad och 

bildar en vägg och som skapar ett rum. Därför ska ytterligare åtta äppelträd planteras så att 

rummet får ett innehåll. Jag ser framför mig den kontrast som uppstår mellan de gamla träden 

och de nyplanterade. Det blir som en tidsskildring. Det kommer att bli vackert på våren när 

alla träden blommar. Denna plats har karaktären samvaro p.g.a. sin placering nära ingången 

där människor kommer och går. Här råder lite mer rörelse och man kan t ex utöva qigong. 

 

5. Yoga och dans halvcirkeln 
På denna plats framför huset brukar Hälsohuset utöva dans och yoga. Platsen är lämplig för 

att där kan man höra ljudet från musikhögtalarna som finns inomhus. För att platsen ska 

kännas tryggare och för att det ger mer rumskänsla utformas en perennrabatt i form av en 

halvcirkel. Utövarna får då en känsla av en ”trygg rygg”. Växterna är höga och färgskalan 

består av flera olika färger eftersom detta inbjuder till aktivitet i denna lite mera aktiva del av 

trädgården. Växterna är rödsolhatt, jättetåtel, rosa kransveronika och höstsolros. Tre 

lågväxande stjärnmagnolia står i rabatten. De hjälper till att markera ut rummet och ger höjd 

på rabatten. Platsen får karaktären samvaro. 
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6. Sittplats med vattenljud 
På denna plats in finner sig karaktären rofylldhet. Här kan man sitta lutad mot husväggen och 

lyssna på åns porlande. En spaljé måste byggas mot glasverandans sida så man inte känner sig 

betraktad. En skuggtålig alpklematis planteras intill spaljén. Platsen är i stillhet så länge det 

inte pågår någon verksamhet i den närliggande yoga- och danshalvcirkeln. 

Sittplats med vattenljud 

Illustration 4. 

 

7. Sittplats med skogsutblick 
Här kan man vistas och känna närhet till bokskogen och dess ljud. Man hör även vattnet från 

ån. Tre träd är planterade för att skapa rumslighet och ge skugga. Jag har valt rönn och 

rönnsumak därför att deras blad står fint är fina i kontraster till varandra och på hösten blir det 

vackert med rönnbären och rönnsumakens fröställningar. Platsen får karaktärerna vildhet och 

artrikedom. 

 

8. Rabatt med liggplats 
På den här platsen blandar sig karaktärerna rofylldhet, viste och vildhet. Här kan man få ligga 

ner för att vila eller meditera med ljudet från skogen och ån bakgrunden. Växterna i 

perennrabatten är höga och skapar ett tryggt rum. Strutbräken, silverax, krollilja  
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9. Rabatt med skogslika växter 
Eftersom den här trädgården ligger bredvid ett skogsområde som Hälsohuset också vill 

använda i sin verksamhet, vill jag utforma så att de båda miljöerna blir till en helhet. För att 

tona ner övergången mellan det vilda och det anlagda ska området vid ingången till skogen 

innehålla växter som finns i skogen. Jag har valt storfryle, träjon och strutbräken. Här kan 

även sittvänliga stenar i olika storlekar placeras ut. Platsens karaktär blir artrikedom och 

vildhet. 

 

10. Bokskogen      
Att gå på bron över ån och sedan hitta en mystisk mossbelagd trappa som leder upp på kullen 

är spännande. Detta finns redan som en kvalitet i området. Bredvid bron och en bit in i skogen 

finns en vacker yta där en bänk skulle kunna placeras. Denna plats är lämpad för att utföra 

samtalsterapi på. Där har man avskildhet men ändå uppsikt över omgivningen. Man sitter nära 

vattnet som har en lugnande effekt. Samtalsterapi kan även utföras uppe vid eldplatsen då eld 

också verkar rogivande. En bit bort ifrån denna plats finns en öppning bland träden där kan 

man finna en fantastisk vy. I bokskogen kan man finna karaktärerna vildhet, artrikedom, 

rymd, rofylldhet, vidd, allmänning och samvaro. 

 

11. Bokbersån 
Denna plats är komplicerad. Hälsohuset vill gärna ha kvar denna berså. Den har kvalitéer då 

den är högvuxen och bildar ett rum, men känslan inne i bersån är inte så trevlig eftersom det 

nästan inte växer något där inne p.g.a. att det är en alltför mörk plats. Den behöver trots detta 

tätas med nya bokplantor. Mina idéer om denna yta är att antingen lägga ut många vackra 

stenar på marken och plantera skuggtåliga växter, eller att bygga en trädgårdskompost. 

Uppdragsgivaren hade en idé om att ställa en skulptur i bersån. Det kan bli bra om skulpturen 

har rätt uttryck och placering. Jag kan se framför mig hur man utifrån skymtar skulpturen inne 

i bersån och det ger ett spännande och mystiskt intryck. Om man kombinerar detta, lägger ut 

stenar, planterar skuggtåliga växter och placerar en skulptur i bersån så kan platsen få ett 

utryck som är tilltalande. Den skulle då förmedla karaktären kultur, vilket också är en viktig 

del i en trädgård. 
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12. Hörnet med plats för möten     
I detta hörn av trädgården kan man få den ro och avskildhet som behövs när man t ex ska sitta 

ute och hålla möten. Hörnets ena sida gränsar till skogen. Jag har placerat en häck framför för 

att skapa ett rum. Framför häcken står en rönn med mynta som marktäckare. Rönnen har jag 

valt för att det redan finns en rönn på området. Det ger en bra komposition med ytterligare en. 

Myntan ger ifrån sig en god doft och Hälsohuset kan använda myntan till bl.a. te.  I rummets 

hörn finns en rabatt med skuggtåliga perenner strutbräken och jätterams. På den här ytan får 

man karaktären samvaro, rofylldhet och artrikedom.     

 

13. Sol rabatt med ingångar  
På denna plats växer det höga perenner som ger insynsskydd till de två ligg/sittplatser som 

finns inne i rabatten. Här kan man vila och meditera samtidigt som man kommer riktigt nära 

växterna. Växterna, dvs. vit kransveronika, lammöron, vit höstanemon och jättetåtel har en 

enhetlig färgskala och ger ett vilsamt intryck. Platsen får karaktären refug, viste p.g.a. av att 

växterna bildar ett näste. Alla perennerna har vackra vinterståndare så platsen har goda 

kvalitéer under hela året. Ett lågväxande magnoliaträd växer i rabatten för att ge höjd och för 

den vackra kompositions skull. 

 

14. Aktiv odlings del 
För att ge Hälsohuset och dess besökare möjligheten att vara delaktiga finns en plats där de 

kan planera trädgårdens utformning själva och t ex odla grönsaker och andra ettåriga växter. 

 

15. Övriga träd och buskar i trädgården 
I anslutning till bokskogen växer det i dag fem hasselbuskar som får stå kvar för att de bidrar 

till med den övergång mellan det vilda och det anlagda som jag eftersträvar. Bakom bok 

bersån står en stor katsura. Idag står en stor rododendron buske på gräsmattan som man på 

Hälsohuset gärna vill ha kvar. Den ser ut att trivas trots att den inte växer i sin optimala 

ståndort. För att skapa något nytt väljer jag att plantera ytterligare två rododendronbuskar  

bredvid den gamla och sedan kan en sittplats utformas där med hjälp av en sten. 

 

Jag vill att trädgården ska innehålla några träd som med tiden kan växa sig höga och skapar 

rumslighet genom att forma ett tak. Jag har valt ask som är ett snabbväxande träd och kan bli 

riktigt stort. Under dessa två träd växer nävor som marktäckare.  
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Några exempel på mina växtval. 

                     
Bild 10. Höstsolros      Bild 11. Kransveronika      Bild 12. Strutbräken     Bild 13.Storfryle 
 
 

 

                   
Bild 14. Silverax                             Bild 15. Honungsros           Bild 16. Rönnsumak 
 
 
 
 

     
                                            
Bild 17. Rödsolhatt                     Bild 18. Träjon                                  Bild 19. Krollilja               
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Illustration 5. 
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Tabell 2. 

Växtlista 
Nr  Växtslag 

(latinskt namn) 
Svenskt namn Antal C/C Kommentar 

 Träd 
1 Fraxinus excelsior Ask 2 Snabbväxande. H 30m 
2 Magnolia stellata ”Rosea” Stjärnmagnolia 4 Rosablommor. H 1-3m 
3 Malus domestica ”Oranie” Äppelträd 5 Grundstam A2, Höstfrukt 
4 Rhus thypina Rönnsumak 1 Vackra fröställningar 
5 Sorbus aucuparia Rönn 3 H 10-12m 

Häckar 
10 Carp ilus betulus Avenbok 15 Täta bokbersån, 5st/1m 
11 Ligustrum vulgare ”Atrovirense” Liguster 100 Vintergrön, 5st/1m 
12 Ribes alpinum Måbär 12 5st/1m 
 Buskar 
21 Rododendron 

”Catawbiense grandiflorum” 
Praktrododendron   Ljuslila blommor. H 1-3m 

Klätterväxter 
28 Clematis alp ina “Albina p lena” Alpklematis 4 30 Vita b lommor 
29 Fallopia baldschamania Bokharav inda 15 150 Snabbväxande, vita blommor 

30 Rosea helenae ”Lykkefund” Honungsros 14 100 Krämvita blommor. Taggfri 
Perenner 

37 Actaea racemosa Silverax 170 50 Vita b lommor. H 150-200cm
38 Alcemilla epipsila Liten praktdaggkåpa 220 30 Marktäckare 
39 Anemone japonica Höstanemon 140 35 Vita b lommor. H 150cm 
40 Dryopetris felix-mas Träjon 125 40 H 80cm  
41 Echinacea purpurea “Magnus” Rödsolhatt 85 30 Rosa blommor. H 100cm 
42 Geranium x cantabriense Liten flocknäva 40 35 Marktäckare, rosa blommor 
43 Heliantus rididus Höstsolros 100 30 Gula b lommor. H 150cm 
44 Lavendula angustifolia 

“Munstead” 
Lavendel 225 20 Lila blommor. H 50cm 

45 Lilium martgon Krollilja 170 40 Rosa blommor. H 100cm 
46 Luzula sylvatica Storfryle 135 35 H 100cm 
47 Matteuccia struhipteris Strutbräken 180 50 H 100-150cm 
48 Mentha x Piperita Pepparmynta 50 35 Rosa blommor. H 70cm 
49 Molina arundinacea ”Skyracer” Jättetåtel 70 50 H 250cm 
50 Polygonatum mult ifolium Jätterams 50 40 Vita b lommor. H 80cm  
51 Stachys byzantia ”Silver carpet” Lammöron 450 20 Vita ludna blad. H10-15cm 
52 Veroniccastrum virg inicum 

”Album” 
Kransveronika 140 35 Vita b lommor H. 150cm 

53 Veroniccastrum virg inicum 
”Pink glow” 

Kransveronika 45 35 Rosa blommor H. 150cm 
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Sammanfattning av trädgårdens utformning 

I trädgårdens utformning har jag skapat miljöer som kan passa för Hälsohusets verksamhet. 

Jag har tagit fasta på informationen från min analys av trädgården och litteratursökningen när 

jag gjort mina val. Jag har försökt att begränsa mig och t ex inte fylla hela ytan med många 

rabatter. Gräsmattan måste kunna klippas av vaktmästarens åkgräsklippare. Exempel på mina 

val är häckarna som skapar rum med olika karaktärer. Sitt- och liggplatser är placerade så att 

man kommer nära växterna. De flesta av växterna är så höga att de ger en rumslighet. 

Besökarnas sinnen kan bli aktiverade eftersom det finns växter med doft och platser med 

vattenljud. Tillgången till skogens vilda element ger trädgården kvalitéer som kan vara svåra 

att anlägga i en trädgård. Jag har i utformningen försökt att få skogen och trädgården till en 

helhet genom att placera ut skogslika växter i området där de två ytorna möts. I detta område 

väljer jag även att låta en yta vara oanlagd eftersom det växer kirskål där på ett estetiskt vis. 

Eftersom det tar lång tid för växter att bli stora har jag valt många snabbväxande växter. 

Ligusterhäcken kan ta tid på sig att bli hög så att den bildar skyddande väggar. Jag valde en 

ligustersort som är vintergrön så trädgården får goda kvalitéer även på vintern. 

 

Idéer 

Vid min första träff med beställaren pratade vi om att trädgården kanske skulle anläggas i 

etapper och att man kan göra vissa kortsiktiga lösningar för att få trädgården att fungera 

utifrån sitt syfte. För att hälsohuset ska kunna börja med att använda trädgården så fort som 

möjligt är första prioritet i anläggning arbetet att bygga planket. Då kan besökarna ändå känna 

att detta är ett avgränsat tryggt rum. Sedan kan man satsa på att plantera häckar snabbt 

eftersom de tar tid på sig att växa. Under deras tillväxt kan man göra enkla spaljéer bakom 

dem av t ex björksly. Man spettar ner dem 50 cm och tvinnar ihop de smala grenarna. Sedan 

kan man plantera ettåriga slingerväxter som kan hjälpa till att skapa täta väggar. Om man 

gräver upp gräsmattan på de platser som de olika rabatterna ska vara kan man även här 

använda sig av ettåriga växter. Man skulle kunna välja klöver som ger jorden gröngödsling till 

näst kommande år. Ett alternativ är att märka ut var rabatterna ska vara och sedan låta 

gräsmattan växa sig hög på dessa ytor. Gräset kan bli riktigt vackert när det blommar med 

sina vippor. Det kan vara bra att aktivera de olika ytorna så att trädgården börjar sin 

förändringsprocess. Då ser man också utformningen och kan känna efter hur det känns. En 

annan sak man kan göra för att tidigt förhöja trädgårdens kvalitéer är att göra skyltar som 

beskriver platsens egenskaper t ex sittplats med vattenljud, äppellund eller sittplats för 
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växtrelationer. Man kan göra små utsmyckningar t ex en liten guldsten vid ån, en vacker 

mosaikplatta i gräsmattan, lyckor i träden. Detta aktiverar platser och kan väcka nyfikenhet.  

Hälsohuset får hålla ögonen öppna och leta efter material som de kan använda i sin trädgård 

t.ex. vackra stenar, pinnar och sly att bygga med.         
 
 
7 Kritisk analys och reflektion 
 

När jag besökte Hälsohuset kände jag att platsen hade en själ som jag förstod och miljön 

tilltalade mig. Det var ett bra utgångsläge, jag kunde arbeta med miljön istället för att ta bort 

eller skyla. Jag fick många idéer och de flesta har nu kommit med i trädgårdens utformning. 

Det som kan vara svårt att visa i ett sådant här designförslag är de idéer som är på detaljnivå. 

Därför gjorde jag ett eget avsnitt för dessa idéer i arbetet. En avgränsning som jag gjorde 

under arbetets gång var att inte utforma de gångar eller trampstenar som var tänkt från början. 

Detta för att de kräver en del skötsel och för att de inte kändes viktiga i samanhanget. Jag 

utelämnade även en utformning av stödmurar till upphöjda rabatter som jag egentligen tycker 

är en mycket viktig del. Men konstigt nog föll det bort under arbetets gång. Att ha med 

vårlökar i en utformning är också viktigt, men tyvärr han jag inte med det. 

Jag valde att göra en planteringsplan för att utmana mig själv, att göra sådan har känts som 

någonting krångligt och svårt. Dessutom kompletterar den min illustrationsplan som blev mer 

som en bild med mindre detaljer. Jag hade tänkt ha mer illustrationer i arbetet och ångrar att 

jag inte började tidigare i arbetet med att göra dessa. 

 

Mitt tillväga gång sätt känns lite avigt så här i efterhand. Det hade varit bättre att försöka 

skissa på idéer under tiden jag arbetade med den teoretiska delen. Jag har genom att göra det 

här arbetet lärt mig mycket om den process det är att lämna ett designförslag. Det har gett mig 

lite mer självförtroende i mina tankar om att arbeta med att utforma gröna miljöer. 

En fråga jag ställer mig är hur utformningen av trädgården blivit om jag inte hade haft den 

teoretiska delen att arbeta med?  Den teoretiska delen gav mig en hel del information som jag 

hade användning av, men jag hade gärna ägnat mer tid åt planeringen av trädgården och även 

mer tid till att göra en skötselplan till beställaren. När man har gjort en trädgårds utformning 

blir den en vän som man vill att det ska gå bra för. 
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	7 Kritisk analys och reflektion 
	 
	Jag valde att göra en planteringsplan för att utmana mig själv, att göra sådan har känts som någonting krångligt och svårt. Dessutom kompletterar den min illustrationsplan som blev mer som en bild med mindre detaljer. Jag hade tänkt ha mer illustrationer i arbetet och ångrar att jag inte började tidigare i arbetet med att göra dessa. 
	 
	Mitt tillväga gång sätt känns lite avigt så här i efterhand. Det hade varit bättre att försöka skissa på idéer under tiden jag arbetade med den teoretiska delen. Jag har genom att göra det här arbetet lärt mig mycket om den process det är att lämna ett designförslag. Det har gett mig lite mer självförtroende i mina tankar om att arbeta med att utforma gröna miljöer. 
	En fråga jag ställer mig är hur utformningen av trädgården blivit om jag inte hade haft den teoretiska delen att arbeta med?  Den teoretiska delen gav mig en hel del information som jag hade användning av, men jag hade gärna ägnat mer tid åt planeringen av trädgården och även mer tid till att göra en skötselplan till beställaren. När man har gjort en trädgårds utformning blir den en vän som man vill att det ska gå bra för. 
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