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Sammanfattning 
 
Med bakgrund som arbetsterapeut känns det naturligt att inriktningen för examensarbetet 
är trädgårdsterapi. Detta knyter ihop mina två kompetensområden. 
 
Syftet är bland annat att sammanställa vilka krav ett växtmaterial bör uppfylla för att fungera 
i en terapiträdgård. Förutom att tillfredsställa sinnesintryck, ska terapiträdgården även 
uppfylla de behov som finns för att bedriva terapeutiska aktiviteter. Det är också av stor vikt 
hur en terapiträdgård formges. Att skapa förutsättningar för vila och återhämtning är 
centralt, liksom att tillgodose deltagarnas behov av trygghet och kontroll. 
 
En generell beskrivning över de krav ett växtmaterial bör uppfylla för att passa i en 
terapiträdgård har tagits fram. Exempel på växter presenteras utifrån de behov som ska 
uppnås. 
 
Genom fallstudien med gestaltningsförslag för den planerade terapiträdgården vid Gunnebo 
Trädgårdsrehabilitering, konkretiseras innebörden av det generella växtmaterialet genom att 
utgå från de speciella förutsättningar som råder på just den platsen. Läget är fastställt och en 
planskiss är framtagen. Dessutom har Gunnebo Trädgårdsrehabilitering uttryckt vissa 
önskemål att ta hänsyn till. Gestaltningsförslaget utgår från den planskiss som finns, men 
förslag till förändringar som skulle innebära bättre förutsättningar för bland annat 
trygghetskänsla och tillgänglighet föreslås.  
 
Examensarbetet visar att de krav som preciserats på vad ett växtmaterial för en 
terapiträdgård bör innehålla, ger goda förutsättningar att utgå ifrån då en terapiträdgård 
skapas. Genom att tillgodose sinnesintryck, aktiviteter och behovet av återhämtning och 
trygghet, kan ett växtmaterial tas fram som passar de förutsättningar som råder på en given 
plats. Fallstudien vid Gunnebo Trädgårdsrehabilitering är ett exempel på detta.  
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Inledning 
 
Innan jag började på Trädgårdsmästarprogrammet inriktning hälsa och design, arbetade jag 
som arbetsterapeut med rehabilitering inom många olika områden bland annat 
äldreomsorg, habilitering, rehabiliteringsavdelningar och senast inom akutvården. 
Med min bakgrund som arbetsterapeut var det det naturligt att genomföra ett 
examensarbete som har anknytning till trädgårdsterapi.  
 
Trädgårdsterapi är något som egentligen har funnits väldigt länge. Patrik Grahn (2010) 
skriver i boken ”Alnarpsmetoden Trädgårdsterapi” om Hippokrates, 460-370 f Kr, som ”den 
förste trädgårdsterapeuten”. Hippokrates använde trädgården som del i rehabilitering, vård 
och läkning och ansåg att kost och levnadsvanor var viktiga för hälsan. Han anlade även en 
läkande trädgård med 250 växtarter, i vilken man skulle ta stärkande promenader. 
På 1800-talet var det, i Sverige, Doktor Ernst Westerlund som var den främste förespråkaren 
av naturens och trädgårdens helande verkan. Doktor Westerlund har även kallats ”den 
svenska arbetsterapins fader”. Han ordinerade frisk luft, trädgårdsarbete och promenader 
snarare än att använda mediciner (Grahn 2010). 
Via arbetsterapin utvecklades trädgårdsodlingsterapin (horticultural therapy) på 1950-talet 
till ett eget ämne i USA. Teoribildning och utveckling ligger nära arbetsterapin men under 
åren har trädgårdsterapin fått mer och mer samband även med sjukgymnastik, 
landskapsarkitektur och miljöpsykologi. Sedan 1990-talet har utvecklingen och forskningen 
tagit fart och allt fler inser fördelarna med trädgårdsterapi. 
 
Då det finns många benämningar på den verksamhet som utförs i en läkande, 
rehabiliterande eller terapeutiskträdgård har jag valt att använda ett samlingsbegrepp: 
trädgårdsterapi. Jag återkommer till detta under rubriken Definition av begreppet 
Trädgårdsterapi. 
 
Jag har tänkt göra en sammanställning av det växtmaterial en terapiträdgård bör innehålla, 
som skapas för personer med utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. Jag vill även 
ta reda på om detta generella växtmaterial skulle kunna appliceras på en trädgård eller plats 
där det redan finns vissa givna förutsättningar, så som befintliga växtbäddar, begränsad yta, 
begränsad ekonomi et cetera, och vänder sig således till dem som tänkt utveckla och anlägga 
en terapiträdgård, för personer med utmattingssyndrom och stressrelaterad ohälsa. 
 
I våras kom jag i kontakt med trädgårdsterapeut Emma Naqvi vid Gunnebo 
Trädgårdsrehabilitering. Emma Naqvi berättade då om planerna på att utöka verksamheten 
med en terapiträdgård och att ritningar fanns på den tänkta formen. Hur innehållet skulle se 
ut och vilket växtmaterial den skulle innehålla var inte klart. Idén till examensarbetet föddes 
vid dessa samtal. Emma Naqvi uttryckte intresse av att se ett förslag på hur man skulle 
kunna utforma trädgården utifrån den givna formen och den verksamhet som är tänkt att 
bedrivas där. Terapiträdgården vid Gunnebo Trädgårdsrehabilitering blir i detta arbete ett 
exempel på hur ett generellt växtmaterial skulle kunna appliceras på en redan given form 
och resulterar i ett gestaltningsförslag. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med mitt examensarbete är att sammanställa de krav ett växtmaterial bör uppfylla för 
att fungera i en terapiträdgård, som vänder sig till personer med utmattningssyndrom eller 
stressrelaterad ohälsa. Jag kommer ta reda på vilka kriterier och vilka funktioner 
växtmaterialet bör motsvara för att tillgodose de behov som finns i en sådan trädgård. Jag 
kommer även att ge exempel på växter som uppfyller kraven. 
 
Ytterligare ett syfte i mitt examensarbete är att utforma ett gestaltningsförslag. För att 
konkretisera hur ett växtmaterial kan se ut utifrån givna förutsättningar, kommer jag att 
använda Gunnebo Trädgårdsrehabiliterings planerade terapiträdgård som fallstudie. Genom 
fallstudien kan ett specifikt växtmaterial tas fram utifrån de krav som bör uppfyllas i en 
terapiträdgård, utgående från de givna förutsättningar som finns på platsen i form av läge 
och planskiss samt de önskemål som uttryckts. Fallstudien resulterar i ett gestaltningsförslag 
med växtmaterial som motsvarar behoven vid just Gunnebo Trädgårdsrehabilitering.  
 
Detta arbete koncentrerar sig i första hand på personer med utmattningssydrom och 
stressrelaterade ohälsa. 
 
 

Metod 
 
Som metod för detta examensarbete har jag valt processbeskrivning. 
Information har inhämtats i olika former av publicerat material – litteratur, tidsskrifter och 
digitalt. Muntliga källor har även använts, i form av samtal som genomförts med Emma 
Naqvi på Gunnebo Trädgårdsrehabilitering och arkitekterna Robin Waldenby och Katarina 
Björling som ritat den tänkta terapiträdgården. 
 
Sammanställningen av litteraturen har gjorts för att få en bild av kunskapsläget och syftar till 
att ge en bakgrund och motivering till valet av växtmaterial. Förhoppningen är att detta 
tillsammans med de samtal som genomförts skall göra att läsaren får en bra förståelse för 
resultatet. De planskisser som arkitekterna utformat finns också med i arbetet, se sid 23 och 
24 . 
 
De samtal som genomförts med Emma Naqvi, Robin Waldenby och Katarina Björling var inte 
regelrätta intervjuer utan öppna samtal där endast snabba anteckningar fördes, utan 
diktafon. Efter samtalen skrevs anteckningarna ihop och texten i bilagorna är min tolkning av 
samtalen, se bilagor. 
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Definition av begreppet trädgårdsterapi  
 
Trädgårdsterapi som behandlingsform har många olika benämningar. Jag har valt att utgå 
från Yvonne Westerbergs bok ”Sinnenas Trädgård” (2011) där hon på ett relativt enkelt sätt 
sammanfattar vad trädgårdsterapi är. Yvonne Westerberg är arbetsterapeut och ”Sinnenas 
Trädgård” är den bok som jag uppfattar som mest aktuell. 
 
Westerberg definierar trädgårdsterapi så här: 
”En metod där man använder sig av trädgårds- och naturbaserade aktiviteter vid olika 
promotions- (hälsofrämjande), preventions- (förebyggande), behandlande- och 
rehabiliteringsinsatser. Men där även metoder och aktiviteter så som samtal, möten, 
mindfullness, kultur- och traditionsbundna aktiviteter med flera kan användas.” (Westerberg 
2011, s 85) 
Grunden för insatserna skall vara trädgård och natur med de hälsoeffekter de har och hur de 
kan användas i en terapeutisk behandling. 
Westerberg vill även framhålla skillnaden med trädgårdsterapi från annan terapi. 
”… ett särskilt förhållningssätt och bemötande, där både trädgården/naturen och terapeuten 
är stödet/vägvisarna, och där deltagaren i programmet blir den viktigaste aktören i 
processen till sin egen rehabilitering.” (Westerberg 2011, s 85) 
 
Westerberg tar även upp frågan om benämning av terapiformen då det finns många olika i 
omlopp:  
”Några av de mest etablerade benämningarna är bl.a. horticultural therapy, trädgårdsterapi, 
garden therapy, nature assisted therapy, naturunderstödd terapi, grön terapi, grön omsorg, 
grön rehabilitering, naturguidad terapi och natur i vården.” (Westerberg 2011, s 88) Jag 
uppfattar det som att detta är olika benämningar på i mångt och mycket samma sak. I 
fortsättningen kommer, för att göra det enklare, benämningen trädgårdsterapi användas. 
 
Även platsen där trädgårdsterapin utförs benämns på olika sätt. Här menar Westerberg 
(2011) att benämningen av platsen talar om syftet med trädgården. Detta arbete är inte 
tänkt att definiera begreppet terapi- och rehabiliteringsträdgård och vad det innebär, varför 
jag inte går in så djupt kring begreppet. Det är dock värt att notera att Nationalencyklopedin 
definierar terapi som ”tjänst; vård, behandling, medicinsk eller psykologisk behandling” 
(http://www.ne.se/sok?q=terapi, 2011) och rehabilitering som ”återställande av förlorad 
funktion” (http://www.ne.se/sok?q=rehabilitering&type=ENC, 2011).  Därmed skulle 
terapiträdgård kunna definieras som en plats för återhämtning och rekreation medan 
deltagaren i en rehabiliteringsträdgård tränar för att återfå funktioner för att klara sitt 
dagliga liv. Att de skilda benämningarna skulle syfta på olika innehåll i verksamheten framgår 
dock inte tydligt i litteraturen. 
 
”Healing gardens” (samlingsbegrepp för trädgårdar som har återhämtande inverkan och 
andra positiva effekter på människan, på svenska ”läkande trädgårdar) definieras av  Ulrich 
(1999, s 30) som trädgård – ett innehåll av natur så som grön vegetation, blommor och 
vatten, inomhus eller utomhus – och läkande – en terapeutisk eller välgörande inverkan på 
en majoritet besökare. En läkande trädgård bör ge besökaren en känsla av att kunna ha 
kontroll och att kunna gå undan, att det finns möjlighet till social närvaro, trädgården skall 

http://www.ne.se/sok?q=terapi
http://www.ne.se/sok?q=rehabilitering&type=ENC
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ge fysik aktivitet och motion, och det skall finnas närhet till natur och andra positiva 
upplevelser. 
 
Ulrich menar att om en trädgård upplevs som osäker eller riskfylld kan platsen ha en 
stressande inverkan snarare än en återhämtande. Personer som upplever en känsla av 
kontroll har lättare att hantera stress än personer som inte upplever denna känsla av 
kontroll. Kontroll kan innebära att känna att man kan gå undan utan att vara ”övervakad” 
utifrån (insyn), tillgång till valmöjligheter och olika ytor, att det finns möjlighet att undvika 
trängsel (Ulrich 1999). Flera författare påtalar också vikten av fysisk aktivitet för att 
återhämta sig från psykisk ohälsa. Meningsfullt trädgårdsarbete och odlingsterapi har ett 
högt terapeutiskt värde (Cooper Marcus i Cooper Marcus & Barnes 1999, Nilsson 2009).  
I texten som följer kommer benämningen terapiträdgård användas och fungerar då som 
samlingsbegrepp för så väl läkande trädgårdar som terapi- och rehabiliteringsträdgårdar. 
Noteras bör dock att Gunnebo Trädgårdsrehabilitering är namnet på deras verksamhet 
varför denna benämning används i detta sammanhang. 
 
 

Växternas betydelse 
 
Det har i ett flertal studier visat sig att vi människor reagerar positivt på natur och 
naturupplevelser. Det är inte bara natur så som skog, öppna landskap, sjöar och hav som 
påverkar oss, utan även miljöer av mindre mått så som parker och trädgårdar. Träd verkar 
vara viktiga för människan och något som flera författare återkommer till. I sin 
doktorsavhandling ”The Importance of Nature in Coping” skriver Ottosson (2007) om trädet 
och att det också är av betydelse hur kronformen ser ut. De flesta verkar föredra en 
takliknande krona och detta har troligtvis med vårt ursprung att göra, då vi levde på 
savannen – savannens träd har en krona som sprider sig och bildar ett tak, ger skugga och 
skydd (Ibid, Gerlach-Spriggs 1998). ”En trädgård utan träd är lika svår att föreställa sig som 
ett konstgalleri utan bilder.” (Norfolk 2003, s 112) Människan tycks även ha en speciell 
relation till stenar och vatten. Dessa förankrar oss i tid och rum, och påminner oss om att vi 
tillhör en större helhet (Norfolk 2003, Ottosson 2007, Westerberg 2011). 
 
Det har även visat sig att vi påverkas på olika sätt av olika växter, det vill säga deras färg, 
utseende, lukt, hur de är komponerade tillsammans och så vidare. Våra olika sinnen - syn, 
lukt, smak, känsel och hörsel – påverkas och oftast berörs inte bara ett sinne utan flera 
samtidigt (Alena Sachs 1999, Bell 1988, Ossiansson 2004, Ottosson 2007, Robild & 
Christensen 2010, Ulrich 2002, Westerberg 2011, mfl.) I en undersökning av växters 
påverkan på psykiatriska patienter som Chung och Woo-Kyung (1998) gjorde, framkom att 
patienternas sociala beteende förändrades till det bättre vid större tillgång till växtlighet på 
behandlingsavdelningen. Även oron hos patienterna minskade. Patienterna hade något att 
rikta uppmärksamheten på och att värna om. Växterna blir en länk till andra levande ting och 
att utföra någonting meningsfullt (Chung & Woo-Kyung 1998, Rothert 2007). 
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Syn 

Färg 

Människans sinnesstämning påverkas av färger. Dämpade färger som vitt, ljusgult och blått 
ger lugn medan rött, orange och gult gör oss pigga, kanske till och med arga. Samtidigt 
uppfattar och reagerar människor olika på olika färger (Lindfors & Tauchnitz 2010, Robild & 
Christensen 2010). 
Färger påverkas även av ljus och skugga. Gröna växter och blommor som går i vita nyanser 
gör oss lugna och rofyllda. Placering i halvskugga gör att det vita och gröna framträder 
bättre, dessutom kan det lysa upp ett mörkt hörn (Robild & Christensen 2010).  
Röd – engagerande och stimulerande färg; förknippas med eld, anses vara en varm, hård färg 
Blå – passiv, icke stimulerande färg, lugnande; anses kall och mjuk 
Gul – väcker nyfikenhet; förknippas med solen, en varm färg 
Grön – gulgrönt levande och upplyftande; blågrönt tankfull och diskret; förknippas med 
vegetation och miljö, neutral färg. (Bell 1988) 
 

Form  

Hur växter placeras i förhållande tillvarandra, ytstrukturer, omfång och mängd, avgör om 
kompositionen upplevs tillfredsställande (Bell 1988). Ögat söker naturliga former där bland 
annat bladens former, fröställningar och blommor blir viktiga. Städsegröna växter ger 
trädgården en tydlig form på vinterhalvåret framför allt om de är placerade som häckar. 
Häckar och spaljering som insynsskydd ger ett omslutet rum som upplevs som tryggt och 
behagligt och hjärnan får färre intryck att reagera på (Robild & Christensen 2010, Cooper 
Marcus & Barnes 1999). 
 
 

Doft 

Dofter går via receptorer i näsan till hjärnan och det limbiska systemet. I denna del av 
hjärnan finns centrum för känslolivet samt inlärnings- och minnescentra. Forskare tror att 
detta är orsaken till att våra luktminnen är så starka (Bell 1988). Växter väcker minnen till liv 
via de olika sinnena men framför allt via luktsinnet. Många luktminnen kommer till oss då vi 
vistas i en trädgårdsmiljö, barndomsminnen eller en viss plats som betytt mycket och så 
vidare (Lindfors & Tauchnitz 2010, Robild & Christensen 2010, Westerberg 2011). För 
personer med nedsatt luktsinne kan det vara bra att exponeras för växter med rikligt med 
dofter och smak, för att stimulera sinnena (Tauchnitz 2010). 
 
 

Smak 

Smaksinnet är också viktigt för oss. Odlingen kan bli en smakupplevelse genom att man odlar 
kryddor, grönsaker, bär och frukt som sedan förtärs som de är eller via matlagning. Det 
visuella intrycket i grönsakslandet kan förstärkas med ätbara blommor som samplanteras 
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med grönsakerna och som sedan kan följas åt i matlangningen (Lindfors & Tauchnitz 2010, 
Robild & Christensen 2010, Westerberg 2011). 
 
 

Känsel 

I huden, som till skillnad från andra organ täcker hela vår kropp, finns vårt taktila system. Via 
händer och fingrar kan vi uppleva olika material, strukturer och former. Även via övriga delar 
av kroppen tar vi in känselintryck. Fötterna exempelvis registrerar underlaget vi går på och är 
vi dessutom barfota blir det väldigt påtagligt om det är gräs, bark eller sten vi går på. Även 
vinden mot huden och värme från solen registreras via känseln. Växternas olika strukturer 
håriga, sträva, lena, taggiga, glatta ytor ökar stimulansen i händerna. Jord, sand och vatten 
stimulerar också känseln, till exempel upplevelsen av jorden mot händerna när vi sår eller 
planterar (Bell 1988, Robild & Christensen 2010, Söderback et al. 2004). Mjuka släta ytor ger 
känslan av nytt och föränderligt. Ytan upplevs som kall och ren. Sträva och grova ytor 
upplevs som mer vänliga. De ger känslan av att vara mogen och att ha ålder. Känslan av 
ytans struktur påverkas även av bland annat färg, form och storlek (Bell 1988). 
 
 

Hörsel 

Ljud kan väcka både välbehag och olust. Buller kan vara störande men med hjälp av träd som 
fångar upp ljud och vattenporl kan man avstyra uppmärksamheten. Behagliga ljud ger 
energi. I en trädgård finns det alltid ljud; löv som prasslar, insekter som surrar, fåglar som 
kvittrar, underlaget man går på låter på ett visst sätt. Träd skapar ljud både direkt och 
indirekt. Löven susar i vinden och fåglar som finns i träden sjunger. För att förstärka de ljud 
som tilltalar kan växter användas som exempelvis prasslar mer. Man kan se till att växtvalet 
gynnar fjärilar, bin och andra insekter och man kan sätta upp fågelholkar och fågel- eller 
fjärilsbad (Bell 1988, Robild & Christensen 2010, Söderback et al. 2004). 
 
 

Trädgårdens betydelse 
 
Historiskt sett har naturen och trädgården varit en plats där människan har kunnat komma i 
kontakt med sin Gud. Man har använt blommor, träd och andra naturliga element för att 
uttrycka sin religiösa övertygelse (Tyson 2007). Hos naturfolken sätts stor vikt vid jorden i 
bland annat myter, och trädgårdsarbetet kan anses vara en fortsättning på denna urgamla 
tradition (Norfolk 2003).  Åsa och Mats Ottosson skriver i sin bok ”Naturkraft” (2006) om 
naturen och dess läkande inverkan på människan. De påtalar också att många, även idag, 
uttrycker naturen som något nästan religiöst, något heligt – en andlig upplevelse (Ottosson 
& Ottosson 2006). Trädgården blir en plats att fly bort från vardagens krav och stress en 
stund, en oas som ger lugn, ro och njutning för sinnena. Trädgården kan även vara en plats 
för umgänge med familj och vänner (Norfolk 2003, Lindfors & Tauchnitz 2010, Ossiansson 
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2004).  ”Genom att odla vår trädgård kan vi på ett enkelt sätt underhålla vårt arv och 
kontakten med våra rötter – och samtidigt få ut mesta möjliga av rekreation, vila och 
kreativitet. När vi anlägger trädgård omger vi oss med en grön kokong som fungerar som ett 
mikrokosmos av den stora naturen.” (Norfolk 2003, s 37) Trädgården skulle kunna beskrivas 
som en bit natur vars storlek och mönster är komprimerade (Bell 1988). Norfolk (2003) 
menar att vi är i mycket stort behov av ett eget krypin där omvärldens krav inte blir så 
påtagliga.   
 
Trädgård kan även bli en börda, ett stressmoment, då trädgårdsarbetet kan upplevas som 
ett måste. En del kanske aldrig hinner vila och njuta av sin trädgård. Det är då angeläget att 
bestämma sig för vad som är viktigt i trädgården – vila eller aktivitet – och hur mycket av 
varje man vill ägna sig åt (Lindfors & Tauchnitz 2010). I trädgården blir årstiderna, liv och död 
blir påtagligt. En person som sår ett frö ser det växa, följer det under sin livscykel och ser 
växten vissna och dö. Personen blir del i ett större sammanhang. Detta är ett återkommande 
tema i all den litteratur som behandlar terapiträdgårdar och läkande trädgårdar som ligger 
till grund för den här uppsatsen. 
 
 

Terapeutens roll 
 
I en terapiträdgård arbetar flera yrkeskategorier. I litteraturen presenteras bland annat 
trädgårdsmästaren, psykoterapeuten, bildterapeuten, sjukgymnasten, läkaren och 
arbetsterapeuten. De olika professionernas roller och värden hos respektive yrkeskategori 
framhålls. Samtliga källor påtalar det centrala i samarbetet men också vikten av att arbetet 
sker över yrkesgränserna (Larsson et al. 2010, Welén-Andersson 2010, Westerberg 2011). 
Det skiljer sig lite åt vilka yrkeskategorier som arbetar vid de olika terapiträdgårdarna men 
arbetsterapeuten finns med i samtliga verksamheter.  Jag uppfattar det som att 
arbetsterapeuten har en central roll i arbetet, vilket kanske inte är så konstigt då 
trädgårdsterapin har mycket av sitt ursprung i arbetsterapin (Grahn 2010). 
 
 

Formgivning  
 
Vid genomgång av litteraturen visar det sig att flertalet författare påtalar vikten av 
formgivningen av trädgården då en terapiträdgård skall skapas (Benjegård & Celander 2010, 
Cooper Marcus & Barnes, 1999, kap 3 ”Design philosophy”, Grahn 2010, Stigsdotter 2005, 
Welén-Andersson & Bengtsson 2010, Westerberg 2011). Det är viktigt att skapa variation i 
ytorna, valmöjligheter och olika upplevelser inom området, även på mindre ytor. Det är bra 
om det finns möjlighet att kunna vara privat och kunna gå undan. Man bör undvika insyn för 
att få känsla av trygghet och kontroll. Samtidigt kan det vara bra om åtminstone delar av 
trädgården är överskådlig, då detta kan skapa mer tillgänglighet. Sol är läkande men kan 
också vara besvärlig. Därför är det viktigt att se till att det finns möjlighet till skugga, gärna i 
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form av lövverk, som inte ger så definitiv skugga. Vatten i någon form förhöjer upplevelsen. 
Växter bör väljas som tilltalar flera sinnen så som syn, hörsel, känsel och kanske även smak. 
Däremot bör växter som är giftiga och som kan irritera huden då man tar på dem undvikas. 
Ovanstående är några av de formgivningsrekommendationer som Barnes och Cooper 
Marcus ger i sitt kapitel om ”Psychiatric Hospitals” i ”Healing Gardens: therapeutic benefits 
and design recommendations” (1999). 
 
Att formge en terapiträdgård innebär att ta hänsyn till läkandeprocessen och den plats där 
terapin eller rehabiliteringen skall genomföras på. Formgivningen måste alltid utgå från 
deltagaren och hennes/hans upplevelse av återhämtning (Cooper Marcus & Barnes 1999, 
Westerberg 2011). Stigsdotter (2005) påtalar, i sin doktorsavhandling och i tidigare artiklar 
(som hon använder i sin avhandling), vikten av att se till deltagarens behov och hennes/hans 
relation till trädgård, att man skapar rum med olika utmaning. Det bör finnas en balans 
mellan att vistas i trädgården, att uppleva den och att arbeta i den. 
 
Det finns olika teorier och tankesätt att utgå från då man skapar en terapiträdgård och 
detsamma gäller innehållet i den. Ett av dessa är hållbarhetsperspektivet enligt vilken man 
vill åstadkomma ett hållbart ekosystem i en skapad miljö, vilket skulle kunna innebära 
samplantering, organisk odling, permakultur osv.  Användandet av medicinalväxter är ett 
annat exempel där växterna blir del i utbildning (Cooper Marcus & Barnes 1999).  
 
På Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp bedrivs forskning sedan ett antal år på ämnet 
terapiträdgårdar (och närliggande ämnen). En av de främsta forskarna är Patrik Grahn som 
skrivit ett stort antal artiklar och böcker. I boken ”Alnarpsmetoden Trädgårdsterapi” (Grahn 
2010) återges mycket av den forskningen, här beskriver han Teorin om betydelsespelrummet 
där Grahns behovspyramid och de åtta dimensionerna ingår. Hänsyn har tagits till denna 
teori vid skapandet av det generella växtmaterialförslaget och gestaltningsförslaget. 
När man skapar en läkande trädgård är det ofta de små detaljerna som gör stor skillnad. 
Enkelhet och tillförsikt förmedlas till betraktaren. Bekanta dofter och synintryck, smaker och 
känselupplevelser öppnar sinnena genom att personen känner igen sig i tidigare 
erfarenheter (Tyson 2007). Norfolk (2003) skriver att trädgården skall vara en plats full av 
mystik och överflöd, en inspirationskälla där miljön skall väcka sinnena. 
 
 

Målgrupp för terapiträdgården 
 
Då en terapiträdgård utformas är det viktigt att vara klar över vilken målgrupp man vänder 
sig till. Utformningen blir olika beroende av förutsättningarna hos deltagargruppen 
(Westerberg 2011). Detta examensarbete behandlar i första hand personer med 
utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. 
 
Utmattningssyndrom är ett tillstånd som kan uppstå av olika anledningar och ofta inte 
enbart av en. Det kan vara psykologiska, biologiska och sociala orsaker. Vid långvarig 
belastning av stress kan kroppen reagera med att kamp- och flyktsystemet sätts igång. För 
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att motverka detta behöver kroppen producera oxytocin som är kroppens eget 
avslappningshormon. Ämnet frisätts i kroppen vid bland annat beröring, närhet, positiva 
relationer och då vi utför mjuka repetitiva rörelser med händerna (Welén-Andersson & 
Bengtsson 2010). Utmattningssyndrom kan te sig på olika sätt, allt från att vara ljudkänslig, 
trött och orkeslös till att inte kunna koppla av och mer eller mindre springa fram i stället för 
att gå. För en del personer har t ex lukt- och smaksinnet trubbats av (Welén-Andersson & 
Bengtsson 2010, Westerberg 2011). Via trädgårdsterapi kan människor stödjas att hantera 
sin vardag och gå vidare i livet, lära sig att leva ett mer hälsofrämjande liv (Nilsson 2009, 
Ahlborg 2010, Welén-Andersson & Bengtsson 2010, Westerberg 2011). 
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Växtmaterial en terapiträdgård bör innehålla 

Förutsättningar  

 
Att skapa lugn och ro har visat sig vara utgångspunkten då en läkande trädgård skapas. 
Samtidigt vill man skapa upptäckarlust och skaparglädje för den som vistas i trädgården. I en 
trädgård där terapi bedrivs använder man sig oftast av odling i olika form och alla de 
moment som skapas runt den aktiviteten (Cooper Marcus & Barnes1999, Benjegård & 
Celander 2010, Lindfors & Tauchnitz 2010, Rothert 2007, Westerberg 2011). 
 
Det är en fördel om djurliv kan lockas till trädgården. För att gynna fåglar kan holkar sättas 
upp och vintertid kan de matas via fröautomater. Växtvalet kan också främja fåglarna. 
Buskar och träd är lämpliga att gömma sig i och bär och frukt från buskar och träd kan 
fåglarna äta av vintertid (rönn Sorbus aucuparia) 
(http://www.naturochtradgard.se/naturtradgard_fagelmatning.html). För att gynna fjärilar, 
bin och insekter har växtval gjorts utifrån nektar, öppet växtsätt för att underlätta för 
framför allt fjärilar att landa, äldre sorter då de ofta innehåller mer nektar och doftar mer. 
Växter som är rik på nektar är exempelvis kryddväxter så som timjan, oregano, citronmeliss, 
rosmarin och lavendel. Fjärilar trivs i sol och vill gärna ha en vattenkälla så som ett fågelbad 
där de kan dricka vatten. Fjärilarnas larver har sin barnkammare på nässlor 
(http://www.trillium.se/fjarilar.asp), vilka i detta sammanhang kanske får växa strax utanför 
terapiträdgården. 
 
Då det generella växtmaterialet arbetats fram i det här examensarbetet, har utgångspunkten 
varit en plats som skall utformas för trädgårdsterapeutisk verksamhet. En sådan plats kan 
eventuellt redan ha vissa givna förutsättningar, exempelvis i form av befintliga växtbäddar, 
begränsad yta, begränsad ekonomi et cetera. Terapin skall bedrivas genom odling, från frö 
via ståtlig växt till visset löv. Dessutom skall man kunna använda växtmaterialet till kreativa 
aktiviteter även långt in på hösten och vintern. Aktiviteter som att beskära, skörda och tillaga 
är också centrala delar. Sinnesstimulering skall finnas med via syn, känsel, lukt, hörsel och 
smak. Och det kanske viktigaste vid rehabilitering av personer med utmattningssyndrom och 
stressrelaterad ohälsa: vila och återhämtning. 
 
Tanken är att det generella växtmaterialet i detta kapitel skall kunna användas som 
utgångspunkt för en miljö där trädgårdsterapeutisk verksamhet utformas. Nedanstående 
kriterier vad gäller aktiviteter och krav på växtmaterial utgör en grund för vad som bör ingå i 
en terapiträdgård. Fallstudien av terapiträdgården vid Gunnebo Trädgårdsrehabilitering är 
ett exempel på hur utformningen skulle kunna se ut, utifrån de specifika förutsättningar som 
finns vid just den terapiträdgården (se kapitlet ” Fallstudie: Terapiträdgården vid Gunnebo”). 
 

 

 

http://www.trillium.se/fjarilar.asp
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Aktiviteter i terapiträdgården  

 
Grahn (2005) och Westerberg (2011) påtalar vikten av aktiviteter som känns meningsfulla i 
trädgårdsarbetet. Det är lättare för trädgårdsterapeuten att motivera deltagaren då hon/han 
känner att de olika momenten är betydelsefulla. ”Meningsfulla aktiviteter främjar hälsan, ger 
mening i livet och är av stor betydelse för vårt identitetsskapande” (Westerberg 2011, s 
116). Växterna kan hjälpa deltagaren i kontakten med andra levande ting och via växterna 
kan just ändamålsenliga aktiviteter skapas (Rothert 2007). Uppgifterna skall alltid anpassas 
utifrån deltagarens fysiska och psykiska förmåga. Beroende på deltagarens dagsform är olika 
aktiviteter mer eller mindre aktuella. Grävning kanske passar ena dagen då deltagaren 
behöver få utlopp för energi och en annan dag kanske frösådd eller fotbad med örter passar 
bättre (Wijk 2010,Welén-Andersson 2010, Westerberg 2011) 
 
Vila och återhämtning är mycket centralt inom trädgårdsterapin och deltagaren behöver ges 
möjlighet att värdesätta vilan. För att orka vara aktiva behöver vi återhämta krafter och vila 
oss. För att kunna göra det behöver vi lugna färger och sparsamt med stimuli från 
omgivningen (Westerberg 2011). 
 
Att så innebär att planera såbädd, hantera olika stora fröer, att ta reda på när det är dags att 
så, sådjup, ljusmängd et cetera, samt att söka efter information om detta på olika sätt. 
Deltagaren får ta reda på hur förutsättningarna för just det specifika fröet ser ut och planera 
för att fröet skall gro. Detta ger möjlighet till övning i planering och organisation och även 
omsorg om det lilla fröet (Söderback et al 2004). 
 
När fröna har vuxit sig till små plantor är det dags att plantera ut på friland (om det inte är 
direktsådd). Växtbäddar behöver planeras, vilket radavstånd plantorna behöver måste 
bestämmas och så vidare. Här ingår även växtkomposition, det vill säga att ta reda på vilka 
växter och grönsaker passar ihop. Att ta sticklingar är också ett sätt att föröka plantor. Dessa 
aktiviteter kan ge deltagaren en djupare förståelse för plantans förutsättningar för liv. 
 
Att vattna och rensa ogräs är självklara aktiviteter vid odling. Deltagaren blir medveten om 
att det är viktigt att ta hand om växten för att den skall klara sig. Omvårdnaden av växten 
kan öka förståelsen för vikten av att även ta hand om sig själv. Växten utvecklas i sin takt, det 
finns tid för återhämtning och vila. 
 
När man odlar grönsaker och ser dem växa är den bästa belöningen att få skörda dem. Att 
uppleva att man själv har varit delaktig i processen att skapa något ätbart och livgivande är 
en fröjd och en tillfredställelse. Att dessutom få möjlighet att tillaga grönsakerna och bjuda 
andra är något speciellt. Att skörda kan även innebära att plocka frukt eller bär och ta hand 
om dem. 
 
Beskäring av fruktträd, bärbuskar och prydnadsträd blir ett sätt att ”tukta det vilda” men 
samtidigt skapa en vacker form och ett sunt växtsätt. 
 
Att gräva och kompostera är aktiviteter som kan vara lite tyngre och som passar en del 
deltagare vissa dagar. Vid grävning utsätts musklerna för högre belastning och deltagaren får 



 

12 

 

utlopp för energi . Kompostering är en aktivitet där deltagaren får insikt i kompostens 
livscykel - att det som vissnat och dött blir näring och ger nytt liv. 
 
Då verksamheten i en terapiträdgård pågår kortare perioder (ca 12 veckor) under hela året, 
är det inte alla deltagare som får vara med om hela processen ”från frö till skörd”. Därför är 
det viktigt att hitta meningsfulla aktiviteter året om. Dessa aktiviteter kan ha exempelvis 
kulturell eller traditionsbunden inriktning och deltagarna kan då använda material från 
trädgården och utföra kreativt skapande. I boken ”Gröna Rehab” (Göteborgs botaniska 
trädgård 2010, s 82-84) har trädgårdsmästaren en bra uppställning över månaderna och vad 
som kan vara aktuellt att göra i trädgården. Även arbetsterapeuten har i denna bok exempel 
på aktiviteter och kreativt skapande (s 91-97). I böckerna ”Sinnenas trädgård” (Westerberg 
2011) och ”Alnarpsmetoden Trädgårdsterapi” (af Geijerstam 2010) finns också fina exempel 
på trädgårds- och hantverksaktiviteter. Bildterapi är en annan typ av aktivitet som kan 
användas, se vidare ovanstående litteratur. 
 
 

Vilka krav växtmaterialet skall motsvara  

 
För att kunna bedriva trädgårdsterapi bör trädgården innehålla växtmaterial som kan 
användas i terapeutiskt syfte. Trädgården skall vara vacker och ge ett harmoniskt intryck. Det 
skall tydligt framgå att det finns möjlighet till både vila och aktivitet samt kravlöshet. Det 
som odlas får gärna vara ätbart men inte giftigt. Växtmaterialet bör innehålla mycket dofter. 
Bladens form, färg, struktur, taggiga bollar, frökapslar, vackra fröstänglar är några av de 
egenskaper som skall finnas med, dels för sinnesstimulering, dels för att kunna användas i 
exempelvis kreativt skapande även sen höst och långt in på vintern. Detta gör att trädgården 
används även då det inte är odlingssäsong.  
De växtförslag som ges nedan är exempel för att tydliggöra textens innehåll. 
 
 

Syn  

Växterna skall vara vackra och harmoniera med omgivningen. Vi har lättare att associera till 
äldre typer av växter, det vill säga sådana som vi känner igen, samtidigt som är det väldigt 
individuellt hur och vad vi reagerar på. Det är att föredra att växterna inte pockar på för 
mycket uppmärksamhet då terapiträdgården bland annat är ett rum för avkoppling och 
återhämtning. Färgerna bör hållas relativt milda då de inger lugn. Exempel på växter som kan 
motsvara ovanstående beskrivning är bland annat läkemalva (Althalea officinalis), ljusbladiga 
funkior (Hosta), lavendel (Lavandula), ljusa sorter av nävor (Geranium), daggkåpa 
(Alchemilla), akleja (Aquilegia) och löjtnantshjärta (Dicentra spectabilis). 
 
I någon del av trädgården kan en mer sprakande komposition finnas där färg och form kan 
vara lite mer uppseendeväckande. Trädgården skall vara en positiv upplevelse där, intrycket 
skall vara att det prunkar och spirar samtidigt som det är en trygg miljö. Här kan växtvalet 
bestå av bland annat grekvädd (Knautia macedonica), olika sorter av alunrot (Heuchera), 
stäppsalvia (Salvia nemorosa), höstaster (Aster novi-belgii),  



 

13 

 

 
Grönsaker och sommarblommor (annueller) får gärna blandas för att ge grönsaksodlingen en 
extra dimension. Ringblomma kan samplanteras med exempelvis morot för att sedan 
användas tillsammans i sallad eller i vitlökssmör som dekoration. Vidare se ”Odling – från frö 
till visset blad” och ”Odling – ätbart”. Det är bra att ha perenner som bas i trädgården för att 
deltagaren inte skall känna prestationskrav vad gäller odlingen. Trädgården skall vara vacker 
oavsett om odlingen lyckas eller inte, om öppna jordytor finns skall ett sug efter att odla 
väckas eller bara att man vill känna på jorden. 
 
Gräs med olika karaktär och höjd bör finnas med då de kan ge både stramt (tuvrör 
Calamagrostis x acutiflora) och mjukt (blåtåtel Monilia caerulea) intryck. Dessutom ger de 
höjd åt rabatten utan att helt skymma det som är bakom. Gräs kan även bli en mjuk avdelare 
(tuvtåtel Deschampsia cespitosa, svansfjädergräs Nassella tenuissima) mellan rum i 
planteringen eller i trädgården. De ger liv i kompositionen då de böjer sig lättare i vinden än 
många andra växter. Dessutom är vipporna vackra långt in på vintern som hos 
glansmiskantus (Miscanthus sinensis). Ett gräs som kan bli mycket högt och kanske kan 
utgöra ett valv är Elefantmiskantus (Miscanthus x giganteus). 
 
Fröställningar hos bland annat jättevallmon (Papaver orientale), akleja (Aaquilegia vulgaris), 
kransveronika (Veronicastrum virginicum) och strålrudbeckia (Rudbeckia fulgida) är vackra 
under både odlingssäsong och vintern.  
 
 

Doft  

Olika sorters växter med sina specifika dofter kan vara bra att använda då våra erfarenheter 
är så skilda. Ofta kan vi relatera till äldre sorter då de doftar mer och finns i många 
trädgårdar. Olika sorter av rosor (Rosa), syrén (Syringa vulgaris), tulpan (Tulipa), pion 
(Paonea), grönsaker och frukt har dofter som är välbekanta och de flesta känner igen. Växter 
med doft från blomman är en självklarhet men även växter med aromatiska dofter från 
bladen, som kryddväxter, går bra att använda. 
 
 

Smak  

För att stimulera smaksinnet bör mycket av det som odlas i en terapiträdgård vara ätbart. Att 
stimulera smaksinnet kan innebära allt från att smaka på ett blad från Lakritstagetes 
(Tagetes lucida) med smak av salmiak, till att baka en äpplekaka på de äpplen deltagaren just 
plockat från trädet och bjuda övriga deltagare på.  Andra exempel här är så klart alla 
kryddväxter. 
 
 

Känsel  

Känselsinnet kan framför allt stimuleras via händerna genom växter med olika bladstrukturer 
väljas; luddiga, vassa, sträva, glansiga, mjuka. Lammöra (Stachys byssantina) är ett 
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fantastiskt, självskrivet exempel på en växt som har vackra blad och fin blomning och som 
dessutom är ljuvligt mjuk att ta på – precis som ett lammöra! Kattfot (Antennaria dioica) är 
ett annat exempel på en växt med mjuka, lite luddiga blad. Salvia (Salvia officinalis) har 
sträva blad, mahonia (Mahonia aquifolium) glansiga, glatta men också stickiga blad. De olika 
martornsorterna (Eryngium) är härligt taggiga och bjuder på mycket dekorativa fröställningar 
långt in på vintern. Gräs kan användas som taktil stimulering genom att deltagaren måste 
passera mycket nära gräset så det stryker mot huden, gärna i ansiktshöjd. Olika storlek på 
fröer kan användas; mindre fröer pilligare (vallmo, lin etc.), större fröer enklare (solros, 
ärtor, bönor). 
 
 

Hörsel  

Ljud från omgivningen registreras hela tiden och påverkar oss både medvetet och 
omedvetet. Lövprassel och grässus, från exempelvis vass (Sodiopogon sibiricus) eller 
vipporna från någon av alla sorters gräs, är avkopplande ljud. Aspen (Populus tremula) låter 
på ett speciellt sätt när vinden spelar i bladen, lika så avenbokens (Carpinus betulus) torra 
löv som rasslar i vinterkylan. Frökapslar kan också bidra med ljud, exempelvis vallmosorter 
(Papaver) och akleja (Aquilegia vulgare). 
 
 

Odling – från frö till visset blad 

Annueller eller ”sommarblommor” kan förodlas tidigt på våren (beroende på sort) om det 
finns tillgång till ett växthus. Aktiviteter som ingår i odling har tidigare påtalats i ovanstående 
text. Organisation av så- och växtbäddar, finmotoriskt arbete med fröer, omsorg om fröet 
och plantan, vattning och gödning är några sådana aktiviteter. Annuellerna får gärna vara 
ätbara, vackra och harmoniera med grönsakerna. Bronsfänkål (Foeniculum vulgare), 
ringblomma (Calendula officinalis), sommar malva (Lavatera thuringiaca), kryddtagetes 
(Tagetes tenuifolia) och amarant (Amaranthus) är bara några exempel på detta. 
 
 

Odling – ätbart  

Många grönsaker är relativt lättodlade. De kan förodlas (om det finns tillgång till ett växthus) 
och de ger resultat relativt fort. Sallat (Lactuca sativa) av olika sorter kan bilda vackra 
mönster i rabatten, lika så mangold (Beta vulgaris var. cicla) med sina vackra stjälkar. Tomat 
(Solanum lycopersicum) odlas med fördel i växthus eller bakom glas i skyddad, solig del i 
trädgården. Tomat är enkel och tacksam att odla. Den har välsmakande frukter, aromatisk 
doft från bladen och går att använda på många sätt i matlagning. Odling av olika 
karaktärsstarka kålväxter, som exempelvis purpurkål (Brassica oleracea), grönkål (Brassica 
oleracea) med flera, är fördelaktigt då de kan användas i matlagning men även till kreativa 
aktiviteter långt in på vintersäsongen då de är frosttåliga. Majs (Zea mays), olika bönor och 
ärtor, kronärtskocka (Cynara scolymus) och pumpor (Curcubita pepo) är exempel på växter 
som är både matnyttiga, vackra och användbara i kreativt skapande. 
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Örter  

Många örter har en mycket aromatisk doft då man rör vid dem. De går att använda i 
matlagning och bakning. Ofta har bladen olika struktur och form. Basilika (Ocimum 
basilicum, gärna i växthus eller bakom glas, skyddat), oregano(Origanum vulgare), 
citrontimjan (Thymus citriodorus) är bara några av de kryddväxter som går att odla. Det finns 
även de som är både krydd- och medicinalväxter som till exempel pepparmynta(Mentha x 
piperita), gullgentiana (Gentiana lutea) och citronmeliss (Melissa officinalis). 
Salvia (Salvia officinalis) har aromatiska sträva blad som är ätbara och har dessutom vacker 
blomning. 
 
 

Bär och frukt  

Bärbuskar och fruktträd har många fördelar. Frukten och bären är ätbara, innehåller 
vitaminer och antioxidanter vilket är välgörande för kroppen och sötman ger direkt 
tillfredställelse då de äts. För att buskarna och träden skall må bra och skörden bli optimal, 
beskärs de. Då frukt och bär är mogna skördas de och tas om hand – safta, sylta, baka, laga 
mat eller frysas in. Exempel på växtmaterial är krusbär (Ribes), vinbär (Ribes), björnbär 
(Rubus), hallon (Rubus) och rabarber (Rehum rhabarbarum) med flera. Angående fruktträd 
se nedan ”Träd och buskar”. 
 
 

Träd och buskar  

Träd och buskar kan användas som avgränsning mot omgivningen och som insynsskydd. 
Syrén (Syringa vulgaris) har vacker blomning med fantastisk doft på våren och både blommor 
och blad kan användas i kreativt skapande. Fläder (Sambucus nigra) är också användbar till 
bland annat saft. Rosor (Rosa) av olika sorter för doft, blomning och nypon. Häck och spaljé 
uppfattas som mjukare avgränsning än plank och mur. Det finns många sorters klängväxter 
som kan användas på spaljé, exempelvis klematis med vackra fröställningar (Clematis,) och 
humle med vackra kottar (Humulus lupulus,). Träd på rätt plats, kan med sin krona ge skugga 
och skydd. I en terapiträdgård kan äpple (Malus domestica), körsbär (Prunus avium) eller 
plommon (Prunus domestica) passa bra. Att plantera ett vårdträd– ett speciellt, extra 
vackert träd att värna om– kan vara en fördel. Exempelvis kan någon av de japanska 
lönnarna (Acer palmatum) med sina vackra och intensiva höstfärger passa bra. Träd och även 
buskar (inte bara frukträd och bärbuskar) i trädgården kräver oftast någon form av beskäring 
och när löven faller behöver löven krattas och tas om hand i en kompost. Det kan vara en 
fördel att ha vintergröna buskar eller häck i en terapiträdgård då de kan användas vid 
kreativt skapande och kan utgöra tydliga blickpunkter under vinterhalvåret. Exempel här är 

barrväxter som tuja (Thuja occidentalis) och en (Juniperus communis). 
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Material från trädgården för kreativt skapande 

Växtmaterial som kan användas i aktiviteter och kreativt skapande då det inte är 
odlingssäsong bör finnas med i en terapiträdgård. Pil eller sälg (Salix) kan användas för att 
göra växtstöd. Vackra fröställningar som exempelvis eternellvallmo (Papaver somniferum, 
annuell), månviol (Lunaria annua) och kirgislök (Allium) gör sig fint i en julgrupp eller 
vinterkrans. Städsegröna växter som exempelvis mahonia (Mahonia aquifolium) och en 
(Juniperus communis) är också fina som bas i vinterkransar. Både mahonia och forsythia 
(Forsythia) blommar tidigt (april) i gult, forsythia på bar kvist. Dessa kan användas i bland 
annat buketter tidigt på våren, kanske ihop med tulpaner. 
Blodtopp (Sanguisorba officinalis) och eterneller, så som Ullernell (Anaphalis triplinervis) 
har vacker blomning med karaktär och är som torkade användbara. Även vissa gräs, 
exempelvis Kamsvingel (Wangenheimia lima) och paraplygräs (Chloris barbata), är fina att 
använda i torkade arrangemang. Renfana (Tanacetum vulgare) har många 
användningsområden så som i buketter och arrangemang men även för växtfärgning och 
som te. Olika sorters kål kan användas långt in på höst och vinter. 
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Fallstudie: Terapiträdgården vid Gunnebo 
 

Bakgrund 

Gunnebo Slott och Trädgårdar ligger i Mölndals kommun, sydöst om Göteborg. Gunnebo ägs 
av Mölndals kommun och är ett kulturreservat och byggnadsminne (Gunnebo Slott och 
Trädgårdar 2011). Sedan 2005 bedrivs trädgårdsrehabilitering på området. Gunnebo 
Trädgårdsrehabilitering utgår från 
huset Solbacken byggt på 1850-talet 
som ligger precis utanför murarna till 
slottsträdgårdarna, i anslutning till 
bland annat lantgården. Själva 
trädgårdsarbetet, vid Gunnebo 
Trädgårdsrehabilitering, utförs idag i 
de befintliga trädgårdarna och 
parken som består av stilträdgården, 
engelska parken, köksträdgårdarna 
samt kulturreservatet (100 ha) 
(Persson 2011, Naqvi 2011). 
 
Deltagarna i Gunnebo Trädgårdsrehabilitering har i de flesta fall någon form av 
stressrelaterad ohälsa. De kommer till Gunnebo Trädgårdsrehabilitering fyra dagar i veckan, 
fyra timmar per dag under ca 12 veckor. Tillsammans med deltagaren gör personalen upp en 
individuell rehabiliteringsplan som följs upp under rehabiliteringstiden. Det finns möjlighet 
till en tre månaders förlängning på individuell basis på någon av de olika avdelningarna på 
Gunnebo för att ytterligare testa sin arbetsförmåga, med fortsatt rehabiliteringsplan och 
enskilda reflekterande samtal med rehabiliteringspersonal. 
 
Vid Gunnebo Trädgårdsrehabilitering använder man sig bland annat av individuella samtal, 
gruppsamtal, naturmindfullness, kreativa aktiviteter och naturpromenader i 
kulturreservatet. Naturpromenaderna kopplar till Gunnebos historia genom att man under 
promenaden upptäcker kulturminnesmärken i landskapet, samlar naturmaterial med mera. 
Dessutom utförs olika trädgårdsaktiviteter ute i de offentliga trädgårdarna. Dessa aktiviteter 
kan bland annat bestå av att driva upp plantor, sköta om växterna, ansa, skörda och 
förbereda för vintervilan exempelvis i gamla köksträdgårdens snittblomskvarter (Gunnebo 
Slott och Trädgårdar 2011, Naqvi 2011). Verksamhetens fokus är deltagarens inre 
förändringsarbete, där odlandet är ett medel för dessa processer. Det inre 
förändringsarbetet utgör syftet med grön rehabilitering och det är individuellt hur 
mycket praktiskt trädgårdsarbete som ingår. Emma Naqvi menar att deltagaren skall hitta 
”flow” i aktiviteterna men att återhämtning är av stor vikt. Utifrån deltagarens behov 
försöker man hitta rätt aktivitet i trädgården och odlandet (Naqvi 2011). 
 
För att optimera verksamheten har Gunnebo Trädgårdsrehabilitering planer att anlägga en 
särskild terapiträdgård i anslutning till Solbacken, i norrsluttningen strax öster om huset. 
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Arkitekterna Katarina Björling och Robin Waldenby ritade, våren 2010, en terrasserad 
terapiträdgård som man även fått bygglov för. Ännu har ingen spade satts i marken men 
förhoppningen är att det inte ska dröja allt för länge till dess. 
 
Växtvalet för trädgården är inte klar och Gunnebo Trädgårdsrehabilitering har uttryckt 
intresse av att se ett förslag på hur man skulle kunna utforma terapiträdgården utifrån den 
givna formen och den verksamhet som är tänkt att bedrivas där. Terapiträdgården på 
Gunnebo kommer i detta arbete utgöra ett gestaltningsförslag och blir ett exempel på hur 
man skulle kunna applicera ett generellt växtmaterial på en redan given form. De tankar som 
finns vad gäller växtmaterial och funktioner i terapiträdgården framkommer av samtalet 
med socionom och trädgårdsterapeut Emma Naqvi (Gunnebo Trädgårdsrehabilitering), se 
bilaga. Terapiträdgården är tänkt som en del av den rehabiliterande verksamheten och de 
övriga trädgårdarna och kulturreservatet kommer även i fortsättningen användas i 
verksamheten. 
 
Förutom rehabilitering av personer med stressrelaterad ohälsa är tanken att platsen även 
skall användas till barnverksamhet och att användas av studenter på Grön rehab-
utbildningen som Gunnebo bedriver tillsammans med Folkuniversitetet. Verksamheten för 
barnen och studenterna på Grön rehab-utbildningen skulle då ske på andra tider än då 
deltagarna i Gunnebo Trädgårdsrehabilitering vistas där. 
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Platsanalys   

Terapiträdgården är planerad att ligga i 
anslutning till Solbacken det vill säga huset där 
Gunnebo Trädgårdsrehabilitering utgår ifrån, 
strax utanför murarna till Gunnebo Slott och 
Trädgårdar.  Platsen ligger i norrsluttning ner 
mot skogen och kulturreservatet där det växer 
mycket ask och bok. Det är en frodig grönska 
sommartid som nästan upplevs som kompakt. 
På hösten när löven faller ser man dock ner i 
dalen mellan trädstammarna och kan uppleva 
vidden av skogen i kulturreservatet. Känslan 
besökaren kommer ha i trädgården är att man 
befinner sig bland trädkronorna, då sluttningen 
är mycket brant nedanför och trädkronorna 
kommer nära. 
 
Huset Solbacken passeras då man kommer in 
via den östra entrén till Gunnebo Slott och 
Trädgårdar. Strax innan huset ligger en 
parkering för två-tre bilar och det är nedanför 
denna parkering som terapiträdgården kommer 
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vara belägen. Från denna plats går även en gångväg för allmänheten ner i kulturreservatet. 
Det är en öppen yta med mycket insyn, i och med att många människor passerar här.  
Då det är norrsluttning är ljusförhållandena inte helt idealiska för odling men det är heller 
inte många träd som skymmer solen från söder (parkeringen). Under tidig förmiddag och sen 
eftermiddag får man dock räkna med att solen inte riktigt når fram på grund av träd i öster 
och huset i väster. Omgivningarna är fantastiska med tanke på närheten till skogen, 
Gunnebos olika trädgårdar, lantgården, stallet, kulturreservatet och platsens historia. 
 
 

Planskissen  

Katarina Björling och Robin Waldenby är de arkitekter som fick i uppdrag att rita den tänkta 
terapiträdgården. Det är en terrasserad trädgård på en liten yta. I och med terrasseringen 
kom de upphöjda bäddarna naturligt. De använde i stort sett de befintliga höjdkurvorna då 
de planerade för terrasserna, vilket resulterade i bäddar som erbjuder olika arbetshöjder och 
sitthöjder. Här har de även tagit hänsyn till den standard som finns angående arbets- och 
sitthöjder då hus ritas. Terrasserna skulle, enligt Katarina Björling och Robin Waldenby, även 
kunna användas som läktare eller amfiteater vid exempelvis genomgång av övningar och 
odling i trädgården eller stretch- och avslappningsövningar. Som arkitekter arbetar Katarina 
Björling och Robin Waldenby med att skapa rum. ”Vi jobbar med rum - att fånga behov i en 
fysisk form” (citat Björling 2011). De påtalade det härliga med placeringen av 
terapiträdgården – skyddet av den branta sluttningen, som avskärmar mot vägen ovanför, - 
samtidigt som man befinner sig mer eller mindre i trädkronorna.  Norrläget har inte påverkat 
formgivningen mycket, förutom placeringen av drivbänk/växthus och viloplats vid muren, då 
det är där som det är mest sol och värme. I övrigt har växtmaterialet inte varit i fokus. 
Tillgängligheten i trädgården har de försökt ta hänsyn till genom att den nedre delen har 
bredare gångar. Det finns även möjlighet att ta sig till terapiträdgården via en grusgång från 
gångvägen i öster. 
Den totala odlingsytan är 59 kvm. 

 



 

21 

 

 

Observation 

Redan vid midsommar i år besökte jag platsen, samtalade med Emma Naqvi (Gunnebo 
Trädgårdsrehabilitering) och tog foton av platsen. Då var norrsluttningen full med kirskål, 
snårig och relativt otillgänglig. Jag har sedan vid ett flertal tillfällen varit tillbaka på platsen 
och allt eftersom sommaren och hösten har gått har platsen framträtt mer och mer tydligt, 
då får har betat av kirskål och en del av slyn. Fårens gångstigar har även de hjälpt till att 
tydliggöra formen och den tänkta terrasseringen.  
 

 

 
Då terapiträdgården är tänkt att ligga i en norrsluttning är det viktigt att förhålla sig till de 
solförhållanden som kommer vara på platsen. Då besök gjordes på platsen på 
midsommardagen vid 10-tiden på förmiddagen var delar av den tänkta terapiträdgården 
skuggad av träd. Det är oklart hur länge på dagen som solen når platsen. Man kan eventuellt 
förvänta sig att annueller och grönsaker kommer bli något gängliga och långa då 
ljusförhållandena är svåra. Det kommer vara viktigt med förodling av vissa plantor. 
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Gröna Rehabs terapiträdgård som ligger i anslutning till 
Göteborgs botaniska trädgård, har också besökts. Även 
där bedrivs rehabilitering för personer med bland 
annat utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. 
Detta besök var en observation för att se hur Gröna 
Rehabs terapiträdgård ser ut och hur den är uppbyggd.  

 
 

Gestaltning av terapiträdgården vid 

Gunnebo 

Då terapiträdgården är planerad att ligga i norrsluttning har hänsyn tagits till att det kommer 
vara relativt skuggigt. Perennerna har i huvudsak valts utifrån premissen halvskugga. Huset 
Solbacken är byggt på 1850-talet och det känns viktigt att växterna harmonierar med huset. 
Därför har i första hand äldre växttyper valts. Växtvalen passar även med idén om att locka 
fjärilar och insekter till trädgården då de tycker om växter med mycket nektar och doft, 
vilket äldre sorter ofta har. Illustration av terapiträdgården finns som bilaga (Bilaga 3, sid 39). 
 
Utefter hela den östra sidan av trädgården har jag valt 
att placera en spaljerad frukthäck av äpple (Malus 
domestica). Detta för att minska insynen in i 
terapiträdgården från gångvägen ner till 
kulturreservatet. Ytterligare en anledning är att få in 
mer fruktträd i terapiträdgården med alla sina fördelar 
så som beskärning, uppbindning, fruktskörd, för att inte 
tala om den vackra blomningen under våren med dess 
ljuvliga doft. Pelaräpple hade kunnat användas men de utvecklar få sidogrenar, vilket skulle 
ge mindre beskärning och uppbindning. Vid den östra sidan om muren placeras en korallpil 
(Salix alba ’Chermesina’), dels för insynsskydd men även för pilens värde vad gäller skapande 
aktiviteter. 
 
Mellan gräsmattan uppe vid parkeringen och terapiträdgården har jag valt att placera ett 
antal vinbärsbuskar, röda, vita och svarta (Ribes) och krusbärsbuskar (Ribes). Även dessa 
buskar skulle med fördel kunna spaljeras för att öka ljusinsläppet i de övre växtbäddarna. 
Dessa blir insynsskydd ner i terapiträdgården från sittplatsen på gräsmattan och stimulerar 
framför allt doft- och smaksinnet. Som avgränsning mot parkeringen finns en rabatt i 
organisk form med solälskande perenner och buskar.  Solrosor kan odlas i denna rabatt för 
att bland annat få höjd på blomningen. Mellan rabatten och äpplehäcken finns en öppning 
från parkeringen och vägen, in till trädgården. Öppningen markeras med en portal där en 
klätterros, exempelvis Honungsros, slingrar sig. Doften och den vackra blomningen gör ett 
välkomnande intryck. En grind finns också där det framgår att Gunnebo 
Trädgårdsrehabilitering bedriver verksamhet på denna plats. (Denna övre del av trädgården 
specificeras inte närmare än så här då den ej ingår i den del av terapiträdgården som 
arkitekterna ritat.) 
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Odlingslotter: Åtta stycken odlingslotter på 1 x 1 meter har placerats ut i de olika bäddarna. 
Dessa är tänkta att deltagarna ska kunna ha som ”sina egna” och själva bestämma vilket 
innehåll de skall ha. Då den totala ytan för trädgården är liten blir även odlingslotterna små. 
För en del deltagare kan det eventuellt till och med vara till fördel att inte ha en så stor yta 
att ta hand om. (Gulmarkerade på gestaltningsförlsag, skiss, Bilaga 3.) 
 
Växtbädd 1: Det är här deltagaren välkomnas ner till terapiträdgården. För att öka känslan 
av entré placeras en portal mellan växtbädden och muren med klättrande klematis (Clematis 
macropetala ’Georg’, blommar vår till höst, Clematis alpina ’Jackmanii’, höstblommande). En 
välkomnande skylt ner i terapiträdgården finns på muren. Denna växtbädd är den översta 
och har höjd för stående arbete. Här finns en odlingslott. Denna långa växtbädd innehåller 
växter som framför allt stimulerar det visuella men även doft finns här. Vit och rosa julros 
(Helleborus niger), vit luktpion (Paeonea lactiflora), rosa bondpion (Paeonia x festiva), 
kaukasisk förgätmigej (Brunnera macrophylla), vit och rosa löjtnantshjärta (Lamprocapnos 
spectabilis), funkia (Hosta), rosa och lila akleja (Aquilegia vulgaris), purpurlila anisisop 
(Agastache ’Black Adder’) och höstsilverax (Actea simplex ’Brunette’). Närmast trappan har 
en libbsticka (Levisticum officinale) placerats som kan användas i bland annat matlagning. 
 
Växtbädd 2: Längst in mot berget och huset växer en manchurisk forsythia (Forsythia 
mandshurica), för att skärma av mot stigen mellan huset och terapiträdgården. Forsythian 
sprakar i intensivt gula blommor på bar kvist tidigt på våren och har en vacker vinröd 
höstfärg. Framför forsythian växer fläcklungört (Pulmonaria officinalis) med sina små blå 
blommor i kontrast till det gula. Resten av denna bädd är avsedd för odling av grönsaker och 
ätbara sommarblommor så som rödbeta (Beta vulgaris), spenat (Spinaca oleracea) och 
mangold (Beta vulgaris var. cicla). Dessa står sig fint ihop med ringblomma (Calendula 
officinalis), buskkrasse (Tropaeolum majus nanum) och kryddtagetes (Tagetes tenuifolia). 
 
Växtbädd 3: Utöver odlingslotten växer här enbart perenner. Här förmedlas lugn och 
samtliga växter går i vitt och grönt, förutom perovskian (Perovskia ’Blue Spire) som bryter av 
i skirt blåviolett. Vitblommande julros (Helleborus niger), doftfunkia (Hosta ’Plantaginea’), 
lammöra (Stachys byzantina), vitblommande akleja (Aquilegia vulgaris), träjon (Dryopteris 
Felix-mas), myskmalva (Malva moschata) och kransveronika (Veronicastrum virginicum 
’Spring Dew’) . Rabatten avslutas, efter odlingslotten, med lammöra. Här är höjd för stående 
odlingsarbete. 
 
Växtbädd 4: Detta är den smalaste växtbädden, endast 40 cm på smalaste stället men 
samtidigt ca 4,5 m lång. Här finns utrymme att odla sommarblommor för att användas i 
exempelvis buketter. Lejongap (Antirrhinum majus), darrgräs (Briza maxima), klint 
(Centaurea cyanus), kardvädd (Dipscus fullonum), blå bolltistel (Echinops bannaticus), 
sömntuta (Eschscholzia californica), ekorrkorn (Hordeum jubatum), Judas silverpenningar 
(Lunaria annua) och sommarrudbeckia (Rudbeckia hirta) är exempel på växter som kan odlas 
här och som alla har härliga karaktärer för exempelvis buketter eller andra arrangemang, 
flera av dem går att torka. Som alternativ från år till år kan tänkas att man har olika 
färgteman. 
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Växtbädd 5: Yttersta delen av rabatten utgörs av grönsaksodling med ätbara 
sommarblommor så som bronsfänkål (Foeniculum vulgare), purpurböna (Phaseolus vulgaris) 
som är både vacker i buketter och god att tillaga, gråmalva (Lavatera thuringiaca) och 
gurkört (Borago officinalis). Längre in mot berget övergår rabatten i mer vilt, romantiskt 
tema med perenner som rosaröd skånsk nunneört (Corydalis cava), rosa fänrikshjärta 
(Discentra formosa), lupiner i vitt, rosa och lila (Lupinus x regalis), en pimpinellros (Rosa 

pimpinellifolia) och bondpion (Paeonia x festiva).  
 
Växtbädd 6: Här finns en odlingslott och flera utrymmen för odling av grönsaker och 
sommarblommor, med höjd för stående arbete. Morot (Daucus carota ssp.sativus), rädisa 
(Raphanus sativus var. radicula) palsternacka (Pastinaca sativa) och purjolök (Allium porrum) 
går fint tillsammans med exempelvis lakritstagetes (Tagetes lucidus) som kan användas som 
krydda vid matlagning eller i bakverk. Perenner i denna bädd är blomsterfunkia (Hosta 
plantaginea), blåfunkia (Hosta Tardiana-gruppen ’June’), rosa julros (Helleborus niger), blå 
och lila akleja (Aquilegia vulgaris), stjärnflocka i olika nyanser (Astrantia major). Flera av 
dessa kan användas i kreativa aktiviteter och stjärnflocka går utmärkt att torka. Kryddsalvia 
(Salvia officinalis ’Purpurascens’) och lammöra (Stachys byzantina) båda med sina underbara 
ludna blad. Glansmiskantus (Miscanthus sinensis) som rumsavdelare i bädden och vid 
trapporna, känslan skall vara att man går genom en ridå där gräset stryker mot huden. 
 
Växtbädd 7: Längst in mot stigen växer blomsterfunkia (Hosta plantaginea), rosa 
fänrikshjärta (Dicentra formosa), löjtnantshjärta (Dicentra spectabilis) och jättedaggkåpa 
(Alchemilla mollis) med sina blad som fångar dagg och regndroppar så vackert. Även här skall 
känslan vara lite vild och denna plantering ska harmoniera med växtbädd 10. I den yttre 
delen finns odlingsyta för grönsaker och sommarblommor så som grönkål (Brassica 
oleracea), purpurkål (Brassica oleracea) tillsammans med amarant (Amaranthus caudatus) 
vilka samtliga är ätliga och dessutom har ett fantastiskt prydnadsvärde. Kålen står sig långt in 
på hösten och även vintern. Även här finns en odlingslott. Här är det ståhöjd att arbeta i.  
 
Växtbädd 8: I mitten på växtbädden står ett växtstöd på vilket en vacker klematis (Clematis 
fargesii ’Summer snow’) växer. Då detta är en relativt bred och stor odlingsbädd har 
perenner placerats runt klematisen. Mahonia (Mahonia aquifolium ’Smaragd’) som är 
vintergrön, dessutom blommar den tidigt på våren med gula blommor och har blådaggiga 
bär på hösten.  Mahonian ackompanjeras av bland annat rysk martorn (Eryngium planum), 
blodtopp (Sanguisorba officinalis) och tuvtåtel (Deschampsia cespitosa). Odlingsytan i denna 
växtbädd är stor och innehåller bland annat rosenskära (Cosmos bipinnatus), sommardahlia 
(Dahlia x hortensis), solros i olika höjder och färger (Helianthus annus) och broksalvia (Salvia 
viridis). En odlingslott är placerad i den nedre delen av växtbädden med sitthöjd vid 
odlingsarbetet. Den andra odlingslotten är placerad i den övre delen med arbete i markplan. 
 
Växtbädd 9: Detta är en av de soligaste växtbäddarna. Här kan olika teman vara det som styr 
vad som odlas, exempelvis ”pizzaträdgården”, ”salsaträdgården” eller ”salladsträdgården”; 
sallad i olika färger och sorter (Lactuca sativa), gurka (Cucumis sativus), paprika (Capsicum 
annuum), tomat (Solanum lycopersicum), rädisa (Raphanus sativus var. radicula), squash 
(Cucurbita pepo) och spenat (Spinaca oleracea).  I ett band tvärs över växtbädden finns 
perenner som höstkärleksört (Sedum telephium), vårkrage (Doronicum orientale), flocknäva 
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(Geranium macrorrhizum) tillsammns med palmstarr (Carex muskingumensis). Luktärt 
(Lathyrus odoratus) på ett växtstöd i ena kanten sprider sin härliga doft. I ett av hörnen odlas 
ekorrkorn (Hordeum jubatum) och blomsterlin (Linum grandiflorum) för buketter och 
kreativt skapande. Här är odlingslotten placerad i den övre delen av växtbädden där det är 
odlingsarbete i markplan. 
 
Växtbädd 10: Vattnet från den övre dammen rinner via en liten bäck ner till en mindre 
damm med guldfiskar, i denna växtbädd. Bäcken avslutas i ett litet vattenfall för att få ett 
fint porlande ljud. Vattenälskande växter som kabbleka (Caltha palustris), vattenklöver 
(Menyanthes trifolia), slokstarr (Carex pseudocyperus), blålila strandiris (Iris sibirica), 
fackelblomster (Lythrum salicaria), dvärgfunkia (Hosta venusta), jättedaggkåpa (Alchemilla 
mollis) och safsa (Osmunda regalis) placeras i bädden. I anslutning till detta vattenhål finns 
en skön sittplats där deltagaren skall kunna sitta ner och njuta av porlet och den harmoniska 
planteringen. 
 
Växtbädd 11: Detta är den mer sprakande och livliga rabatten vid samlingsplatsen. Här tar 
färgen över. Som grund dominerar olika sorter av alunrot (Heuchera) med sina vackra blad i 
olika färger från limegrönt till mörklila och de skira blomställningarna. Kraftfulla purpurlila 
och rosa färger av akleja (Aquilegia vulgaris), lilarosa kransveronica (Veronicastrum 
virginicum), röd solhatt (Echinacea purpurea), rödorange solbrud (Helenium autumnale), 
blåtåtel (Molinia caerulea), kantnepeta (Nepeta x faassenii). Här odlas också rödkvanne 
(Angelica gigas). Denna växtbädd tillåts växa sig lite högre då det ger inramning till 
sittplatsen och hänsyn inte behöver tas till övrig odling. 
 
Växtbädd 12: En solig växtbädd med prydnadspumpa (Cucurbita pepo), flaskkurbits 
(Lagenaria siceraria), eternellvallmo (Papaver somniferum), roseneternell (Rhodanthe 
chlorocephala), sideneternell (Rhodanthe manglesii), stjärnvädd (Scabiosa stellata), 
stjärneternell (Schoenia cassiniana), prydnadshirs (Setaria italica v. longiseta) och 
prydnadsmajs (Zea mays), samtliga för att kunna användas i kreativt skapande. Rabarber 
(Rehum rhabarbarum) i hörnet med en liten häck av kryddtagetes (Tagetes tenuifolia) runt 
för att markera att rabarbern inte får ta mer plats. Dessa kan användas i matlagning och 
bakning.  
Perenner här är exempelvis röd solhatt (Echinacea purpurea), kryddsalvia (Salvia officinalis), 
axveronika med silverfärgade blad (Veronica spicata ’Silberteppich’), för sina vackra blad 
tillsammans med lampborstgräs (Pennisetum alopecuroides). Även här är odlingslotten 
placerad i marknivå i den övre delen av växtbädden. 
 
Växtbädd 13: Vid denna växtbädd växer en befintlig ask (Fraxinus excelsior). Asken är det 
träd som omskrivs i Eddan och förknippas med Yggdrasil - världsträdet, och vad passar 
bättre än att just detta träd får agera vårdträd i terapiträdgården. Kryddväxter så som salvia 
(Salvia officinalis), timjan (Thymus vulgaris), citrontimjan (Thymus x citriodorus), oregano 
(Origanum vulgare), lakritstagetes (Tagetes lucidus), pepparmynta (Mentha x piperita), 
gullgentiana (Gentiana lutea), lavendel (Lavandula angustifolia) växer här då det är det 
soligaste hörnet av terapiträdgården. Samtliga doftar ljuvligt och går att använda i 
matlagning, torka och till kreativa aktiviteter. Jordgubbar (Fragaria × ananassa) och smultron 
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(Fragaria vesca) stimulerar bland annat smaksinnet med sin sötma. Myskmalva (Malva 
moschata) doftar härligt. 
Sommarörter odlas i den andra hälften av denna bädd exempelvis dill (Anethum graveolens), 
gräslök (Allium schoenoprasum), persilja (Petroselinum crispum) som passar utmärkt som 
krydda vid sommarmatlagning. 
 
I samtliga bäddar kommer lökväxter som tulpan, kirgislök, krokus, pingst- och påsklilja, 
pärlhyacint och snödroppe växa. Färgvalen på dessa styrs utifrån vilken växtbädd de skall 
växa i. Dessa kommer även sprida en fin vårdoft. 
 
Det är viktigt att ta vara på mikroklimatet som bildas i söderläget vid muren. Här odlas 
paprika (Capsicum annuum) och tomat (Solanum lycopersicum). Bara att passera en 
tomatplanta får det att vattnas i munnen. En klätterväxt kan med fördel slingra sig på muren. 
 
Väster om terapiträdgården är berg i dagen och sluttningen upp mot den övre trädgården. I 
denna planteras gullviva, vitsippa och blåsippa för att få ett lite vildare uttryck mot skogen. 
Även här ifrån kommer vårdofterna sprida sig. 
 
Gestaltningsförslaget för den planerade terapiträdgården innehåller mycket odlingsbar yta 
då detta var ett av önskemålen från Gunnebo Trädgårdsrehabilitering. Dessa ytor kan med 
fördel förändras från år till år och ha olika teman. I det gestaltningsförslag som gjorts får 
sommarblommor och grönsaksodling ta mycket plats både vad gäller färg och form. 
Perennerna står mer för grunden och det trygga i terapiträdgården. 
 
 

Kritisk analys 

 
I genomgången litteratur påtalas vikten av att utgå från målgruppens behov och att 
formgivningen bör vara väl genomtänkt vid anläggning av en terapiträdgård. För att skapa en 
helhet är det av vikt att plats, form och innehåll noga planeras. Förutom att tillfredsställa 
sinnesintryck och skapa lugn och ro ska terapiträdgården även uppfylla de behov som finns 
för att bedriva aktiviteter. 
 
Platsen ligger i brant norrsluttning, vilket inte ger optimala förutsättningar för odling. Det 
kan bli svårt att få tillräckligt med sol och värme för odlingen. En fördel är muren mot skogen 
som kan ge visst mikroklimat till de nedre växtbäddarna. 
 
Tillgängligheten för personer med rörelsehinder är ett problem. Ingången från gångvägen i 
öster, som i första hand är avsedd att användas av funktionsnedsatta, kommer bli relativt 
brant och ligger dessutom långt från huvudbyggnaden, Solbacken. Det är mycket tveksamt 
om en person med gångsvårigheter eller som är rullstolsburen överhuvudtaget klarar att ta 
sig tillbaka från terapiträdgården utan hjälp, via denna ingång. Den del som beskrivs som 
tillgänglighetsanpassad är sluttande och har även trappor. Detta kan göra det mycket svårt 
för en person med rörelsehinder att ta sig fram. För en person som sitter på stol eller i 
rullstol är växtbäddarna i den tillgänglighetsanpassade delen låga att arbeta vid, bara 45 cm. 
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Växtbäddarnas kanter är raka vilket medför svårigheter att komma intill för att få en bra 
arbetsställning som sittande. 
 
Många personer med utmattningssydrom och stressrelaterad ohälsa har smärtproblematik 
som ofta är lokaliserad till nacke och axlar. Detta kan göra det svårt att stå framåtlutad och 
samtidigt arbeta med armarna. Arbetshöjderna i de övre växtbäddarna är därför något låga; 
80 cm, 85 cm respektive 90 cm.  
 
Gångarna i terapiträdgården är smala; 100 cm i den del som beskrivs som 
tillgänglighetsanpassad och 70 cm i de övre gångarna. Detta tillsammans med trapporna gör 
det svårt för en person med rörelsehinder att ta sig fram. Det kommer även att vara trångt 
att ta sig fram med skottkärra. Att passera en annan deltagare om gångarna är för trånga 
kan vara känsligt. 
 
Däremot kan det ses som positivt med terrasseringen med trappor och höjdskillnader utifrån 
att deltagaren får möjlighet att vara mer fysiskt aktiv än på en planare yta. Dessutom erbjuds 
olika arbetshöjder, markplan, sitthöjd och olika höjder att stå och arbeta i, se ”Sektion” sid 
23. 
 
Arkitekterna har gjort en bra och tilltalande plan på terapiträdgården utifrån de givna 
förutsättningar som funnits. Frågan är dock varför man från beställarens sida valt att anlita 
husarkitekt och inte landskapsarkitekt eller trädgårdsdesigner med erfarenhet av 
terapiträdgårdar. Det är också oklart hur man landade i beslutet att lägga terapiträdgården i 
norrsluttning med tanke på att ett av huvudsyftena med terapiträdgården är att kunna odla i 
den. 
 
 

Förslag till anpassningar som kan förbättra möjligheterna att åstadkomma en väl 

fungerande terapiträdgård 

 
Ett förslag är att flytta ingången till terapiträdgården till den västra sidan. Sluttningen skulle 
troligtvis inte bli lika brant och dessutom kan gången binda ihop terapiträdgården med den 
övre delen av trädgården i anslutning till Solbacken. Gången kan följa bäcken som porlar sig 
ner till terapiträdgården. Att flytta ingången skulle även ge känslan av att terapiträdgården 
är mer samlad och hör till Solbacken. Deltagaren skulle inte behöva ta sig utanför 
terapiträdgården för att ta sig till huset. Att dessutom låta den spaljerade äpplehäcken löpa 
hela vägen i öster, för att rama in trädgården, skulle skapa känsla av trygghet och 
tillhörighet. 
 
Ett annat förslag är att göra hela den nedre delen av terapiträdgården i ett plan för att 
optimera tillgängligheten. 
 
För att möjliggöra för rullstolsburna att komma intill växtbäddarna bör dessa höjas upp till ca 
70 cm höjd och förses med infasade sidor. Detta är även till fördel då deltagare eventuellt vill 
sitta på stol och arbeta med odlingen. Arbetshöjden i de terrasserade bäddarna i den övre 
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delen, skulle med fördel vara något högre. Minsta måttet borde börja på 90 cm. Eventuellt 
skulle även ett alternativ vara att göra färre växtbäddar i den övre delen för att därmed 
kunna bredda gångarna. Då skulle även ingången från väster, utefter bäcken, kunna avslutas 
i den tillgänglighetsanpassade delen. 
 
Terapiträdgården är även tänkt att användas för barnaktiviteter. Om växtbäddarna är 
upphöjda för att passa rullstolburna kommer dessa vara för höga för att barn skall nå upp. 
Då kan det istället vara en fördel att växtbäddarna har orginalformen; markplan i ena delen 
och 45 cm i andra delen av växtbädden. 
 
Tillgänglighetsdiskussionen kan göras lång och frågan är om det är möjligt att ta hänsyn till 
alla som skall vistas på platsen med tanke på de förutsättningar som finns. Här har 
exempelvis inte diskuterats kring syn- och hörselnedsättning, andra handikapp, kulturella 
aspekter et cetera. Tidigare i arbetet har påtalats att det är viktigt att utgå från dem som 
skall befinna sig i terapiträdgården då den utformas. I det här fallet kan det eventuellt vara 
svårt att tillgodose samtligas behov. 
 
Komposten skulle kunna rationaliserats bort då Gunnebo Slott och Trädgårdars komposter 
ligger precis innanför murarna, cirka femtio meter från Solbacken. 
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Diskussion 
 
Begreppet trädgårdsterapi är inte helt lätt att definiera. Är trädgårdsterapi och 
trädgårdsrehabilitering verkligen samma sak? Det råder viss begreppsförvirring. Vid 
genomgång av litteraturen och när samtal förs med olika personer inom branschen används 
båda uttrycken, om samma verksamhet. Detsamma gäller platsen som verksamheten utförs 
på; terapiträdgård, rehabiliteringsträdgård med flera. Ett exempel är verksamheten på 
Alnarp; i boken ”Alnarpsmetoden Trädgårdsterapi” skriver de om Alnarps terapiträdgård och 
på hemsidan kallas samma plats Alnarps rehabiliteringsträdgård 
(http://www.slu.se/alnarpsrehabtradgard). Jag var tvungen att bestämma mig för att 
använda en källa och utgå från den. Jag anser att Yvonne Westerbergs definitioner i 
”Sinnenas trädgård” motsvarar vad jag tänker kring trädgårdsterapi och boken utkom 
dessutom i år (2011) vilket gjorde att den kändes mest aktuell. Detta ämne är kanske något 
att studera vidare kring. 
 
Naturupplevelser påverkar människan oftast positivt. Vid genomgång av litteraturen framgår 
det än mer tydligt att det är så. Att trädgård kan vara ett komplement till, ett substitut för 
och ett sätt att styra naturen är också tydligt. I trädgården kan man slappna av, vara sig själv 
och fly från vardagens stress. Det som dock inte får glömmas bort är att trädgården även kan 
bli ett måste. Har man mycket krav i övriga livet kanske trädgårdens skötsel känns 
övermäktig och något som man stressar ut till och gör i all hast, utan njutning. Om detta stod 
det relativt lite i litteraturen som jag tagit del av. Även detta kanske skulle kunna studeras 
mer. 
 
 Vi tar in vår omgivning via våra olika sinnen; syn, doft, smak, känsel och hörsel. Sinnesintryck 
är något som ständigt påverkar oss medvetet och omedvetet, vi kan inte värja oss från dem 
om vi så skulle vilja. Detta blir särskilt viktigt att tänka på vid anläggning av en 
terapiträdgård. Personer med utmattningssyndrom eller stressrelaterad ohälsa är dessutom 
ofta mer känsliga för olika intryck. Formgivning och vilken typ av aktivitet; odling, vila, et 
cetera, som är tänkt att utföras i terapiträdgården är något som påtalas som viktigt i samtlig 
litteratur. Jag uppfattar det som att det bästa är om en terapiträdgård planeras från 
grunden; plats, formgivning, aktiviteter, växtmaterial, för att få en trädgård med optimala 
förutsättningar för terapeutisk verksamhet och rehabilitering. 
 
Det är dock inte alltid dessa möjligheter finns. En verksamhet kanske redan har en trädgård 
som skulle kunna användas som grund för att utveckla en terapiträdgård eller andra 
förutsättningar som gör att man har svårt att starta från grunden. Även då kan detta 
examensarbete vara till hjälp för vägledning kring vilket växtmaterial som bör finnas i en 
terapiträdgård. 
 
Vid formgivning av en terapiträdgård framhålls att det är viktigt att skapa lugn och harmoni i 
trädgården. I gestaltningsförslaget i detta arbete har hänsyn tagits till detta genom att välja 
perenner med egenskaper som motsvarar detta. Olika växtbäddar har olika karaktär. 
Gestaltningsförslaget innehåller mycket odlingsyta för grönsaker och sommarblommor. 
Dessa ytor skulle kunna uppfattas som livliga och energifulla. Det finns möjlighet att påverka 
ytorna med hjälp av färgval och växternas uttryck, olika teman kan användas i de olika 
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bäddarna. Exempelvis kan odlingsytan i växtbädd 12 i närheten av sittplatsen, vara mer 
sprakande. Växtbädd 9 och 13 som ligger i relativ närhet till det porlande vattnet skulle 
kunna ha en mer nedtonad och lugn färgskala. 
 
Vid valet av växter i gestaltningsförslaget har mycket hänsyn tagits till läget i norrsluttning. 
Växter har bland annat valts som inte blir för höga för att undvika att perennerna skymmer 
solen för sommarblommor och grönsaker. Få buskar och inga träd har placerats i 
växtbäddarna för att inte ge skugga i onödan. Hade detta varit en plan yta skulle 
uppstammade buskar och mindre träd varit idealiskt. 
  
Något som också framhålls i litteraturen är vikten av terapeuterna som ingår i verksamheten. 
De olika yrkeskategoriernas specifika funktioner och samarbetet dem emellan spelar stor roll 
för deltagarens möjlighet att återgå till ett normalt och fungerande liv. Som arbetsterapeut 
är jag stolt över att just denna yrkeskategori finns i samtliga verksamheter, som omtalas i 
genomgången litteratur. Arbetsterapeuten verkar ha en relativt central roll i arbetet i en 
terapiträdgård. Dessutom knyter trädgårdsterapin ihop mina kompetensområden som 
arbetsterapeut och trädgårdsmästare. 
 
Ett av syftena med det här examensarbetet var att sammanställa vilka krav ett växtmaterial 
bör uppfylla för att fungera i en terapiträdgård. Utifrån litteraturgenomgången och de 
samtal som genomförts har kriterier satts upp för dessa krav. En generell beskrivning av 
växtmaterialet har gjorts och växtförslag har tagits fram utifrån de behov som ska uppnås, så 
som lugn och ro, sinnesstimulering och de aktiviteter som är tänkta att utföras i 
terapiträdgården; odling och kreativt skapande. Genom fallstudien av den planerade 
terapiträdgården vid Gunnebo Trädgårdsrehabilitering har innebörden av det generella 
växtmaterialet konkretiseras.  Ett mer specifikt växtmaterial har presenterats och ett 
gestaltningsförslag har ritats, vilket också var det andra syftet med examensarbetet.  
Examensarbetet visar att det generella växtmaterialet som tagits fram utifrån de uppsatta 
kriterierna kan appliceras på en redan given form. Fallstudien av den planerade 
terapiträdgården vid Gunnebo Trädgårdsrehabilitering är ett exempel på detta. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tack! 
Tack mina hjältar.  

Utan er hade detta arbete blivit betydligt svårare att utföra. 
Erika  
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Bilaga 1: Samtal med Emma Naqvi Gunnebo 

Trädgårdsrehabilitering  
 
I våras kom jag i kontakt med trädgårdsterapeut Emma Naqvi vid Gunnebo 
Trädgårdsrehabilitering. Emma berättade då om planerna på att utöka verksamheten med 
en terapiträdgård och att ritningar fanns på den tänkta formen. Hur innehållet skulle se ut 
och vilket växtmaterial den skulle innehålla var inte klart. Emma och jag hade telefonkontakt 
ett par gånger och idén till examensarbetet föddes vid dessa samtal. Emma uttryckte 
intresse av att se ett förslag på hur man skulle kunna utforma trädgården utifrån den givna 
formen och den verksamhet som är tänkt att bedrivas där.  
 
För att kunna utföra examensarbetet behövde information inhämtas från Gunnebo 
Trädgårdsrehabilitering angående tankar, önskemål och verksamheten. Detta gjordes via ett 
samtal med Emma Naqvi fredagen den 14 oktober 2011 mellan kl. 16 - 17.30. Detta var 
ingen regelrätt intervju utan ett öppet samtal där endast snabba anteckningar fördes, utan 
diktafon. Efter samtalet skrevs anteckningarna ihop. Texten skickades till Emma för 
godkännande för att undvika sakfel och misstolkningar och omarbetades efter Emmas 
synpunkter, därefter gav Emma samtyckte. Nedanstående text är min tolkning av samtalet. 
 
Verksamheten 
På Gunnebo Trädgårdsrehabilitering arbetar tre personer;  
Emma Naqvi  Socionom och trädgårdsterapeut 
Anna Ekberg  Socialpedagog, massör, jobbcoach 
Mona Johansson Arbetsterapeut, samtalsterapeut, DBT-utbildad (Dialektisk 

Beteende Terapi) 
 
Deltagarna kommer till Gunnebo Trädgårdsrehabilitering fyra dagar i veckan, fyra timmar 
per dag, i tolv veckor. Tillsammans med deltagaren gör personalen upp en individuell 
rehabiliteringsplan som följs upp under rehabiliteringen. Det finns möjlighet till en tre 
månaders förlängning på individuellplats på någon av de olika avdelningarna på Gunnebo för 
att pröva sin arbetsförmåga ytterligare, med fortsatt rehabiliteringsplan och enskilda 
reflekterande samtal med rehabiliteringspersonal. 
 
I den trädgårdsterapeutiska verksamheten använder man sig av individuella samtal, 
gruppsamtal, kreativt skapande, naturpromenader i kulturreservatet (naturmindfullness, 
kopplar till Gunnebos historia genom att upptäcka kulturminnesmärken i landskapet, samla 
naturmaterial, osv) och trädgårdsaktiviteter ute i de offentliga trädgårdarna. 
 
Metoden som man använder på Gunnebos Trädgårdsrehabilitering har samma grundstenar  
som verksamheten på Alnarp. Verksamheten utgår från odlandet och trädgården där 
utgångspunkten är att arbeta i trädgården och med odling. Fokus är på deltagarens inre 
förändringsarbete, där odlandet är ett medel för dessa processer, hur mycket praktiskt 
trädgårdsarbete som ingår kan variera beroende på deltagare. Man använder symboliska 
kreativa aktiviteter. Man vill att deltagaren skall hitta ”flow” men även återhämtning. 
Utifrån deltagarens behov försöker man hitta rätt aktivitet i trädgården och odlandet. 
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Ensam – bara vara 
Grupp – trygghet 
Individuella utmaningar 
 
I anslutning till det hus, Solbacken, där rehabiliteringsteamet har sin verksamhet finns i 
dagsläget en gräsmatta, mindre planteringar och en 
söt liten ”pöl”. Denna pöl har en gång varit en liten 
damm och Emma skulle gärna se att den renoverades 
och återställdes till en damm igen.  På gräsmattan 
står utemöbler där man kan sitta och fika.  
 
Den tänkta rehabiliteringsträdgården kommer att 
ligga öster om huset i norrsluttning. Det är 
fastighetschefen som tagit beslut om placeringen. Då 
Gunnebo är en kulturhistorisk miljö måste all 
utveckling och tillbyggnader följa särskilda regler vilket påverkar var och möjlighet att 
anlägga en rehabiliterings trädgård. Då det innanför murarna är en 1700-talsmiljö har man 
valt trädgårdens placering utanför muren men i anslutning till Solbacken. 
 
Rehabiliteringsträdgården är tänkt att vara ett rum bland flera på Gunnebo 
Trädgårdsrehabilitering. Emma Naqvi har en vision om att även göra i ordning den övriga 
trädgården som omgärdar Solbacken, hon skulle gärna vilja att denna del är sammanlänkad 
med den tänkta terapiträdgården. 
Huvudsyftet med en ny rehabiliteringsträdgård är att kunna vara mer flexibel i planering och 
kunna svara till deltagarnas behov i trädgårdsarbetet med fler möjligheter. 
Gränsen mellan ute och inne blir heller inte lika definitiv om verksamheten kan bedrivas i 
anslutning till huset, deltagare kan lättare gå in och vila, gå på toaletten osv. Det kommer 
inte vara någon ”allmänhet” i denna trädgård.  
 
Aktiviteter i den planerade terapiträdgården 
De verksamheter som är tänkta på platsen är rehabilitering av personer med stressrelaterad 
ohälsa, barnverksamhet och att användas av studenter på Grön rehab-utbildningen som 
Gunnebo bedriver tillsammans med Folkuniversitetet. Verksamheten i trädgården för 
barnen och studenterna på Grön rehab-utbildningen skulle då ske på andra tider än då 
deltagarna i trädgårdsrehabiliteringen vistas där. 
De som går på rehabilitering skall ha möjlighet att utföra alla moment i trägårdsodlingen i 
den tänkta rehabiliteringsträdgården, så som att så, plantera, rensa, beskära, skörda, 
kompostera mm. 
Rehabiliteringsträdgårdens rum skall innehålla en aktiv odlingsyta, en samlingsplats och en 
plats att njuta av färg och form. Helhetsbilden skall ge känsla av harmoni. 
Emma skulle gärna se att det finns individuella odlingsytor för ca 8 personer, för att varje 
deltagare skall kunna ha en egen del att ta hand om och själva välja vad de vill odla. Dessa 
skall gärna vara utspridda i de olika bäddarna. 
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Tankar kring växtmaterial i den planerade terapiträdgården 
Växtmaterialet får inte vara svårodlat. Det skall skapa odlarglädje! Olika växtkombinationer 
grönsaker/sommarblomor. Skillnad mot de strikta grönsaksodlingarna i Gunnebos 
köksträdgårdar. 
Växtmaterialet skall vara enkelt, ätbart, vackert, kunna användas i aktivitet och skapande. 
Deltagaren skall kunna plocka en vacker bukett att ta med hem eller skapa något annat där 
material hämtats från trädgården och kulturreservatet. 
 
För att minska insyn från parkering/väg och gångväg bör någon form av avskärmning göras. 
Detta skulle kunna ske med odling av till exempel solros eller jordärtskocka. Det skulle även 
kunna vara ett ”staket” av exempelvis pelaräpple – insynsskydd, avgränsning, ätbart, 
aktivitet beskärning et cetera, vacker blomning tidigt. Få in fruktträd eller bärbuskar i 
trädgården. 
Mot parken mer trädgårdsaktigt och vid berget och mot skogen mer och mer ”vild” 
växtlighet. 
Annuellerna bör få mycket plats. 
Gärna vintergrönt, vedartat – kransar, buketter. Forsythia – vårkvistar. 
Blommor – med anspegling på allmogeväxter och etnobiologisk historia (pion, 
löjtnantshjärta, färgval), sinnena – lukt, syn, känsel, hörsel, smak, ej giftigt, lätt kunna ta 
sticklingar. 
En bädd med enbart ätbara saker. 
Växtlighet som hänger över kanterna till exempel pumpa et cetera. 
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Bilaga 2: Samtal med arkitekterna Katarina Björling 

och Robin Waldenby 
 
För att få en bild av vad arkitekterna Katarina Björling och Robin Waldenby hade för tankar 
då de ritade Gunnebo terapiträdgård tog jag kontakt med dem via mejl och torsdagen den 
13 oktober 2011, kl 17-18, träffades vi på arkitektkontoret OkiDoki! Arkitekter AB i Göteborg. 
Detta var ingen regelrätt intervju utan ett öppet samtal där endast snabba anteckningar 
fördes, utan diktafon. Efter samtalet skrevs anteckningarna ihop. Texten skickades till 
Katarina och Robin för godkännande för att undvika sakfel och misstolkningar och 
omarbetades efter Katarinas och Robins synpunkter, därefter gav Katarina och Robin 
samtyckte. Nedanstående text är min tolkning av samtalet. 
 
 
I maj 2010 kontaktades Robin och Katarina av Gunnebo Slott och Trädgårdar och fick i 
uppdrag att rita en terapiträdgård. De var då just klara med sitt examensarbete på 
arkitektutbildningen. Robin, som även är bebyggelseantikvarie, känner en av 
bebyggelseantikvarierna på Gunnebo Slott och Trädgårdar och det var så som uppdraget 
kom att tillfalla Robin och Katarina. De var då inte anställda på OkiDoki Arkitekter AB. 
 
Robin och Katarina hade ingen tidigare erfarenhet av terapiträdgårdar och kände egentligen 
inte till konceptet terapiträdgård. De har ett privat intresse av trädgård och odling, Katarina 
har en odlings-/kolonilott. Båda är intresserade av hantverk. 
De ser det inte som en nackdel att de inte är Landskapsarkitekter eller har tidigare 
erfarenhet av terapi/rehabilitering och trädgård. Som arkitekter arbetar Katarina och Robin 
med att skapa rum. ”Vi jobbar med rum - att fånga behov i en fysisk form” (citat Katarina). 
 
Katarina och Robin träffade verksamhetschefen på Gunnebo, Emma Naqvi och Sofie (…) och 
samtalade om verksamheten för att få en bild av vad de ville använda platsen till. Katarina 
och Robin uppfattade att fokus skulle vara på det mänskliga och mjuka, det skulle vara en 
fridfull och vilosam plats där sinnena skulle stimuleras, lukt, smak, syn, hörsel och känsel osv. 
De tipsades av Emma Naqvi att läsa viss litteratur, bland annat en engelsk bok om 
trädgårdsterapi. De har inte, som jag uppfattar det, tagit del av SLU:s forskning och det som 
är skrivet av bland annat Patrik Grahn. 
I maj 2010 besöktes platsen för uppmätning och datainsamling. Då var platsen övervuxen 
och för att kunna göra utmätningar och hitta grundkurvan på platsen, började de med att 
röja bort kirskål och sly. 
 
För att komma fram till utformningen har Robin och Katarina tittat på Gunnebo Slott och 
Trädgårdar exteriört och interiört men framför allt tagit in platsen och dess topografi, och 
utifrån detta har de inspirerats.  
De påtalade det härliga med placeringen av trädgården – skyddet av den branta sluttningen, 
som avskärmning mot vägen ovanför, samtidigt som man befinner sig mer eller mindre i 
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trädkronorna. Norrläget har inte påverkat så mycket, förutom då de placerat 
drivbänk/växthus och viloplats vid muren, då det är där som det är mest sol och värme. 
De använde i stort sett de befintliga höjdkurvorna då de gjorde terrasseringarna, vilket 
resulterade i bäddar som erbjuder olika arbetshöjder och sitthöjder. Här har de även tagit 
hänsyn till den standard som finns angående arbets- och sitthöjder då hus ritas. Terrasserna 
skulle, enligt Katarina och Robin, även kunna användas som ”läktare” eller ”amfiteater” vid 
exempelvis genomgång av övningar/odling i trädgården eller stretch-/avslappningsövningar 
då avstånden i trädgården är korta. De har även tänkt att rummet skall kunna användas som 
skal för annan verksamhet. 
 
Murvinkeln är fast och trygg, den är gjord i sten för att man ska känna att man tryggt kan 
luta sig mot den och till exempel titta ut i trädkronorna. Terrasserna böljar i linje med 
bergssluttningen, växtbäddarna är bredare i den nedre delen av trädgården för att bli 
smalare i den övre delen. 
Vid formgivningen gick många tankar kring materialval. Då det finns mycket kunskap kring 
gamla byggmetoder och material på Gunnebo Slott och Trädgårdar ville de fånga upp detta i 
murar och trappor. De har tänkt sig både sten – muren som avgränsar ner mot skogen och åt 
öster – och trä – i de murar och trappor som utgör terrasseringen. De har även tänkt utifrån 
tillgång på lokalt material och arbetskraft. 
 
Vad gäller tillgänglighetsanpassning har de försökt att få med det så långt som möjligt. Den 
nedre delen av trädgården är utformad så att en rullstol skall kunna komma fram och det 
finns ”vändplatser” för rullstolsburna. De har utgått ifrån den standard som finns för 
husritningar, att undervåningen skall vara tillgänglighetsanpassad och i den här trädgården 
är det den nedre delen som är ”undervåning”. Då platsen är liten och brant har gångarna 
blivit trånga, 100 cm, och framför allt trängre ju längre upp i terrasseringen man kommer, ca 
70 cm. 
 
Då Katarina och Robin har formgivit platsen har växtmaterialet inte varit i fokus, utan ser 
fram mot att få se trädgården ”färglagd” med innehåll. 



 

39 

 

Bilaga 3: Gestaltningsförslag, skiss 
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Bilaga 4: Perspektivskiss, vy åt väster  
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Bilaga 5: Perspektivskiss, vy åt öster 


