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Sammanfattning 

Den mest använda definitionen av begreppet hålbar utveckling lyder: ”En 
hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov”. Definitionen kommer från rapporten ”Vår gemensamma framtid” 
från 1987. Hållbar utveckling omfattar ekonomiska, ekologiska och sociala 
aspekter samt samspelet och balansen mellan dem. Kortfattat kan hållbar 
utveckling förklaras med att ekonomisk utveckling inte får ske med risk för 
social ohälsa, ett ojämlikt samhälle eller en förstörd miljö. Det 
internationella arbetet för hållbar utveckling leds av FN. EU:s och Sveriges 
arbete för hållbar utveckling är en långsiktig hållbarhetsvision gällande 
ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och miljöskydd. All politik och 
verksamhet ska genomsyras av detta. Även Sveriges miljöpolitik bygger till 
stor del på internationellt samarbete och på beslut som tas inom EU. Arbetet 
för en hållbar utveckling ingår numera i praktiskt taget all samhälls-
planering, och genom kommunernas arbete är det möjligt att engagera varje 
enskild medborgare.  
En hållbar trädgård är på många sätt en klimatvänlig trädgård, och 
uppsatsen tar upp hur man genom hållbar trädgårdsanläggning kan reducera 
negativ miljöpåverkan. I princip all användning av energi påverkar miljön 
och klimatet negativt och därför bör man kraftigt minska energi-
förbrukningen genom att t.ex. minska användandet av bensindrivna 
trädgårdsverktyg. Även mängderna gödningsmedel och bekämpningsmedel 
bör minskas eftersom de kräver energi både vid tillverkning och transport. 
Genom att odla ätbara grödor kan man minska sina ekologiska fotavtryck. 
Detta tack vare skillnaden i energiförbrukning mellan mat som odlas i 
trädgården och modern livsmedelsproduktion. Människans förbrukning av 
vatten ökar hela tiden och även den mängd som används i trädgården. Större 
förståelse för hur vattning fungerar kan göra stor skillnad för hur vi 
använder vattnet som resurs. Att kompostera är även det en viktig 
beståndsdel i en hållbar trädgård. I stället för att deponera organiskt avfall 
kan man förvandla samma avfall till jordförbättringsmedel.  

Trädgårdsskötsel är en global industri som uppmuntrar till mer konsumtion 
av massproducerade föremål. Att tillverka trädgårdsprodukter nyttjar 
naturresurser och energi. Att konsumera påverkar en hållbar utveckling, så 
som konsument bör man välja hållbara material. Detsamma gäller vid 
konsumtion av växter. Den mängd energi som krävts för att odla växten, för 
transport, för tillverkning av krukan samt hur mycket och vilken typ av 
underhåll som växten kommer att kräva väl planterad har stor betydelse. En 
mångfald av växter är nyckeln till den hållbara trädgården, en mångfald av 
växter bidrar till ett rikare djurliv vilket också gynnar biologisk 
bekämpning. En enskild trädgård innehållande en stor mångfald av växter 
kan bidra meningsfullt till att säkra den globala biologiska mångfalden 
eftersom hundratals miljoner enskilda trädgårdar världen över tillsammans 
bildar ett enormt nätverk med fickor av liv.  
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Introduktion 

Hållbar utveckling tycks vara ett ständigt aktuellt och ett ofta debatterat 
ämne och begreppet ”Sustainable gardens” (hållbara trädgårdar) tycks bli 
mer och mer vanligt. I Sverige ökar intresset för hållbara alternativ när det 
gäller boende s.k. klimatsmarta hus, ekohus, lågenergihus, gröna hus och 
detta borde även öka intresset för en hållbar villaträdgård tillhörande huset. 
Jag vill med mitt examensarbete ta reda på vad begreppet hållbar utveckling 
innebär samt utifrån dessa kunskaper ta reda på hur en trädgård kan se ut 
och vad den kan och bör innehålla för att vara hållbar.  

Syfte 

Arbetet har ett tredelat syfte och är att: 
1. Undersöka begreppet hållbar utveckling. 
2. Undersöka hur en trädgård kan byggas upp utifrån kunskaper om hållbar 

utveckling. 
3. Visualisera hur en trädgård kan se ut där hänsyn tagits till de faktorer 

som gynnar en hållbar utveckling.  
 

Metod 

Arbetet inleds med en grundläggande litteratursammanställning gällande 
begreppet hållbar utveckling. Därefter följer en litteratursammanställning av 
de faktorer som påverkar innehållet och förvaltningen av en hållbar trädgård 
vilken sedan leder fram till sista delen av arbetet, en enkel illustration för att 
visualisera hur en hållbar trädgård skulle kunna se ut.  
 
Den litteratur som till störst del har använts till sammanställningen är 
”Hållbar utveckling” av Christel Persson och Torsten Persson, en 
grundläggande lärobok i hållbar utveckling samt ”How to create an eco 
garden” av John Walker och ”Hig-impact, low-carbon gardening” av Alice 
Bowe. Mycket av materialet gällande hållbar utveckling har även hämtats 
från Naturvårdsverkets webbplats: naturvardsverket.se och Regeringens 
webbplats: regeringen.se. För att undvika långa källhänvisningar i löpande 
text refereras det till dessa sidor på följande sätt: naturvardsverket.se:1, 
naturvardsverket.se:2 osv. Hela adressen till källan kommer dock att finnas i 
källförteckningen sist i arbetet. Figur 1 och 2 är gjorda av författaren. 
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Resultat 

Resultatet är uppdelat i tre delar och inleds med en litteratursamman-
ställning gällande begreppet hållbar utveckling där syftet är att skapa en 
grundläggande förståelse för hållbarhetsbegreppet och de ekonomiska, 
ekologiska och sociala aspekter som begreppet omfattar samt en kortare 
beskrivning av hur arbetet för en hållbar utveckling sker på global och lokal 
nivå. Därefter följer resultatets del två, en sammanställning av de faktorer 
som påverkar utformandet och förvaltningen av en hållbar trädgård, vilken 
slutligen leder fram till resultatets sista del, en sammanfattande visualisering 
av en hållbar trädgård. 
 
 

Del ett: Begreppet hållbar utveckling  

Den mest vanliga definitionen av begreppet hållbar utveckling är den som 
används i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987, även kallad 
Brundtlandrapporten och lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet hållbar utveckling 
(Sustainable development) introducerades dock redan 1981 av Lester Brown 
den amerikanske miljövetaren och författaren (Svenska FN-förbundet, 
2012), men den internationella spridningen fick begreppet i och med 
Bruntlandrapporten. I dagligt tal används ofta termen hållbarhet för att 
beskriva hållbar utveckling. Man kan förklara hållbar utveckling kortfattat 
med att ekonomisk utveckling inte får ske med risk för social ohälsa, ett 
ojämlikt samhälle och en förstörd miljö, dvs. att samhället bör anpassas 
efter miljön och människors hälsa (Persson & Persson, 2011). 
 
Arbete för hållbar utveckling omfattar ekonomiska, ekologiska och sociala 
aspekter och samspelet och balansen dem emellan där grunden är 
helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande (ibid). Genom att betona 
helhetsperspektivet av dessa tre aspekter kan begreppet hållbar utveckling 
ges en mer konkret innebörd och även om fokus och balans kan variera 
beroende på sammanhang så är de principiellt lika viktiga. Integreringen av 
de tre aspekterna i hållbarhetsperspektivet illustreras i figur 1.  
I rapporten ”Att lära för hållbar utveckling” (Statens offentliga utredningar, 
2004) görs denna förklaring av vad som är utmärkande för de tre aspekterna 
av hållbar utveckling. 

• Ekonomisk hållbarhet: Kan ses som ett medel för att en hållbar 
utveckling ska åstadkommas i enlighet med en ekologisk och social 
hållbar utveckling. Ekonomisk tillväxt brukar ses som en 
förutsättning för utveckling men inget land kan uppnå en hållbar 
ekonomisk utveckling på bekostnad av ex. försämrad miljö, oskäliga 
arbetsvillkor och social ohälsa. Om i stället utveckling i ett avseende 
(ex. social hälsa, jämlikhet eller en förbättrad miljö) leder till en 
stabil ekonomisk tillväxt så finns det förutsättningar för en hållbar 
utveckling.  
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• Ekologisk hållbarhet: Handlar om människans hänsynstagande till 
naturen och att genom kretsloppstänkande begränsa flödet av jordens 
resurser samt att vårda och bevara dessa tillgångar. Människor är 
beroende av naturen och dess kretslopp och därför är det en 
nödvändighet att se till att ekosystemen inte utarmas. Social och 
ekonomisk utveckling kan annars inte uppnås. 
 

• Social hållbarhet: Avser betydelsen av ett långsiktigt stabilt och 
dynamiskt samhälle där alla grundläggande mänskliga behov 
uppfylls och ses av många som målet för hållbar utveckling. Den 
sociala hållbarheten kan ses som både ett resultat av och en 
förutsättning för ekonomisk hållbar utveckling (ibid). 

 

 
Figur 1. Beskriver samspelet mellan de tre aspekterna av hållbar utveckling (ekonomisk 
hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet) och balansen dem emellan. Figuren 
är modifierad från: http://www.kth.se/che/kemi2011/2.27954/juli-1.184144 
 
 

Det internationella samarbetet för hållbar utveckling 

År 1987 presenterade FN-kommissionen World Conference on Economic 
Development (WCED) sin rapport ”Vår gemensamma framtid”, även kallad 
Bruntlandrapporten efter kommissionens ledare Gro Harlem Bruntland. 
Rapporten innehåller en beskrivning av sambanden mellan ekonomisk 
utveckling och miljöförstöring och som tidigare nämnts myntades där 
begreppet hållbar utveckling. Bruntlandrapporten föreslog också att en 
världskonferens skulle hållas om internationellt samarbete för miljö och 
utveckling och detta resulterade i FN:s stora konferens om miljö och 
utveckling, (United Nations Conference on Environment and Development), 
i Rio de Janerio 1992 (Persson & Persson, 2011). Denna konferens, även 
kallad Riokonferensen, är en av de konferenser som haft störst betydelse 
och där blev det klargjort av FN att vården om miljön är det viktigaste för 
en hållbar utveckling.  
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Resultaten av konferensen blev; Riodeklarationen, Agenda 21, Skogs-
principen, Klimatkonventionen och Biodiversitetskonventionen och 
innebörden av dessa är kortfattat: 

• Riodeklarationen: 27 grundläggande principer för att uppnå en 
hållbar utveckling och innehåller bl.a. Ansvarsprincipen, Kretslopps-
principen, Substitutionsprincipen och Försiktighetsprincipen 
(Persson & Persson, 2011). 

• Agenda 21: Ett globalt handlingsprogram för arbetet med miljö- och 
utvecklingsfrågor och innehåller långsiktiga mål och riklinjer för att 
uppnå en hållbar utveckling. Detta innebär att alla städer, 
kommuner, företag och skolor nu har ett program för hur hållbar 
utveckling ska kunna skapas under 2000-talet. 

• Skogsprincipen: Grundläggande riktlinjer för ett hållbart nyttjande 
av alla världens skogar. 

• Klimatkonventionen: Internationellt ramverk för att förhindra 
klimatförändringar. Inom ramen för klimatkonventionen skapades 
rapporten Kyotoprotokollet 1997 och i dagsläget fungerar de som 
två parallella spår pga. att inte lika många länder undertecknat 
Kyotoprotokollet som klimatkonventionen (ibid). 

• Biodiversitetskonventionen: Innehåller riktlinjer för att kombinera 
ekonomisk utveckling med bevarandet av den biologiska 
mångfalden där tre huvudmål fastställs: bevarande av biologisk 
mångfald, hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och rättvis 
fördelning av de vinster som uppstår vid utnyttjandet av genetiska 
resurser (Miljödepartementet, 2010). 

 
Hållbar utveckling har aktualiserats internationellt under 2012. I april var 
svenska regeringen värd för den internationella konferensen ”Stockholm 
+40” (till minnet av FN:s första internationella konferens i Stockholm 1972 
gällande den mänskliga miljön). Syftet med konferensen var en global 
hållbar utveckling och dess utmaningar. Resultaten från Stockholm +40 togs 
sen vidare till FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni 
2012 (även kallad Rio +20), där FN:s medlemsländer efter flertalet 
förhandlingar tillslut enades om ett slutdokument som bl.a. innehåller beslut 
om den tioåriga planen för hållbar konsumtion och produktion och att 
världens länder ska ta fram globala hållbarhetsmål inom en snar framtid. På 
konferensen etablerades även ”Grön ekonomi” som ett internationellt 
begrepp (regeringen.se:1, 2012). 
 
Grön ekonomi definieras av United Nation Environment Programme, UNEP 
(2012) som en ekonomi som resulterar i förbättrat mänskligt välmående och 
social jämlikhet, samtidigt som den minskar miljöriskerna och trycket på 
ekologin. Grön ekonomi är en ekonomi baserad på en hållbar utveckling och 
kunskap om ekologisk ekonomi.  
 
Det internationella arbetet för en hållbar utveckling leds av FN, och ett 40-
tal olika FN-organ är idag involverade i arbetet. UNEP är den avdelning 
som leder och samordnar FNs miljörbete (Persson & Persson, 2011). 
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EU:s arbete för hållbar utveckling 

EU:s arbete för hållbar utveckling är enligt Regeringen en långsiktig 
hållbarhetsvision gällande ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och 
miljöskydd och detta ska genomsyra all politik och verksamhet. EU:s 
nuvarande strategi för hållbar utveckling (som antogs 2006) innehåller mål 
och åtgärder inom sju områden och dessa är: 

1. klimatförändringar och ren energi 
2. hållbara transporter 
3. hållbar produktion och konsumtion 
4. bevarande och förvaltning av naturresurser 
5. folkhälsa 
6. social integration och invandring 
7. globala utmaningar när det gäller fattigdom och hållbar utveckling 
(regeringen.se:2, 2012) 

 
Vartannat år tas en lägesrapport fram gällande genomförandet av strategin 
för hållbar utveckling i EU som även innehåller framtida prioriteringar, 
riktlinjer och åtgärder. Europeiska rådet ser sedan över rapporten och 
allmänna riktlinjer ges om politik, strategier och medel för att möjliggöra en 
enhetlig hantering av de övergripande frågorna som är; energieffektiviteten, 
klimatförändringarna, åldrandet och den sociala sammanhållningen 
(regeringen.se:2, 2012). 
 
 

Sveriges arbete för hållbar utveckling  

Regeringens arbete för en hållbar utveckling handlar om att värna om och 
använda resurser på ett hållbart sätt. Människors hälsa och naturresurser är 
enligt dem en avgörande förutsättning för utveckling och välstånd och alla 
politiska beslut ska därför utformas på ett sätt som tar hänsyn till de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett längre 
tidsperspektiv. I skrivelsen ”En svensk strategi för hållbar utveckling - 
ekonomisk, social och miljömässig” av Miljödepartementet (2003) beskrivs 
regeringens vision om det hållbara samhället, där målet är rättvisa och 
solidaritet i alla länder, mellan länder och mellan generationer.  
Visionen om det hållbara samhället är även: 

• Ett samhälle där ekonomisk utveckling och social välfärd förenas 
med en god miljö utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

• Ett samhälle med demokratiska värderingar.  
• Ett samhälle som långsiktigt investerar i de viktigaste resurserna 

som är människorna och miljön.  
• Ett samhälle som ger rätt till god hälsa på lika villkor oavsett kön, 

socioekonomisk eller etnisk tillhörighet. 
• Ett samhälle där företagen är konkurrenskraftiga och den 

ekonomiska tillväxten är god.  
• Ett samhälle där problemen med miljön är lösta genom att 

miljöpåverkan har reducerats till långsiktigt hållbara nivåer 
(Miljödepartementet, 2003, sid 4). 
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Sveriges miljöarbete till det hållbara samhället 

De övergripande målen med Sveriges miljöpolitik är att kunna lämna över 
ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen har lösningar 
som inte orsakar miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta 
miljöarbete bygger till stor del på ett internationellt samarbete och de beslut 
som utvecklas inom EU (naturvardsverket.se:1, 2012). 
 
Sveriges riksdag antog 1999 sexton viktiga miljökvalitetsmål för framtiden 
och arbetet med att uppnå dessa är grunden för Sveriges miljöpolitik. Varje 
år ska möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och etappmålen redovisas 
och minst en gång varje mandatperiod ska Naturvårdsverket, som är 
samordnare, tillsammans med ansvarande myndighet redovisa en fördjupad 
utvärdering av möjligheterna att nå de utsatta miljökvalitetsmålen 
(naturvardsverket.se:2, 2012). 
 
Nedan följer de nuvarande miljökvalitetsmålen. Ansvarig myndighet visas 
inom parantes. 
1. Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket) 
2. Frisk luft (Naturvårdsverket) 
3. Bara naturlig försurning (Naturvårdsverket) 
4. Giftfri miljö (Kemikalieinspektionen) 
5. Skyddande ozonskikt (Naturvårdsverket) 
6. Säker strålmiljö (Strålsäkerhetsmyndigheten) 
7. Ingen övergödning (Havs- och vattenmyndigheten) 
8. Levande sjöar och vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten) 
9. Grundvatten av god kvalitet (Sveriges geologiska undersökning) 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård (Havs- och 

vattenmyndigheten) 
11. Myllrande våtmarker (Naturvårdsverket) 
12. Levande skogar (Skogsstyrelsen) 
13. Ett rikt odlingslandskap (Jordbruksverket) 
14. Storslagen fjällmiljö (Naturvårdsverket) 
15. God bebyggd miljö (Boverket) 
16. Ett rikt växt- och djurliv (Naturvårdsverket) (ibid) 
 
 
Regionalt är det länsstyrelsens ansvar att samorda arbetet med miljömålen. 
Olika regioner i landet berörs på olika sätt av miljömålen och har därför 
skilda förutsättningar. Detta arbete ska ske tillsammans med kommuner, 
näringsliv, myndigheter samt andra enskilda personer och aktörer.  
På lokal nivå är det kommunerna som ansvarar för miljön och kommunerna 
har även ansvar i arbetet med de nationella miljömålen. Miljörådet och 
arbetet för en hållbar utveckling ingår i praktiskt taget all samhällsplanering 
och genom kommunernas arbete är det möjligt att engagera varje enskild 
medborgare i miljömålsarbetet. Hållbar utveckling är process som kräver 
arbete, kompromisser, viljan att förändra och kanske framför allt kunskap. 
Därför är miljöarbetet i landets skolor, högskolor, och universitet av största 
betydelse (Persson & Persson, 2011).  
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Hållbar livsstil   

En anpassning och hushållning med energi världen över tillsammans med 
vårdandet och bevarandet av jordens alla resurser är vad som krävs i arbetet 
för hållbar utveckling. Detta kan verka som en omöjlig uppgift när en del av 
världen förbrukar resurser i en sådan ofantlig omfattning och resurserna i 
andra delar av världen är så knappa så att de inte räcker för att tillgodose de 
grundläggande mänskliga behoven. Att det krävs en förändring av hur 
människor använder jordens resurser i både den rika som den fattiga delen 
av världen är enligt Persson & Persson (ibid) ett faktum. För att 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle ska gå framåt krävs det enligt dem 
även förmågan att värdera både etiska och moraliska frågor som hör ihop 
med ett långsiktigt utnyttjande av naturresurser. Det kräver en mer hållbar 
livsstil där samspelet med naturen, ett personligt ansvarstagande gentemot 
andra människor och annat liv är en självklarhet och där tron på att 
individuellt ansvarstagande kan göra skillnad.  
 
 
 

Del två: Hållbar trädgård  

Som tidigare beskrivits omfattas begreppet hållbar utveckling av 
ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter samt samspelet och balansen 
dem emellan. Jag kommer dock här i resultatet gällande hållbar trädgård 
främst att fokusera på den ekologiska delen men under rubriken diskussion 
kommer även den ekonomiska och den etiskt/sociala aspekten att tas upp.  
 
 

Hållbar trädgård, en klimatvänlig trädgård 

Det som nu sker med klimatet på jorden påverkar allting levande. Det finns 
vetenskaplig enighet om att ansamlingen av koldioxid och andra växthus-
gaser i atmosfären beror på mänskliga aktiviteter, framför allt förbränningen 
av fossila bränslen, kol, olja och naturgas. Denna förorening fungerar som 
ett isolerande hölje som stänger inne solenergin runt omkring jorden vilket 
resulterar i den globala uppvärmningen. Detta påverkar i sin tur klimatet och 
orsakar störningar av vädermönster världen över (Walker, 2011). 
 
Varmare somrar, blötare och mildare vintrar, torka och allt fler 
översvämningar är väderfenomen som vi kommer att behöva anpassa oss till 
i framtiden. Vi kan dock göra mer än att bara anpassa oss. Vi kan göra val 
som inte bidrar till ökade klimatförändringar och val som kanske till och 
med kan sänka takten.  Enligt Walker (2011) så kan ett hållbart tänkande när 
det gäller den enskilda trädgården bidra till en minskning av de framtida 
negativa effekterna av ett förändrat klimat.  
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Med ett hållbart tänkande menar han: 
• Minska på energiförbrukningen: Bensindrivna trädgårdsverktyg 

kräver energi och skapar föroreningar. De mest miljövänliga drivs av 
förnybar el eller av enkel handkraft. Till gödningsmedel och 
bekämpningsmedel används energi både vid produktion, förpack-
ning och transport. Ogräsmedel genererar fler koldioxidutsläpp än 
något annat bekämpningsmedel. 

• Kompostera mera: När organiskt avfall deponeras och sedan ruttnar 
frisläpps metan som är en värmealstrande växthusgas 20 gånger mer 
kraftfull än koldioxid. En välskött kökskompost kan istället 
förvandla samma avfall till rik jordbyggande mull.  

• Konsumera mindre: Trädgårdsskötsel är en global industri beroende 
av att hela tiden uppmuntra till mer konsumtion av massproducerade 
föremål. Att ständigt skapa nya moden och trender är ett sätt på 
vilket konsumtionen av trädgårdsprodukter upprätthålls. De flesta 
trädgårdsprodukter använder resurser och energi vid tillverkningen 
som avger koldioxidutsläpp och producerar avfall.  

• Odla ätbart - minska växthusgasutsläpp: Den mat du odlar i 
trädgården kräver väldigt lite energi. Till skillnad mot modern 
livsmedelsproduktion där man använder energi och resurser som 
genererar växthusgaser så behöver inte maten från trädgårdslandet 
oljebaserade gödningsmedel och bekämpningsmedel för att växa, det 
behövs inte heller förpackning, kylförvaring eller transport.  

• Lagra koldioxid (med dina växter): Ett sätt att minska mängden 
atmosfäriskt kol är att binda upp en del av det i trädgårdsjorden och i 
växterna. Att tillföra organiskt material till jorden gör den humusrik 
och mer lämpad att under långa perioder lagra kol. Alla växter 
absorberar koldioxid från luften och lagrar det sen i sina vävnader. 
Träd och buskar kan under långa perioder lagra stora mängder i de 
vedartade delarna av rötter, stammar och grenar (Walker 2011).  

 
 
Oftast tänker man på trädgårdsarbete som en miljövänlig aktivitet och även 
om det har många positiva fördelar så får man inte glömma de negativa 
effekter som också är inblandade. Alla kan dock, oavsett storlek på 
trädgården, skapa en mer hållbar trädgård.  
 
 

Grundläggande för den hållbara trädgården 

Under rubrikerna; Förnybar energi, Vikten av kompostering, Minska 
vattenförbrukningen, Hållbara material, Biologisk mångfald, Odla ätbart 
och Växtvalet i trädgården, kommer grundläggande beståndsdelar i en 
hållbar trädgård tas upp och förklaras.  
 
 



 10 

Förnybar energi 

Naturresurser kan indelas i de ej förnybara, som olja, kol, uran och malm 
samt de förnybara, som vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. 
Bioenergi framställs av biomassa som består av växter och växtdelar. 
Eftersom biomassa hela tiden bildas är även bioenergi en förnybar 
energikälla (naturvardsverket.se:3, 2012). 
 
Fossila bränslen, dvs. ej förnybar energi, kommer från de fossila resterna av 
växter och andra organismer som fanns för miljontals år sedan, då jorden 
var rik på koldioxid. Allt levande är uppbyggt av kolföreningar och de 
fossila bränslena består även de till stor del av kol. När bränslena eldas upp 
förenas kolet med syre från luften och frigörs sen på nytt som koldioxid. På 
bara ett par sekel har nu atmosfären fått tillbaka en stor del av koldioxiden 
som de fossila växterna tog upp under en period av miljontals år. Människan 
har på det här sättet rubbat kolets naturliga kretslopp, dvs. tillfört en större 
mängd av koldioxid till luften än den hinner blir av med och därför stiger nu 
koldioxidhalten i atmosfären (naturvardsverket.se:4, 2012). 
 
Förbränningen av fossila bränslen bildar även ämnen som svaveldioxid och 
kvävedioxider vilka påverkar klimatet och miljön negativt. När det gäller 
negativ miljöpåverkan är det främst de fossila bränslena man menar trots att 
koldioxid även frigörs vid eldning med ved och andra biobränslen, men den 
koldioxiden ingår i ett kretslopp, dvs. den frigjorda koldioxiden tas upp av 
nya växter (http://www.bioenergiportalen.se/?p=5706&m=1375&page= 
energi___klimat). 
 
Fossila bränslen används inte bara för att generera elektricitet, utan även för 
att tillverka en rad olika trädgårdsprodukter. Gödningsmedel och bekämp-
ningsmedel utvinns från och görs med hjälp av fossila bränslen. 
Motordrivna trädgårdsredskap av olika slag använder energi från fossila 
bränslen både vid tillverkning och vid användning, dessutom är många 
vanliga trädgårdsprodukter som ex. plastkrukor gjorda av olja (Walker 
2011).  
 
Walker (ibid) menar att eftersom i princip all användning av energi påverkar 
miljön och klimatet negativt så är det mindre energiförbrukning som krävs 
om man vill påverka dessa negativa effekter. Följande steg kommer enligt 
honom att hjälpa till att minska beroendet av fossila bränslen och maximera 
solenergianvändandet: 

• Använd solrika husväggar och växthus (uppvärmda av solenergi) för 
att kunna odla tidigare/senare grödor och även kunna odla mer 
värmekänsliga växter. 

• Öka trädgårdens biologiska mångfald och låta nyttodjur hålla efter 
skadegörare istället för att använda oljebaserade kemiska bekämp-
ningsmedel. 

• Använd egentillverkat gödsel istället för konstgödsel. 
• Odla gröngödsel vars rötter luckrar jorden. Grönmassan som brukas 

ned i jorden på hösten ökar mullhalten som då har lättare att lagra 
atmosfäriskt kol. 
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• Använd trädgårdsprodukter så lite som möjligt och byt bensindrivna 
maskiner till laddningsbara alternativ. 

• Byt till en leverantör av grön el.  
• Använd laddningsbara produkter drivna av elproducerande 

solpaneler. 
• Minska storleken på gräsmattan och använd en handdriven 

gräsklippare (Walker, 2011). 
 
 

Vikten av kompostering 

Att omvandla tillgängliga och värdefulla resurser som vi normalt ser som 
avfall till kompost är något som har fördelar både för trädgården och för vår 
omgivning. Genom att göra en egen kompost bidrar man både till att minska 
på deponering och på utsläppen av växthusgaser samtidigt som man får 
jordförbättringsmaterial som gynnar markens biologiska mångfald och 
bidrar till friskare växter (ibid).  
 
Vid transporter av trädgårds- och köksavfall behövs det bränsle vare sig 
avfallet ska till deponi eller till förbränning. Brasor och uppeldningen av 
trädgårdsavfall kan orsaka utsläpp av cancerframkallande kemikalier. 
Sophanterings- och återvinningsmetoder förbättras ständigt men fortfarande 
skickas stora mängder trädgårds- och köksavfall till deponering.  
När detta material grävs ner börjar det ruttnar av syrebrist vilket leder till 
producerandet av metan, en växthusgas som bidrar till den globala 
uppvärmningen (ibid). 
 
En bra jord och att kompostera är viktiga delar i den hållbara trädgården. Att 
tillföra komposterat organiskt material till jorden regelbundet är ett av de 
bästa sätten att jordförbättra. Den rika jorden bidrar då till bättre odling då 
växterna blir friskare och mer motståndskraftiga mot skadedjur eller 
sjukdomar. Kompostförbättrad jord har också lättare att lagra atmosfäriskt 
kol vilket bidrar till att minska bildandet av växthusgasen koldioxid, som är 
huvudansvarig för att orsaka klimatförändringar. Vid en egen trädgårds-
kompost produceras heller inga utsläpp och det krävs inget bränsle till 
transporter (ibid). 
 
 

Minska vattenförbrukningen 

Tre fjärdedelar av jordens yta är täckt av vatten, men endast en procent av 
detta vatten kan användas. De återstående 99 procenten är antingen 
havsvatten eller polarisar. Jordens befolkning och även urbaniseringen av 
denna ökar, vilket leder till att efterfrågan på rent dricksvatten också ökar 
(Bowe, 2011, sid 26). För att få rent vatten till våra hem måste det tas ur vår 
omgivning vilket kan leda till följande negativa miljöeffekter, enligt henne. 

• De enorma mängder vatten som behövs till ett samhälle måste först 
saneras i stora reningsverk för att sedan lagras, detta kan i vissa fall 
leda till förstöring av hela ekosystem.  
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• Utvinningen av färskvatten från floder och sjöar kan medföra 
negativ inverkan på akvatiska system.  

• Att ta vatten från underjordiska källor kan leda till sänkt 
grundvattennivå och förstörandet av annars bördig mark (Bowe, 
2011). 

 
Människans förbrukning av vatten ökar hela tiden och då även den mängd 
som används i trädgården. En av de viktigaste aspekterna i en hållbar 
trädgård är att skapa en självgående trädgård med minimal påverkan på 
omvärlden. Enligt en undersökning av U.S. Environmental Protection 
Agency, EPA, som Bowe (ibid) refererar till så går minst hälften av det 
vatten som används i våra trädgårdar till spillo genom övervattning och 
avdunstning. Processen att bevattna trädgårdar har blivit enklare och mer 
automatiserade och därför har också övervattning världen över ökat 
betydligt. Större förståelse för hur vattning fungerar kan göra stor skillnad 
för hur vi använder vattnet som resurs i våra trädgårdar (ibid).  
Nedan följer exempel på tillvägagångssätt för att minska förbrukningen av 
kranvatten i trädgården enligt Bowe (2011) och Walker (2011): 

• Att vattna ofta och för lite åt gången leder till att växterna utvecklar 
ett allt för ytligt rotsystem är ett misstag som många gör. Vattnar 
man istället mer sällan men i större mängd kommer vattnet 
tillräckligt långt ner i marken för att växten ska kunna utveckla ett 
kraftigt och djupt rotsystem. Eftersom en stor del av vattnet vid ytan 
går förlorad pga. avdunstning behöver växter med ytligt rotsystem 
vattnas oftare än de med djupt rotsystem (Bowe, 2011). 

• Undvik att bevattna trädgården med sprinklers som orsakar mängder 
av vattenförlust genom avdunstning. Ofta vattnas också en större yta 
än vad som tänkts. Sprinklers kan även bidra till svampinfektioner, 
ju längre och en växt förblir blöt desto mer mottaglig blir den för 
infektion. En undersökning av The American Water Works 
Association, som Bowe (2011, sid 30) refererar till, visade att den 
som vattnar för hand använder 33 % mindre vatten än om 
bevattningen sker med sprinkler. 

• Genom att tillföra organiskt material till jorden ökar vätske-
ansamlingen och växterna kan ha tillgång till det längre.  

• Istället för att vattna krukväxter uppifrån kan man sänka ner dem i 
en hink med vatten en efter en, detta spar på vatten och ser även till 
att växterna får tillräckligt mycket. 

• Redan vid planeringen av trädgården kan man ytterligare spara på 
den kommande vattenförbrukningen genom att placera de mest 
torkintoleranta växterna i nersänkningar eller i områden som får 
vatten från sluttningar eller stuprännor när det regnar. Man kan 
också skydda de mest vattenkrävande växterna från blåst genom att 
placera torktoleranta växter i norr och väster om dem för att göra ett 
vindskydd.  

• Grupperar man växter med liknande vätskekrav tillsammans kan 
man ge dem extra vattentillskott utan att behöva slösa vatten på icke 
behövande växter (ibid). 



 13 

• Droppbevattning sker genom en slang med speciella dropp-
munstycken och med hjälp av en timer kan bevattning ske under en 
bestämd tid. Det innebär mindre vattenförlust än med vattning med 
sprinklers men behöver dock vanligtvis kranvattentryck för att 
fungera och är därför ett mindre hållbart alternativ än att vattna för 
hand (Walker, 2011). 

• Det bästa alternativet är att vattna allt i trädgården för hand och helst 
med endast regnvatten. Det enklaste sättet att ta vara på regnvatten 
är genom att koppla en tunna till stuprännan för att ta tillvara på det 
som annars bara skulle gå till spillo ner i avloppet (ibid). 

 
Klimatförändringar gör klimatet allt svårare att förutsäga och extra viktigt 
blir då att i framtiden veta hur man klarar både långa torrperioder och 
skyfall. Om en för stor del av trädgården är täckt av ogenomträngliga 
material som olika typer av beläggningar, som asfalt och betong, förhindrar 
det infiltration och regnvattnet leds istället till närliggande planteringar, 
gräsmattor och avlopp. När sen allt vattnen försöker sjunka ner i jorden på 
samma ställe blir marken snabbt mättad och risk för översvämning uppstår. 
Det bästa sättet att förhindra detta är att försöka få vattnet att infiltrera över 
en så stor yta som möjligt. Minst 50 % av ytan i trädgården bör därför bestå 
av genomsläppligt material (Bowe, 2011, sid 33).  
 
Att försöka bromsa upp vattnets väg till marken är också bra och enklast är 
detta genom att fylla trädgården med flera nivåer av växter som träd, buskar 
och perenner. Regndroppar stannar då tillfälligt upp på löv, grenar och 
stjälkar innan de faller ner till marken eller avdunstar. Att inkludera 
vintergröna växter är då bra så att det fungerar även under den period som 
lövfällande växter inte har blad. Regnvattnet kan också bromsas upp med 
hjälp av ex. vattentunnor, fontäner, dammar och biodiken (se nedan). Ju fler 
hinder regnet måste passera på sin väg tillbaka till grundvattnet, desto 
mindre risk för översvämning (ibid). 
 
Ett biodikes funktion är att hålla kvar dagvattnet så länge som möjligt så att 
vattnet får en chans att tränga in i marken på naturlig väg och de används 
bl.a. för att ta hand om vatten från ex. tak och andra hårdgjorda ytor. Ett bra 
fungerande biodike är helt enkelt ett grunt dike med en svag lutning. Olika 
sorters planteringar som gräs, perenner, träd och buskar bidrar till att rena, 
infiltrera och leda regnvattnet och bidrar också till att göra diket mer 
estetiskt tilltalade (Girolamo, 2009). 
 
 

Hållbara material 

När man skapar en ny trädgård eller gör om en befintlig behövs det alltid 
olika typer av material. Var dessa material kommer ifrån och den mängd 
energi som krävdes för att göra dem har stor betydelse för en hållbar 
utveckling. Den största negativa påverkan på en hållbar utvecklig uppstår 
när en helt ny trädgård skapas från grunden med nya material. Över tiden 
kan dock en trädgård, speciellt en ekologisk, ge miljömässiga fördelar och 
på så sätt minska sin ursprungliga negativa påverkan (Walker, 2011).  
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Att skapa en ny trädgård med hållbara material bidrar till att minimera de 
negativa effekterna redan från början. 
Många material till trädgården är produkter av en global trädgårdsindustri 
som ofta enligt Walker (ibid) har en betydande negativ inverkan på en 
hållbar utveckling som t.ex.:  

• Transporter över långa avstånd använder oljebränslen vilka avger 
koldioxid. Avgaserna orsakar även skadliga föroreningar vilket 
påverkar människors hälsa negativt.  

• Illegalt importerade tropiska träslag från regnskogsavverkning 
världen över påverkar negativt jordens klimat och förstör den 
biologiska mångfalden.  

• Utvinningen av ex. sten och andra icke förnybara råvaror förstör 
oersättliga livsmiljöer.  

• Bearbetning och tillverkning kräver energi som kommer av 
förbränningen av icke förnybara fossila bränslen, vilket skapar både 
föroreningar och avfall.  

 
Ett hållbart material bör enligt Walker (ibid) inneha en eller flera av 
följande egenskaper: 

• Vara återvunnet och gärna kunna återanvändas igen eller vara 
biologiskt nedbrytbara vid slutet av sin livscykel. 

• Tillverkat av förnybara och naturliga lokala råvaror som trä eller 
avfallsmaterial som kan återvinnas. 

• Inte ansvarig för förstörelse av landskap eller samhällen i andra delar 
av världen. 

• Inte ansvarig för skadliga föroreningar vid tillverkningen 
• Anskaffade så lokalt som möjligt, helst gratis och med minimal 

transport. 
• Slitstarka och långlivade, behöver liten eller ingen behandling eller 

underhåll.  
 
 

Avfallstrappan kan vara till hjälp när beslut ska tas om vilket material som 
bör användas i trädgården. Viktigt är att fundera kring om och hur 
materialet kan återanvändas vid slutet av dess livscykel. Det ultimata är att 
materialet är återanvänt redan från början för att sedan kunna återanvändas 
eller återvinnas till något annat användbart senare. Avfallstrappan (figur 2) 
är en metod för att nå EU:s miljömål och beskriver i vilken ordning de olika 
metoder för att behandla avfall bör användas. Ordningen innebär att man 
helst ska minimera avfall, i andra hand återanvända det, osv. Ordningen 
gäller så länge det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt 
(naturvardsverket.se:5, 2012). 
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Figur 2. Avfallstrappan visar ordningen för hur de olika metoderna för behandling av 
avfall bör användas. Figuren är modifierad från: http://www.renova.se/om-renova/vart-
miljoarbete/avfallstrappan/ 
 
 
Ett sätt att utvärdera hållbarheten i en produkt är att titta på den energi och 
de resurser som använts under dess livstid, på engelska kallad Embodied 
energy, energy Returned On Energy Invested, (EROEI). I vissa fall 
beräknas då den totala energiförbrukningen över produktens hela livscykel. 
Då inkluderas all energi som använts från utvinning av råvara till slutet av 
produktens livslängd (från vagga till grav). Ibland används dock ett annat 
sätt att beräkna den totala energiförbrukningen och då inkluderas all energi 
som konsumeras upp till ankomsten till byggplatsen (vagga till plats) 
(Bowe, 2011). Det kan vara av vikt att förstå skillnaden och att vara 
medveten om att man kanske inte pratar om samma sak när en produkts 
hållbarhet diskuteras . 
 
Exempel på hållbara material enligt Walker (2011, sid 124) är: 

• Trä som är ett potentiellt långlivat material som binder atmosfäriskt 
kol som friges först när träet ruttnar eller bränns. Lövträd som ex. 
ek, kräver ingen bevarande behandling och håller för utomhusbruk i 
många år. Barrträd, som ex. tall, används i stor utsträckning för att 
göra trädgårdsprodukter och är vanligtvis kemiskt impregnerat för 
att öka livslängden. I en hållbar trädgård ska man därför försöka 
använda i första hand hårda träslag. Om mjuka träslag är det enda 
alternativet, bör helst obehandlat trä användas eller trä behandlat 
med miljövänliga medel.  

• Återvunnet material från plastpåsar, plastfolie och flaskor av 
högdensitetspolyeten (HDPE) är hållbart, ruttnar inte, behöver ingen 
konserverande behandling, är extremt långlivat och kan återvinnas 
om och om igen. Även om ett energiintensivt material har användts 
från början så är den energi som krävs för återvinningsprocessen 
mindre än vad som krävdes för att göra de ursprungliga produkterna.  

• Kalkbruk är ett svagare alternativ till cement men är ett mer 
miljövänligt material, det behöver mindre energi för att tillverkas 
vilket ger lägre koldioxidutsläpp och det absorberar dessutom 
koldioxid när det härdar. Cement kräver mycket energi vid 
tillverkning och är ansvarig för upp till 10 procent av de globala 
koldioxidutsläppen (Walker, 2011, sid 125).  
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• Ett relativt nytt tillvägagångssätt att få hållbart material till 
trädgården är att söka efter material på webbaserade annonsplatser 
för gratismaterial (som t.ex. Bortskänkes.se). Dessa ställen hjälper 
människor att skänka sådant de inte längre behöver och även söka 
efter saker de själv vill ha. Inget säljs utan ges bort. Detta är ett 
mycket effektivt sätt att hitta olika hållbara material och även ett sätt 
att själv kunna bidra till en bättre planet genom att spara på energi 
och de naturtillgångar som annars skulle krävts om nya material 
använts (Walker, 2011, sid 125). 

 
 

Odla ätbart 

Intresset för prydnadsväxter och trädgårdsdesign är stort bland Sveriges 
trädgårdsinnehavare och även om intresset för att odla ätbart ökar så 
används inte i så stor del av trädgårdens yta till detta. Det är prydnadsväxter 
och gräsmattor som är det vanligaste inslagen i våra trädgårdar. Av landets 
hushåll antas dock omkring 5,5 miljoner människor bo i småhus med 
tillgång till trädgård och hela 70 procent av befolkningen beräknas ha 
möjlighet att odla själv i anslutning till småhus, fritidshus eller kolonilott. 
(Björkman, 2012, sid 7). 
 
Att odla själv är kanske det mest miljövänliga man kan göra i trädgården för 
även våra livsmedel bidrar till växthusgaserna. Konstgödsel, bekämp-
ningsmedel, långa transporter kräver energi och ger upphov till koldioxid. 
Egenodlade ekologiska grödor behöver inga transporter, kräver minimal 
energiförbrukning och har väldigt liten negativ miljöpåverkan, dvs. de ger 
ett litet ekologiskt fotavtryck (Walker, 2011).  
 
Ekologiska fotavtryck är ett mått på den mängd resurser som förbrukas av 
en människa och beskriver hur stor ekologisk yta som krävs för att 
producera och ta hand om avfallet (Rur, 2010). När man talar om ekologiskt 
fotavtryck gällande klimatförändringarna syftar man ofta till hur stort 
koldioxidutsläpp en person eller en händelse ger upphov till. Grödor som 
har odlats med hjälp av syntetiskt framställda gödningsmedel och 
bekämpningsmedel, samt behöver långa transporter, kylning, bearbetning 
och förpackning, har en hög energiförbrukning (Walker, 2011). Eftersom 
dessa livsmedel kräver många olika resurser så har det stor inverkan på det 
ekologiska fotavtrycket. De livsmedel som odlas i den enskilda trädgården 
har istället låg energiförbrukning vilket ger ett litet ekologiskt fotavtryck 
och detta är den främsta orsaken till att den egna odlingen är en sådan viktig 
del i en hållbar trädgård (ibid). 
 
Sveriges totala yta av trädgårdar och odlingslotter på 300 000 hektar skulle 
teoretiskt sett kunna tillgodose 4 miljoner människors behov av grönsaker 
och frukt. Detta visar att det faktiskt är möjligt för många att vara till stor 
del självförsörjande gällande dessa livsmedel enligt Rur (2010, sid 6 ). I 
hennes undersökning avseende det ekologiska fotavtrycket av fritidsodling i 
Sverige jämfört med engelska fritidsodlares ekologiska fotavtryck blev 
resultatet att fotavtrycket i Sverige är mycket större än det i England.  
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Denna skillnad är direkt kopplad till hur odlingen gick till. Det som mest 
påverkade var; vilka produkter som användes, hur förvaringen gick till samt 
användandet av bil till odlingsplatsen.  
 
Det viktigaste för att minska en trädgårds ekologiska fotavtryck är enligt 
Rur (2010, sid 47): 

• Minskad bilanvändning. Gå till och från den plats där odlingen sker.  
• Egentillverkat gödningsmedel och bekämpningsmedel samt manu-

ella verktyg för ogräsbekämpningen bör användas.  
• Det odlade bör helst ätas direkt eller annars förvaras i en lågenergi-

förbrukande kyl/frys.  
• Kompostera och återvinn istället för att köpa jordförbättrings-

material.  
• Regnvatten bör användas istället för kranvatten.  
• Spara och använd frön.  
• Handverktyg bör användas i stället verktyg som drivs av fossila 

bränslen.  
• Verktyg med hög kvalité och lång livslängd som behöver mindre 

underhåll bör användas och om möjligt begagnade (ibid). 
 
Förutom de miljömässiga fördelarna som egen odling innebär så har odling 
även annan positiv inverkan som inte går att räkna i ekologiska fotavtryck 
både för den enskilde trädgårdsinnehavaren och även för samhället. Hit kan 
man, enligt Björkman (2012), räkna trädgårdens betydelse som uppväxt-
miljö för barn, det stora rekreationsvärdet och betydelsen för folkhälsan. 
Odling innebär också en pedagogisk resurs för ökad förståelse för de 
ekologiska sambanden i naturen och intresset för trädgårdsodling kan bli en 
grund för social utveckling. 
 
 

Biologisk mångfald 

Med biologisk mångfald menas mångfalden inom arter, mellan arter och av 
ekosystem. Ständiga förändringar karakteriserar den biologiska mångfalden. 
Den biologiska mångfalden idag är resultatet av miljontals år av evolution, 
skapad av naturliga processer men mer och mer genom påverkan från 
människan (Miljödepartementet, 2010). Genom jordbrukets intensifiering, 
utbyggnaden av städer och vägar, förlusten av livsmiljöer som t.ex. tropisk 
regnskog, ökar hela tiden trycket på vår jords biologiska mångfald. Över 
hälften av jordens landyta är förändrad av mänsklig aktivitet (Walker, 
2011). För att tillfredsställa egna behov gynnar människan medvetet ett fåtal 
växt- och djurarter på andra arters bekostnad. Många arter av växter och 
djur utrotas av människan i en allt snabbare takt, t.ex. så tros en fjärdedel av 
världens fågelarter redan vara utdöda (ibid, sid 107). 
Biologisk mångfald ger ekosystem som är nödvändiga för att bl.a. försörja 
människan med livsmedel, vattenrening och för att upprätthålla syrehalten i 
luften. Det är av största vikt att dessa system säkras så att deras förmåga att 
producera livsnödvändiga tjänster bevaras.  
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För att säkra den biologiska mångfalden och ekosystemen krävs det att 
många olika typer av naturmiljöer bevaras och tryggas och för att säkerställa 
spridningen för olika arter måste det finnas nätverk av livsmiljöer runt om i 
landskapet (Miljödepartementet, 2010). Det kan vara lätt att tro att en 
enskild trädgård inte kan bidra meningsfullt till att öka den globala 
biologiska mångfalden. Men även om den endast utgör en liten del så finns 
det hundratals miljoner trädgårdar världen över och tillsammans bildar de 
ett enormt nätverk av individuella fickor av liv, alla innehållande sin egen 
mångfald (Walker, 2011). 
 
Definitionen på vad ett område för gynnad mångfald bör innehålla är enligt 
O´Donnell (2011, sid 106): 

• Tillgång till rena vattenkällor 
• Tillgång till den rätta proteinkällan tillgänglig exakt när det behövs i 

artens livscykel. 
• Tillgång till en skyddad plats som är lätt att finna eller kan skapas 

med en minimal energiåtgång 
• Tillgång till utrymme där en art kan röra sig och förökas - utan att bli 

undanträngda till en allt mindre yta.  
 

O´Donnell (ibid) påpekar också att en bra jord även är av stor betydelse i ett 
fungerande ekosystem. En bra jord leder till växtlighet som är ursprunget till 
alla former av habitat i trädgården.  
 
Walker (2011, sid 106) skriver att en trädgård där inga kemiska bekämp-
ningsmedel används och som speglar naturen dvs. innehåller några av 
följande; träd, buskar, blommande växter, damm, kompost, högt gräs, 
rymmer mängder av olika arter och kan sägas är rik på mångfald. Överdrivet 
”rena” trädgårdar, täckta av mestadels hårda ytor med få blommor och där 
kemiska bekämpnings- och ogräsmedel används regelbundet, innehåller 
betydligt färre arter dvs. har låg biologisk mångfald. För att öka mångfalden 
i trädgården bör dessa habitat prioriteras enligt honom: 

• Planterade träd och buskar (helst sådana med höstfrukter) efterliknar 
en naturlig skogsmiljö och lockar till sig de arter som trivs där som 
insekter spindlar och fåglar. I de fallna löven trivs bl.a. daggmaskar, 
sniglar, tusenfotingar, gråsuggor, hoppstjärtar och svampar.  

• En ”konstgjord” damm drar till sig samma arter som lever i naturliga 
dammar och bidrar stort till att öka mängden arter i trädgården. De 
mest djurlivsvänliga dammarna har både djupt och grunt vatten, har 
syresättande växter och är fiskfria. Dammar som innehåller fisk är 
mindre rik på mångfald då fisken äter nästan vad som helst, som ex. 
insektslarver och grodyngel. 

• En vedhög eller en stock härmar fallna träd på väg att förmultna. Ger 
skydd åt grodor, paddor och maskar och är hem för ett stort antal 
arter som; spindlar, tusenfotingar, gråsuggor, sniglar, och jordlöpare.  

• Blandade häckar ger fåglar skydd, föda och boplatser och 
blommande häckar ger även nektar för insekter. En blandad häck av 
vintergröna och lövfällande växter, speciellt de med höstfrukter, är 
de som är mest attraktiva för djurlivet.  
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• Murar utan murbruk med många sprickor och springor mellan 
stenarna är en idealisk livsmiljö för ödlor och andra små däggdjur 
som lever i väggarna. 

• En komposthög blir hem för reptiler, amfibier, små däggdjur och för 
hundratals andra mindre arter. Djurlivsvänliga komposter är de som 
läggs direkt ovanpå marken eller är öppen i botten så att det går att 
komma in och ut. 

• Områden med högt gräs kan skapa vilda områden med vilda 
blommor som lockar till sig en mängd olika arter och speciellt 
fjärilar (ibid).  

 
 

Biologisk skadedjursbekämpning  

Enligt O´Donnell (2011) så använder enskilda trädgårdar i USA till-
sammans mer bekämpningsmedel per hektar än vad kommersiella jordbruk 
gör. De medel som används på gräsmattor och de insektsmedel som sprutas 
på ex. rosor läcker ut i grundvattnet där det så småningom når floder och 
hav och är en hälsorisk för fiskar och fåglar. Naturen själv är istället det 
ultimata bekämpningsmedlet som bör användas. Det ger naturliga 
predatorer som håller efter skadedjuren på egen hand. Genom att locka 
nyttodjuren till trädgården blir det en hälsosam balans mellan predatorer och 
bytesdjur. Fördelen med biologisk bekämpning dvs. att bekämpa skadedjur, 
skadeväxter och sjukdomar med hjälp av andra djur och växter, är att det 
inte lämnar några giftiga rester efter sig samt att de djur/växter som 
bekämpas har betydligt svårare att bli resistenta (ibid). 
 
Ett sätt att locka nyttiga insekter till trädgården är att plantera ett stort utbud 
av olika typer av växter där flertalet av dem är nektarproducerande. De 
flesta nyttiga insekter tycker om nektar, vissa är till och med beroende av 
det i en fas i deras livscykel (ibid). Nedan följer fler exempel på trädgårdens 
nyttodjur och sätt att locka dem till trädgården (de flesta från O´Donnel 
(ibid): 

• Jordlöpare äter bl.a. snäckor, sniglar, larver och trädinsekter. Trivs i 
förmultnande trästockar. 

• Nyckelpigor är rovlevande både som vuxen och larv och lever på 
bladlöss och sköldlöss. Ha gärna vårblommande växter i trädgården 
då nyckelpigorna lever av pollen innan bladlössen kommer. 
Nyckelpigor övervintrar under bark och lövtäcken. 

• Guldögonsländornas larver lever på mjuka insekter som ex. bladlöss, 
sköldlöss, bladloppor, trips, kvalster och små larver. Vuxna 
Guldögonsländor äter honungsdagg från bladlöss. De gillar nektar 
och pollenrika växter. 

• Parasitflugornas larver lever på andra insekter och deras larver. Som 
vuxen dras de till nektar och pollenrika växter. 

• Parasitsteklar föder på mer än 200 arter av skadeinsekter. Locka dem 
till trädgården genom att plantera kummin, dill, anis och klöver. 

• Lysmaskar lever av sniglar, snäckor och larver. Trivs i långa gräs 
eller i fuktiga lövhögar. De gillar även dammar och vattendrag 
(O´Donnel, 2011). 
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• Trollsländlarver kan äta stora mängder mygglarver. Lockas till 
trädgården genom någon typ av vattenkälla med vattenväxter. Vissa 
larver överlever bara om vattnet är väl syresatt, till exempel i en 
bäck (O´Donnel, 2011). 

• Näbbstinkflyn är rovlevande både som larv och vuxen. De lever på 
bladlöss, stövsländor, hoppstjärtar och andra små insekter. Lever 
bl.a. i höstackar, komposter och andra ställen bestående av organiskt 
material. Som vuxna kan de övervintra under bark och på andra 
skyddade platser (Magnusson, 2009, sid 8). 

• Spindlar är viktiga i trädgården då de äter många olika sorters 
skadedjur. Viktigt att veta är att de även föder på nyttodjur. Är 
känsliga för uttorkning och gynnas av skugga och fuktighet. 
Kemiska bekämpningsmedel är ett hot mot spindeln (ibid, sid 11). 

• Fåglar tar många insekter i trädgården. Exempel på nyttiga fåglar är 
blåmes, talgoxe och svartvit flugsnappare. Mesar äter bland annat 
rosenbladlöss. Låt gärna växters fröställningar stå kvar över vintern 
för att locka fåglar till trädgården. Behöver träd och buskar för 
skydd, boplats och föda (ibid, sid 11). 

• Igelkottar äter sniglar (dock inte mördarsnigeln), vissa larver och 
skalbaggar. Trivs i ris- och lövhögar (Hultin & Carlsson, 2010). 

• Grodor, paddor och vattensalamandrar äter många olika sorters 
insekter och vissa små sniglar. Behöver en vattenkälla eller fuktiga 
ställen där de sover om dagen. Övervintrar i stenrösen eller lövhögar 
(ibid). 

 

Växtvalet i trädgården 

Vid valet av växter till den hållbara trädgården gäller samma som vid valet 
av annat material till trädgården. Den mängd energi som krävts för att odla 
växten, för att transportera den, för att tillverka krukan den odlats i samt hur 
mycket och vilken typ av underhåll som växten kommer att kräva när den 
väl är planterad har stor betydelse för en hållbar utveckling. Nedan följer en 
sammanställning av Bowes (2011, sid 96) grundläggande principer för en 
hållbar plantering: 
 
Välj växter som kommer att trivas i de förhållandena som råder naturligt på 
platsen. Det är den viktigaste principen när man utformar en hållbar 
plantering. Plantera därför utefter varje växts behov av ljus, fukt och 
jordtyp. För att minimera energiförbrukningen när man skapar och 
underhåller en trädgård bör man inte kämpa mot naturen och ändra de 
förutsättningar som trädgården har för att passa de växter man vill ha. Varje 
växt har sina specifika behov av ljus, fukt och önskemål om växtplats och 
jordtyp och tar man hänsyn till detta så kommer växten att utvecklas bra och 
hålla sig friskare. Viktigt är också att växten är härdig den klimatzon som 
den ska växa i och att välja friska sorter med hög motståndskraft för att 
minska behovet av bekämpning (ibid). 
Lokala växter anses av många vara det bästa valet då de har haft tusentals 
år på sig för att anpassa sig till de lokala förhållandena och lokala arter har 
också en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Faktum är dock att 
inte alla lokala växter är bra och inte alla icke lokala växter är dåliga.  
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Vissa lokala växter är idealiska för trädgården medans andra är så 
framgångsrika att de snart dominerar en plantering och minskar mångfalden 
i hela området. Icke lokala kan också vara invasiva men många kan också 
vara idealiska för trädgården. Viktigt i valet av växter för en hållbar trädgård 
är att de; passar trädgårdens förutsättningar utan att dominera, är bidragande 
till ökad mångfald, har förmågan att växa utan extra gödsling och 
bevattning, är skadedjurs- och sjukdomstoleranta samt att de har det 
utseende och struktur man önskar. En mångfald av växter är nyckeln till den 
hållbara trädgården, ju större mångfald av växter desto mer djurliv (Bowe, 
2011, sid 99). 
 
Plantera växter anpassade för samma förhållanden tillsammans. I naturen 
skapas komplexa och dynamiska växtsamhällen som ex. hedar, lundar och 
ängar. Dessa täta planteringar med arter som påverkar varandra och 
varandras livsförhållande positivt fungerar dessutom som levande 
marktäckning vilket förhindrar ogräs från att få fotfäste. Att plantera växter 
anpassade för samma förhållanden tillsammans samt ökad planteringstäthet 
är viktiga lärdomar från naturen att ta efter i den hållbara trädgården (ibid, 
sid 102). 
 
Träd är en viktig del i en hållbar plantering. De producerar syre, filtrerar 
och absorberar föroreningar och ökar den biologiska mångfalden genom att 
ge föda och boplats åt fåglar, insekter och andra djur. Även om alla växter 
absorberar koldioxid från luften så kan träd lagra stora mängder under lång 
tid och är därför mycket viktiga att ha i den hållbara trädgården. Måttligt 
snabbväxande och långlivade träd binder mest kol. Träd är särskilt viktiga i 
stadsområden, där de bidrar till förbättrad luftkvalitet, ger skugga, filtrerar 
vind och regn och absorberar även ljud. Nedfallna löv berikar jorden medan 
rötterna förhindrar jorderosion. Har man en liten trädgård och det endast 
finns utrymme för ett eller kanske två träd kan det vara bra att välja ett träd 
som har flera intressanta egenskaper som t.ex. fruktbärande, blommande, en 
vacker stam, intressanta löv och fin höstfärg (ibid, sid 106).  
 
Välj växter från hållbara källor. Produktion av träd kan vara energi-
krävande, särskilt om de är krukodlade och kommer från utlandet. 
Krukodlade träd kan inte komma åt vattnet eller näringsämnen i marken och 
behöver därför näringstillförsel och vattning året om. Fältodlade träd kan 
klara sig själva. De grävs upp för försäljning och säljs som barrotade och är 
ett mer hållbart val. Det mest hållbara valet är att välja fältodlade träd från 
lokala plantskolor. Även annan växtproduktion än träd kan innebära hög 
energiförbrukning, speciellt då om växterna är krukodlade och behöver 
transporteras långt till stället där de sedan säljs. Även här är lokalt odlade 
växter ett mer hållbart alternativ. Mest hållbart är att använda växter som 
man dragit upp själv från frö, växter som har självsått sig eller växter från 
egna sticklingar. Att öka antalet växter i trädgården genom att delning är 
även det ett bra hållbart alternativ (ibid, sid 109). 
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Del tre: Visualisering av en hållbar trädgård 

Jag har valt att illustrera hur en liten trädgård tillhörande ett radhus skulle 
kunna se ut efter hänsyn tagits till de faktorer som gynnar en hållbar 
utveckling. Anledningen till att valet föll på en radhusträdgård är för att 
påvisa att detta även är möjligt att utföra på en sådan liten yta som 50 kvm 
(5 x 10 meter) och att det är en reell möjlighet för många. Visualiseringen är 
ingen detaljerad planritning, inte heller ett designförslag utan en enkel skiss 
på hur det med relativt enkla medel går att tillämpa de mest grundläggande 
faktorerna för en hållbar trädgård och som Svalin Gunnarsson (2012) 
skriver ”Att ha en hållbar trädgård handlar inte om att efterleva regler eller 
ha en mängd förbud i trädgården utan om ett smartare sätt att bruka det 
man har och att hitta bättre lösningar på trädgårdens planering och 
hantering” (ibid, sid 18). 
 

Innehållet i trädgården 

För att den tänkta trädgården ska vara resurseffektiv så finns det ett växthus 
eller en inglasad veranda som värms upp av solenergi. Ett växthus kan 
tyckas vara en stor investering men växthuset kan även användas som en 
skyddad uteplats och förlänger odlingssäsongen med flera månader. Kanske 
har man också redan en veranda som kan göras om något med ex. gamla 
fönster. Man undviker även på det här sättet eventuellt tidigare behov av 
infravärmare. För att minska vattenförbrukningen finns det flera tunnor av 
återvunnet material för uppsamling och lagring av regnvatten och på taket 
till redskapsboden finns solcellspaneler för lagring av energi till eventuellt 
behov av belysning i trädgården. Inga bekämpningsmedel används och inte 
heller bensindrivna verktyg. Den lilla ytan av gräs är tillräckligt liten att, 
utan större ansträngning, kunna klippas med en handdriven gräsklippare. 
 
I trädgården tillämpas också kretsloppstänkande och därför är så mycket 
som möjligt av materialet i trädgården återvunnet och ska helst gå att 
återvinna igen. Som ex. markstenen, växthustes fönster, kompostbehållaren, 
trästaketet, de upphöjda odlingsbäddarna, vattentunnorna, trädgårdsmöbler 
osv. För återvinning av trädgårdsavfall och för att få eget jordförbättrings-
material finns naturligtvis även en kompost.  
 
För att öka den biologiska mångfalden och också möjligheten till biologisk 
bekämpning finns det i trädgården flera olika habitat som; planterade träd 
och buskar som ger boplats, skydd och föda, en damm med syresättande 
växter, en vedhög i närheten av dammen som ger skydd och hem, en 
djurvänlig kompost som är öppen i botten samt ett stort utbud av pollen och 
nektarrika växter. 
 
Trädgården är också planerad så att rätt växt finns planterad på rätt plats 
dvs; växterna är valda utefter de förhållanden som råder naturligt på platsen 
som; torka, fukt, sol, skugga osv. Möjlighet till odling av ätbara grödor finns 
på fler ställen samt en örtodling på bekvämt avstånd nära huset. Naturligtvis 
finns i trädgården även platser för social samvaro, lek och avkoppling.  
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Illustration – hållbar radhusträdgård 

 

 
 

1. Växthus / inglasad veranda. 
 

2. Tunnor för uppsamling av 
regnvatten. 

 
3. Örtodling bekvämt nära 

ingången. 
 

4. Återvunnen marksten till 
golvet i växthuset samt till 
alla gångar. 

 
5. Damm med syresättande 

växter. 
 

6. Yta av krossat återvunnet 
tegel. 

 
7. Habitat av staplade vedträd. 

 
8. Spaljerade fruktträd.  

 
9. Träd för skugga och habitat.  

 
10. Uteplats av obehandlat ekträ. 

 
11. Upphöjd odlingsbar yta.  

 
12. Mindre gräsyta för lek och 

avkoppling.  
 

13. Redskapsbod med grönt tak 
och solcellspanel. 

 
14. Kompostbehållare i trä. 

 
15. Buskar samt ett stort utbud av 

nektar och pollenrika växter. 
 

16. Bärbuskar. 
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Diskussion 

Del ett, hållbar utveckling 

Mitt arbete hade ett tredelat syfte och den första delen av syftet var att 
undesöka vad begreppet hållbar utveckling innebär. Ju mer jag har läst desto 
mer har jag kommit till klarhet över hur enormt omfattande ämnet är och jag 
har med mitt arbete bara lyckats skrapa lite på ytan. Mitt arbete under del ett 
är endast en sammanställning av det mest grundläggande gällande hållbar 
utveckling och den information och kunskap som krävdes för att gå vidare 
med mitt syfte nummer två, att beskriva den hållbara trädgården.  
 
Hållbar utveckling är som sagt ett komplext ämne och tyvärr kan det lätt ge 
en känsla av att det är omöjligt att uppnå som världen ser ut idag. Det är lätt 
för oss i den rika delen av världen att tycka och tänka om vad som är rätt 
eller fel. Vi har den lyxen att kunna välja. Människor i andra delar av 
världen där man dagligen kämpar för sitt land, sin by eller sin familjs 
överlevnad, har det inte. Att tänka långsiktigt och att även ta ställning till 
etiska och moraliska frågor gällande ex. nyttjandet av naturresurser kan för 
dem vara en omöjlighet. Det är också så att fattigdomen i U-länderna till 
stor del beror på att deras resurser används av oss i den rika världen och inte 
av dem själva. En människa i Västeuropa använder under sin livstid 40-50 
gånger mer av jordens resurser än en människa i Etiopien (Persson & 
Persson 2011). Vårt behov av mat, kläder och boende samt vår livsstil i den 
industrialiserade världen påverkar miljön på ett större sätt än de i U-
länderna och kan sammanfattas så här: 

• 20% av jordens befolkning (som lever i den rika delen av världen) 
förbrukar 80% av jordens resurser. 

• 80% av jordens befolkning (som lever i de övrig länderna) förbrukar 
endast 20% (ibid). 

 
Den rika världens förbrukning av naturresurser inkluderar inte bara mat, 
kläder och boende utan inkluderar också den bekväma och ibland 
överfödiga livsstil som vi har skapat oss. Fler behöver bli medvetna om att 
det går att höja livskvalitén utan att de resurser som finns tillgängliga 
förbrukas eller skadas (ibid). Vad som krävs är framför allt att förbruk-
ningen av resurser anpassas till våra behov och inte till de krav som ställs av 
vår livsstil. Begreppet en hållbar livsstil är därför något som jag personligen 
upplevde som väldigt intressant och något som borde diskuteras mer. Även 
om det krävs en förändring av hur vi använder jordens resurser i både den 
rika och den fattiga delen av världen enligt Persson & Persson (2011) så 
ligger det stora ansvaret på oss i den rika. Det är vi som förbrukar mest och 
det är också vi som har råd och möjlighet att ta ställning till de etiska och 
moraliska frågorna gällande en hållbar utveckling. 
 
Politiken för ett hållbart samhälle har tyvärr ännu inte fått samma ställning 
som den ekonomiska politiken har och tyvärr verkar det som att den 
långsiktiga utvecklingen inte får ske till priset av andra kortsiktiga 
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materiella värden minskas som ex; transporter och handel med varor globalt 
och markägares rätt att tillgodogöra sig naturresurser (ibid). Kortsiktiga 
ekonomiska överväganden är något som ofta står i vägen för en långsiktig 
hållbar utveckling. 
 
Att den ekonomiska delen av hållbarhetsbegreppet är kontroversiellt har jag 
förstått eftersom ekonomisk hållbarhet kopplas ihop med ekonomisk 
tillväxt. En uppfattning som skiljer sig från hållbarhetsbegreppets idé om att 
de tre aspekterna ska samspela och är lika viktiga, är att den ekologiska 
hållbarheten bör tillgodoses i första hand för att garantera livsbetingelserna 
på jorden och att ekologisk hållbarhet inte kan existera om ekonomisk 
tillväxt är en förutsättning för ekonomisk hållbarhet.  
 
Begreppet hållbar utveckling är väldigt brett och är det för att det ska kunna 
gå att applicera övergripande och även om begreppet inte har riktigt samma 
innebörd globalt, nationellt och lokalt så tillför hållbar utveckling något 
positivt till alla tre. Vägen från global vision till lokal praktik kan dock 
tyckas vara väldigt lång. 
 
 

Del två, hållbar trädgård 

Syftets del två, att undersöka hur en hållbar trädgård kan se ut och innehålla 
är även det ett stort och omfattande ämne och det skulle ha varit möjligt att 
skriva en uppsats till varje underrubrik.  Även här har jag bara skrapat på 
ytan och försökt att sammanfatta det mest väsentliga av litteraturen jag läst. 
Jag har fokuserat på den ekologiska aspekten av hållbarhetsperspektivet 
eftersom det är det mest grundläggande för en hållbar trädgård. Nedan 
kommer dock även den ekonomiska och den etisk/sociala aspekten tas upp 
något samt även mina reflektioner angående författarnas slutsatser.  
 
För att minska klimatförändringarna och för att få ett hållbart energisystem i 
Sverige behöver framtidens energisystem baseras på förnybara energikällor. 
Detta tillsammans med en satsning på energieffektivisering är det enda som 
möjliggör en långsiktig lösning enligt Naturskyddsföreningen (2012). 
Energianvändningen i Sverige, som tidigare har hållits nästan konstant har 
under de senaste 10 åren ökat med ca 10 % (ibid) och det krävs politisk vilja 
och beslut för att få fart på arbetet för energieffektiviseringen. I sin rapport 
”Dags att välja framtidens energisystem” har Naturskyddsföreningen tagit 
fram förslag på hur Sverige kan nå en hållbar framtid gällande energifrågan. 
Några av förslagen är; att skapa en marknad för energieffektivisering, att 
använda offentlig upphandling som vägvisare till energieffektivare 
lösningar, en förbättring systemet för energimärkning av elapparater och att 
gynna de bästa prismässigt, en skärpning av bygglovsreglerna där man 
kräver de bästa energilösningarna, ett förbud av elvärme i nya hus. Enligt 
rapporten finns heller ingen brist i förnybara källor som sol, vind och vatten 
i Sverige och tekniken finns redan också. De tror också att en sådan satsning 
även skulle kunna skapa många nya jobbmöjligheter.  
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Även Walker (2011) är inne på detta spår och menar att i princip all 
användning av energi påverkar miljön och klimatet negativt och 
energieffektivisering samt användandet av förnybar energi är ett krav i en 
hållbar trädgård. Förslaget att minska storleken på gräsmattan för att slippa 
användandet av en bensindriven gräsklippare tycker jag är mycket intressant 
när man tänker på att hur ofta man ser trädgårdar som mestadels består av 
bara gräs. Enlig Björkman (2012, sid 25) så är gräsmattan prioriterad i 
Sverige och upptar 49 procent av den genomsnittliga trädgårdens yta. 
Rabatter och trädgårdsland upptar tillsammans endast 18 procent. Många 
eftersträvar en så skötselextensiv trägård som möjligt och tror då kanske att 
detta är det bästa alternativet och man glömmer hur mycket tid och energi 
som verkligen går åt till bara att hålla gräsmattan klippt och ogräsfri. Tänk 
om bara en del av dessa stora ytor av kortklippt gräs skulle ersättas med 
”lättskötta” växter istället. Mer växter innebär ökad biologisk mångfald och 
med den ökad mängd nyttodjur i trädgården. Detta skulle i sin tur leda till 
minskad förbrukning av bekämpningsmedel som kräver energi vid 
produktion, förpackning och transport. Ogräsmedel, som redan nämnts, 
genererar fler koldioxidutsläpp än något annat bekämpningsmedel. 
 
Walker (2011) menar också att man bör använda laddningsbara produkter 
och maskiner istället för bensindrivna sådana. De är också ett bättre 
alternativ men eftersom batterierna i dem är inbyggda och inte syns är 
risken stor att de kastas bort tillsammans med maskinen istället för att 
samlas in så att de miljöfarliga ämnen batterierna innehåller kan tas om 
hand. Insamlingen av batterier i Sverige går långsamt till stor del just 
beroende på att verktyg och leksaker med inbyggda batterier är så svåra att 
skilja från produkten (Persson & Persson, 2011). 
 
Att allt fler komposterar både i den egna trädgården, i flerfamiljshus, på 
skolor och förskolor är en mycket positiv trend. Ungefär hälften av alla 
hushållssoporna är komposterbara och allt avfall från växt- och djurriket kan 
egentligen komposteras men görs oftast inte i Sverige då animaliska rester 
kräver speciella kompostbehållare. Andra negativa effekter som inte nämns 
i resultatet är att en sådan kompost kan lukta riktigt illa och att skadedjur 
som råttor och flugor kan dras till platsen. En välskött kompost som ger bra 
jordförbättringsmedel är en viktig del i den hållbara trädgården och är 
egentligen ingen nyhet utan en naturlig avfallshantering som människor 
känt till i årtusenden. Problemen nuförtiden är att de värdefulla ämnena som 
komposten innehåller kan innehålla kemikalier som är giftiga (t.ex. från 
besprutade växtdelar) eller kan omvandlas till gifter i naturen (Persson & 
Persson, 2011).  
 
Att som Walker (2011) föreslår, helt bygga upp en trädgård med 
återbruksmaterial och att inte konsumera alls är kanske det mest ultimata 
när man ser till det ekologiska hållbarhetsbegreppet. Men faktum är att 
konsumtion och ekonomisk tillväxt ofta leder till arbetsmöjligheter både 
lokalt och globalt. Vad som inte togs upp tillräckligt i litteraturen är vikten 
av vad som konsumeras. Även om det viktigaste är att konsumera mindre, 
återvinna och återbruka så är det kanske nästan lika viktigt att ändra vårt 
beteende när vi väl handlar och då tänker jag på att i första hand gynna de 
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butiker som säljer produkter som har någon typ av etisk- eller 
miljömärkning. En av dessa etiska märkningar är ”Fair Trade” som i 
Sverige också kallas ”Rättvis handel”, en oberoende produktmärkning till 
för att möjliggöra förbättrade arbets- och levnadsvillkor för anställda i 
utvecklingsländer. Certifieringens innebörd är att all produktion ska följa 
FNs deklaration gällande de mänskliga rättigheterna och arbetet med ”Fair 
Trade” är till för att möjliggöra en hållbar utveckling även i 
utvecklingsländerna (Persson & Persson, 2011).  
 
Det är viktigt att som konsument förstå sambanden mellan sin egen 
konsumtion och effekterna det ger på miljön och även risken för mänsklig 
social ohälsa. Att ställa krav på och ifrågasätta det som konsumeras som ex. 
produktens ursprung, eventuella miljöeffekter vid produktionen och 
arbetsvillkoren där produkten tillverkas. Är det vi vill köpa producerat i ett 
u-land kan valet ifrågasättas etiskt då man tänker på att arbetarnas 
rättigheter oftast inte är tillräckliga. Är det etiskt rätt att utnyttja andra 
människors landskap för att tillgodose den enskilde trädgårdsinnehavares 
behov kan också ifrågasättas. Om allt fler konsumenter blir medvetna och 
ställer krav på butikers sortiment kanske det kan leda till att produkterna 
som köps in i framtiden kommer från mer hållbara källor och är exempelvis 
”Fair Trade” certifierade. 
 
När det gäller växtmaterialet i trädgården finns det även här märkningar och 
certifikat att gå efter vid eventuell konsumtion. För att en växt ska bli 
certifierad krävs det att den kommer från växtmaterial som är sjukdomsfritt, 
att ursprunget är känt. Den är också kontrollerad av växtskyddsmyndigheter. 
Ett exempel är ”E-planta” som är en kvalitetsmärkning och fördelarna dessa 
plantor har är många som bl.a. att de är producerade i Sverige och att 
plantorna kommer från friskt utgångsmaterial vilket ger dem bättre 
motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare (Svalin Gunnarsson, 2012).  
 
Förutom de miljömässiga fördelarna som en hållbar trädgård ger så har 
innebär trädgården så mycket annat positivt för oss människor. Trädgården 
är en plats för social samvaro och för lek. Den ger avkoppling, rekreation, är 
stressdämpande, håller oss friskare och är bra för folkhälsan enligt 
Fritidsodlingens riksorganisations (FOR) rådgivare (Björkman, 2012). Men 
enligt Svalin Gunnarsson i boken ”I trädgårdsmästarens spår – kunskap för 
en hållbar trädgård” (2012), så hade samhället förr en mer uppskattande syn 
på trädgård och trädgårdsaktivteter än vad det har idag. Trädgården med 
odling var då en viktig del och man ansåg att det hade en positiv inverkan 
inte bara på den enskilde utan även för hela samhället. Enligt henne är 
trädgården och dess positiva påverkan idag inte vanligt förekommande i 
politiken. Kunskaper om trädgårdens hälsofrämjande effekter och de gröna 
ytornas positiva inverkan på städer och samhällen finns där men hittills har 
det inte medfört så mycket utan trädgård ses ofta som endast en trivsam 
fritidssysselsättning (ibid).  
 
Jag håller med henne, det är sällan man hör trädgård diskuteras i politiken 
och detta är tråkigt och nedslående men jag tycker mig märka en kommande 
förändring och när man ser till en undersökning gjord av FOR, angående 
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fritidsodlingens omfattning i Sverige så kan man se ett ökat intresse från 
skolor och förskolor att ha med trädgårdsodling i undervisningen och 
andelen barn under 16 år med tillgång till odlingsmöjligheter antas vara hela 
70 procent (Björkman, 2012). Detta är mycket intressant och glädjande när 
man ser till odling som en pedagogisk resurs för ökad förståelse och 
framtida engagemang för de ekologiska sambanden i naturen. Det finns 
också enligt undersökningen tendenser som talar för ökande intresse för att 
odla ätbart och för så många som 20 procent var målet att bli 
självförsörjande. Försäljningen av grönsaksfröer har ökat och man kan även 
se ett ökat intresse för fruktträd och bärbuskar enligt företrädare till 
trädgårdshandeln (ibid). Även om det går långsamt så är vi kanske på rätt 
väg, kanske är det så att barnen som växer upp idag kommer som vuxna 
vara medvetna om deras ekologiska fotavtryck och vara villiga att göra 
något åt det?  
 
 

Del tre, visualiseringen 

Den sista delen, visualisering av hur en trädgård kan se ut där hänsyn tagits 
till de faktorer som gynnar en hållbar utveckling. När man läser arbetet kan 
man få intrycket av att en hållbar trädgård behöver mängder av arbete och är 
svårt och komplicerat att uppnå men genom den sammanfattande visualiser-
ingen tycker jag att man kan se att så inte är fallet och att det även är fullt 
möjligt på en liten yta som ex. en radhusträdgård. En hållbar trädgård är 
som sagt inte svårt rent praktisk. Vad som däremot krävs, är ett ställnings-
tagande att vilja uppnå en mer hållbar livsstil där eget ansvarstagande emot 
andra människor och annat liv är nödvändigt samt övertygelsen att det egna 
ansvarstagandet faktiskt gör skillnad. 
 
 

Reflektion 

Jag ville med mitt examensarbete undersöka vad begreppet hållbar 
utveckling innebär samt utifrån detta ta reda på hur en trädgård kan se ut 
och vad den bör innehålla för att vara hållbar. Som jag redan nämnt så är 
hållbar utveckling och även begreppet hållbar trädgård omfattande men 
genom min litteratursammanställning tycker jag ändå att jag har fått reda på 
och kunnat sammanställa grundläggande kunskaper gällande dessa begrepp.  
 
Metoden som valts till arbetet har fungerat bra. Det har varit okomplicerat 
att få tag på information då hållbar utveckling verkar vara ett ständigt 
aktuellt och engagerande ämne. Vad som skulle kunna kallas problem är att 
det varit något svårt att välja ut relevant information i mitt försök att hålla 
arbetet på rätt nivå för målgruppen; en miljö- och samhällsintresserad 
allmänhet med trädgård. Hade tid funnits hade jag även velat klargöra mer i 
detalj hur etablering och förvaltning av en hållbar trädgård går till.  
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Strukturen, att först se till och undersöka det globala förhållningssättet 
gällande hållbar utveckling för att sedan förflytta perspektivet ner till det 
lokala, har varit effektivt och berikande för arbetet med sammanställningen 
av de faktorer som påverkar utformandet av och innehållet i en hållbar 
trädgård.  
 
Mitt eget lärande inom ämnet har utvecklats mycket, jag har fått mängder av 
nya teoretiska och praktiska kunskaper som kommer att vara till stor nytta 
både i ett kommande yrkesliv som trädgårdsmästare men även i det 
vardagliga livet. 
 
 

”Hållbarhet handlar ju om att leva 
inom gränsen för vad jorden klarar 
men samtidigt skapa något mer, 

ge livet högre kvalitet.” 
 

(Svalin Gunnarsson, 2012, sid 177) 
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