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1.Sammanfattning 
Målet med det här arbetet har varit att ta reda på vilka växter som passar att använda till 

häckar i Gävle, zon 4. Tonvikt har lagts på att ta reda på vad som är viktigt att tänka på i valet 

av häckväxter. Vilka egenskaper är det viktigt att en häckväxt har för att det ska bli en lyckad 

plantering? Vilka frågor bör ställas till en kund då häcksort ska väljas? Är det viktigt att tänka 

på den estetiska anpassningen till miljön där häckplanteringen ska göras? 

För att hitta information kring detta har fyra personer intervjuats. Dessa har olika bakgrund, 

såväl vad gäller utbildning som yrkeserfarenhet. De har alla arbetat i många år, somliga hela 

sitt yrkesverksamma liv, med växter och gröna miljöer. Genom sina arbeten har de erfarenhet 

av att sälja växter, rita trädgårdar och av rådgivning till privatpersoner och offentliga kunder. 

De har även kunskap om skötsel av gröna miljöer och om odling av plantor. För att samla på 

mig kunskap som kan jämföras med svaren från intervjuerna har litteratur tagits till hjälp, 

facklitteratur som bland annat handlar om häckväxter, buskar och trädgårdsplanering. För att 

komplettera denna information har rapporter och arbeten som andra studenter skrivit i ämnet 

även de studerats. 

Syftet med arbetet har även varit att undersökt hur dagens utbud av häckväxter går att 

använda i miljöer från olika årtionden på 1900-talet och fram till nu. För att hitta information 

kring olika former av bostäder och bostadsområden från denna period och var dessa återfinns 

i Gävle, har information sökts bland annat på Gävle kommun och i böcker som tar upp ämnet 

trädgårdshistoria.  

Med utgångspunkt från de växter som de intervjuade föreslår och som hittats i litteraturen ges 

i detta arbete förslag på häckväxter som passar att använda till hus från olika perioder på 

1900-talet och fram till nu.  

Det har visat sig att det som är det viktigaste att tänka på när en häckplantering ska anläggas 

är att ett härdigt växtmaterial väljs. Både vid intervjuerna och i litteratur poängteras att det är 

lämpligt att välja växter som klarar en zon högre än den zon som är på den plats där häcken 

ska planteras. En häckplantering är en viktig stomme i trädgården som ska hålla i många år 

och med jämna mellanrum kommer ogynnsamma vintrar. Så gott som alla växter som tas upp 

i det här arbetet klarar zon 5 och uppåt, dvs. en zon högre än i Gävle. Andra viktiga saker att 

tänka på när häckväxter ska väljas har visat sig vara vilken funktion häcken ska fylla, hur stor 

arbetsinsats ägaren är beredd att lägga på planteringen och hur häcken passar in i den 

befintliga miljön. 
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2. Bakgrund 

2.1. Häckar 

”En plantering, hur vacker den än må vara, är inte en trädgård. En trädgård måste vara 

omsluten, annars är den bara ett stycke odlad mark.” Dessa ord är Ellen Biddle Shipmans, 

amerikansk landskapsarkitekt som skapade över 650 trädgårdar på 32 år under 1900-talets 

första hälft (Kvant & Palmgren, 2008). Bruket att hägna in sin trädgård som skydd mot vindar 

m.m. är gammal och fanns redan på 500-talet före Kristus. Utgrävningar i bl.a. Assur i 

Tvåflodslandet har visat att där byggdes inhägnade trädgårdar som gav skydd mot ökenhettan 

och en förutsättning för odling (Klingborg, 1990). Inhägnaden bestod då av murar men bruket 

att använda häckar som skydd och inhägnad har även det funnits i många år. Blennow (2009) 

berättar att under medeltiden användes bl.a. häck för att skydda sig från den vilda naturen och 

under både 1500- och 1600-talet används häckar som parterrer
1
 i trädgårdarna. 

I trädgårdstidningar och trädgårdsböcker är det lätt att dras till de färgglada blommorna på 

bilderna. Bakom de färgsprakande rabatterna finns ofta en grön bakgrund. Det gröna är inte 

sällan en häck som hjälper till att lyfta fram de former och färger som finns i rabatten. En 

häck kan ge en skön grön inramning av trädgården eller en rumsdelare inne i själva 

trädgården. En fördel med att välja en häck istället för ett staket eller plank är att det inte 

behövs bygglov för att anlägga en häck, vilket kan behövas med ett plank eller en mur. Om en 

häcken ska  planteras vid tomtgräns och då grannarna inte är överens om att plantera häcken, 

måste hela häcken få plats på den egna tomten (Widlund, 2009). Palmstierna och Johansson 

(2006) berättar att en fördel med häckplantering ut mot gatan är att den dämpar ljud och 

stoppar grus och damm från att komma in i trädgården. Dessutom renar den luften då alla 

växter hjälper till att rena luft. En tillräckligt hög häck ger ett bra skydd mot både blåst och 

insyn (Carlsson & Lundberg, 1975). 

Det är idag vanligare att fastighetsägare hägnar in sin tomt med en häck istället för ett staket 

då det är betydligt billigare och mindre underhållskrävande (Samuelsson & Schenkmanis, 

2004). Carlsson och Lundberg (1975) påpekar att en häck inte sköter sig själv. Hur mycket 

skötsel den kräver beror dels på vilken sort som är planterad och om det är en klippt eller 

friväckande häck. Men även en friväxande häckar kräver skötsel som ogräsrensning, gödsling 

och viss klippning. En häck ska vara långlivad och ett sätt att säkerställa kvalitén på de växter 

man väljer är att välja plantor med E-märkning. Dessa växter är både art- och sortäkta och har 

provodlats på olika platser i landet, bl.a. genom odlingsprojekt på Sveriges 

lantbruksuniversitet, SLU, för att ge underlag för korrekta zonangivelser och 

växtbeskrivningar (E-planta ekonomisk förening, 2013). 

Häckar kan delas in i två grupper, friväxande och formklippta häckar. Friväxande häckar är 

sådana som i stort sett får växa fritt. Enligt Samuelsson och Schenkmanis (2004) är den 

klippta häcken mer lämplig till tomtgräns mot gata då den genom sin uppbyggnad är mer 

stabil och en klippt häck blir dessutom tät och svårgenomtränglig och kräver dessutom 

                                                     

 

1 Parterrer är låga symmetriskt utformade häckar, ofta av buxbom, som bl.a. användes i barockträdgårdar. 
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betydligt mindre utrymme (Carlsson & Lundberg, 1975). Den friväxande häcken passar bättre 

till en naturtomt. Om häcken ska placeras mot gatan måste hänsyn tas till trafiksäkerheten så 

att en häck som kan hållas så låg att den inte skymmer sikten planteras (Samuelsson & 

Schenkmanis, 2004).  

Vid trädgårdsingenjörsprogrammet på SLU i Alnarp har Sofi Olsson gjort ett självständigt 

arbete där hon undersökte vilka växter som lämpar sig att ha till häck i Norrland, zon 5-8. I 

Norrland är det inte lika vanligt att använda sig av häckar i trädgården som det är i södra 

Sverige. Detta trots att häckar har flera fördelar för norra Sverige såsom att det skapar ett 

mildare mikroklimat på tomten eller håller undan snö som kan driva in vid blåst. Olsson 

(2010) konstaterar i sitt arbete att det finns ett stort växtmaterial att använda sig av till både 

friväxande och klippta häckar. 

Vid Göteborgs universitet gjorde Jeanette Georgson (2011) en uppsats där hon undersökte 

olika växtarter vid häcklaboratoriet i skolträdgården på Johannesberg i Mariestad. Där finns 

ca 40 arter och sorter som under 8 års tid har klippts som klippta häckar. I hennes 

undersökning tittade hon på hur växterna hade utvecklats under de 8 åren och hon följde även 

växternas utveckling under en säsong. Hon fann flera arter som lämpade sig bra som klippt 

häck trots att de inte är vanligt förkommande i utbudet hos plantskolorna eller inte 

marknadsförs som lämpliga växter till klippt häck (Georgson, 2011).  
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2.2. Häckar under 1900-talet 

Under början av 1900-talet byggdes utanför städerna sommarhus åt de välbärgade i samhället. 

Då dessa låg i lantlig miljö ansågs det inte nödvändigt att hägna in sin tomt utan den fick 

gärna övergå naturligt till naturen. Senare började även villor för den rika medelklassen 

byggas i anslutning till städerna i så kallade villastäder. I dessa områden var det förordat att 

villaägarna skulle sätta upp ett stängsel ut mot gatan. Emma Lundberg, som var en 

framstående trädgårdsarkitekt ansåg dock att en häck var ett bättre alternativ då denna gav 

vindskydd och trädgården fick ett bättre mikroklimat. Hon ansåg även att villaägarna borde 

använda sig av samma sorts häck ut mot gatan för att skapa ett enhetligt intryck. Under början 

av 1900-talet byggdes egnahemshus som var avsedda för medelklass och arbetare. Även i 

dessa områden ålades husägarna att uppföra ett stängsel ut mot gatan. Om en häck planterades 

ut mot gatan var denna klippt. Under 1930-talet utvecklades modernismen där både hus och 

trädgård skulle vara funktionella. Inhägnaden skulle vara diskret och om ett trådstängsel 

användes kunde den kompletteras med en häck innanför och då hölls den låg och klippt. Från 

1965 och framåt byggdes de så kallade miljonprogrammen då stora bostadsområden snabbt 

kom till stånd. Trädgårdarna skulle vara lättskötta och på framsidan av huset användes låga 

staket eller låga friväxande häckar. På baksidan och mot grannar kunde häckar användas. Om 

det var en allmänning på baksidan av trädgården kunde markering av tomtgränsen saknas helt. 

Från 1980-talet och framåt har bostäderna och dess trädgårdar blivit mer personligt 

utformade. Under 80-talet var det fortfarande vanligt med låga häckar medan det under 90-

talet började bli högre (Wilke, 2006). I och med att trädgårdarna utformas individuellt så är 

även inramningarna varierande (Conran & Gavin, 2008). Numera är det ofta insynskydd som 

efterfrågas enligt Karlsson (personlig kommunikation, 25/10 2013).  

Hösten 2013 gjorde jag fem veckors praktik på en handelsträdgård i Gävle, där jag kom i 

kontakt med ett stort utbud av växter. En vanlig fråga från kunderna var vilka buskar som 

lämpar sig som häck eller insynsskydd i en trädgård. Då kunder behövde hjälp tänkte jag in 

många olika faktorer för att komma på vilka växter som skulle passa kunden. De som 

arbetade på handelsträdgården kunde rutinerat svara på kundernas frågor och komma med 

förslag på växter. Hur kommer sig att det är just dessa växter som är till försäljning i 

handelsträdgårdarna?  I det här arbetet reds ut vad det finns för växter att välja på till häck och 

varför just dessa bör väljas.  

Under vår utbildning har vi fått möjlighet att designa trädgårdar till hus från olika tidsepoker. 

Tankar fanns då kring vilka växter som lämpar sig att plantera i en trädgård, beroende på hur 

trädgården och huset ser ut. Är det så att olika häckar passar i olika miljöer? Enligt Kvant och 

Palmgren (2008) passar en oxel- eller syrenhäck bäst i en lantlig svensk miljö medan en häck 

av bok eller avenbok gör sig bäst i en stadsmiljö. Tanken med arbetet är att ta reda på hur de 

som arbetar med växter tänker och vad litteraturen säger i det här ämnet och hur dagens utbud 

av växter matchar de olika epokerna under 1900-talet och fram till nu. 
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3. Syfte 
Syftet med det här arbetet är att ta reda på vilka växter som lämpar sig att använda till häckar i 

trakten kring Gävle zon 4. 

Tanken är även att ta reda på hur de som säljer växter och planerar gröna miljöer prioriterar de 

olika egenskaperna hos en växt och vad de tycker är viktigt att tänka på i valet av häckväxter. 

Dessutom undersöks hur de tänker när det gäller den estetiska anpassningen till husen då de 

föreslår växter till häckplantering. Syftet är dessutom att ta reda på vad litteraturen säger om 

detta och att jämföra litteraturens svar med svaren från intervjuerna. 

Utifrån den information som framkommer kommer växter till häckplantering vid hus byggda 

under några specifika perioder under 1900-talet och fram till nu att föreslås.  

 

3.1. Frågeställning 

1. Vilka häckväxter passar att använda sig av i Gävle med omnejd zon 4? 

2. Hur prioriterar de som säljer växter och planerar gröna miljöer när de rekommenderar 

häckväxter till kunder? 

3. Hur tänker de som säljer växter och planerar gröna miljöer då det gäller den estetiska 

anpassningen till det hus och den miljö där växterna ska placeras?  

4. Vilka av de växter som passar att odla i Gävle med omnejd lämpar sig att använda till häck 

i en trädgård under en specifik period under 1900-talet och fram till nu? 
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4. Metod 
Intervjuer med fyra personer med många års erfarenhet i sina yrken har genomförts, tanken är 

att deras erfarenhet och den rutin som erfarenhet efter många år ger ska vara viktig att ta del 

av. De intervjuade har olika bakgrund och olika utbildningar. Det de har gemensamt är att de 

alla har flera års erfarenhet av att arbeta med växter på något sätt. Två av dem har haft andra 

yrken tidigare. På detta sätt är tanken att deras varierande bakgrund har gett dem olika 

erfarenheter och kunskaper om växter. På samma sätt borde de ha olika åsikter om vad som är 

viktigt att tänka på vid inköp av häckväxter. En anledning till att intervjuer har genomförts är 

att det finns möjlighet att ställa spontana följdfrågor vid en intervju, då något som är oklart. 

Sammanlagt har 11 frågor mejlats i förväg till samtliga, så att de alla har haft möjlighet att 

förbereda sig inför intervjutillfället. (Intervjufrågor, se bilaga 1). 

Databassökning har genomförts och information i artiklar, rapporter och andra arbeten gjorda 

av studenter och forskare inom området har studerats. På det här sättet har information 

framkommit om vad som har skrivits tidigare i ämnet häckväxter samt häckar i trädgårdar på 

1900-talet. Även facklitteratur i ämnet häckväxter, buskar, trädgårdsplanering och 

trädgårdshistoria har använts. Det finns flera böcker skrivna av människor med många års 

erfarenhet och det känns relevant att utnyttja deras kunskaper. 

För att få en bild av vilka hustyper som är vanligt förekommande i Gävle och under vilka 

perioder det har byggts hus i Gävle har information sökts på länsmuseet Gävleborg och Gävle 

kommun. Tanken var att på Gävle kommun, som beviljar bygglov och på länsmuseet, som har 

utställningar om Gävle, borde det finnas intressant information om husen och 

bostadsområdena i Gävle. 

Besök i olika bostadsområden i Gävle har även genomförts för att se vad de boende har valt 

för inhägnader till sina trädgårdar. Tanken med detta var att skapa en bild av hur olika 

områden och dess trädgårdar ser ut idag. 

 

4.1. Avgränsningar 

I detta arbete diskuteras användandet av lignoser som häckväxt. Användandet av perenner 

som häckar diskuteras inte. 

I arbetet förs inte någon djupare diskussion kring ståndort eller jordmån.  
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5. Resultat 

5.1. Resultat från intervjuer 

Här redovisas svaren på de frågor som ställdes vid intervjutillfällena. Frågorna är gruppera så 

att de frågor som hör samman genom att de är följdfrågor eller berör samma ämne står 

tillsammans. Vid tre av intervjuerna besöktes de personer som intervjuades på deras 

arbetsplatser och en intervju var en telefonintervju. Intervjufrågor se bilaga1. De som bidragit 

med erfarenhet och kunskap är: 

Bo Karlsson, trädgårdsmästare på Strömsbro plantskola, Gävle. Han har gått kurser men är 

mest självlärd då han arbetet i handelsträdgård sedan han var barn och på heltid sedan 19 års 

ålder. Han har varit ägare till plantskolan i 28 år. Intervju den 25/10-13. 

Carola Arnaryd, trädgårdsmästare på Hedvigs handelsträdgård, Gävle. Hon har gått 

trädgårdsutbildning samt en anläggningsutbildning och har arbetat i handelsträdgård sedan 11 

års ålder. Hon har även haft andra yrken men har nu arbetat i yrket sedan 14 år tillbaka och är 

delägare i Hedvigs trädgård, handelsträdgård i Gävle sedan 10 år. Intervju den 24/10-13. 

Gunilla Welin Brook, anställd av Coor som ansvarig för utemiljön på Sandvik i Sandviken. 

Hon arbetar även som trädgårdskonsult med formgivning av trädgårdar åt privatpersoner. Hon 

är utbildad trädgårdsmästare, certifierad fruktträdsbeskärare, har utbildning för besiktning av 

växt och mark samt natursten och betong och utbildning för risk-och vitalitetsbedömning av 

parkträd. Hon har arbetat i yrket i 11 år. Intervju den 28/10-13. 

Clarence Jacobsen, VD och odlingschef på Billbäcks plantskola, Norrköping. Han är utbildad 

trädgårdsingenjör och har arbetat som arbetsledare i flera kommuner. Han började som 

trädgårdsarbetare på Billbäcks 1984 och är nu odlingschef. Telefonintervju den 24/10-13. 

 

5.1.1. Prioriteringar vid växtval 

1. Hur prioriterar du när du ska välja växt? Vad är viktigast att tänka på? Sort, 

härdighet, funktion, läge på tomten, jordmån mm. 

2. Varför prioriterar du på det sätt som du gör? 

3. Finns det andra kriterier än de nämnda i fråga 1 (sort, härdighet, funktion, läge på 

tomten, jordmån, estetiska anpassningen mm.) som du värderar högre? 

Med ordet sort avses art i frågorna ovan. 

De fyra personerna prioriterar ungefär på följande sätt när de ska välja en häckväxt. Det är lite 

flexibelt beroende på situationen, t.ex. om det är en privatperson eller en designer som är 

kunden eller om det är en offentlig eller privat plantering som skall göras. 
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Tabell 1. Här redovisas svaren på fråga 1 och 3, dvs. vad de tillfrågade tycker är viktigt att 

tänka på när art till häckplantor ska väljas. Svaren visas i fallande ordning (personlig 

kommunikation, 24-, 25- och 28 oktober 2013).  

B. Karlsson  

Mestadels självlärd. 

Arbetat med växter 

sedan barn & på 

heltid sedan 19 års 

ålder 

C. Arnaryd 

Trädgårdskurs 

arbetat med växter 

sedan barn men har 

även haft andra 

yrken 

G. Welin Brook 
Trädgårdsmästare & 

andra 

vidareutbildningar 

skötsel & design 

C. Jacobsen 

Trädgårdsingenjör 

Arbetat i kommuner, 

som trädgårdsarbetare 

& nu odlingschef  

funktion härdighet härdighet härdighet 

härdighet arbetsinsats estetiska vintergrön/lövfällande 

sort kostnad arbetsinsatsen höjden 

läge på tomten estetiska kostnad friväxande/klippt 

jordmån  jordmån jordmån 

En kortfattad beskrivning av utbildning och erfarenheter finns till varje person. Gråmarkerad 

text visar vad de alla var överens om alltid är viktigast att tänka på i valet av häckväxter. 

C. Arnaryd (personlig kommunikation, 24 oktober 2013) och G. Welin Brook (personlig 

kommunikation, 28 oktober 2013) talar om att det skiljer mycket på om det är en privatperson 

som ska ha en häck eller om det är en offentlig plantering. Enligt C. Arnaryd så är önskemålet 

oftast något lättskött när det är en offentlig plantering då det sällan finns möjlighet att lägga så 

mycket pengar på skötsel av häckarna. Welin Brook som ansvarar för utemiljön på Sandviks 

industriområde i Sandviken säger att när hon väljer växter till häck tänker hon först och främst 

på skötsel och utrymme. Det måste vara häckar som är lätta att sköta och är tåliga. Till 

exempel måste deras planteringar tåla mycket snö, då det kan bli stora snöhögar vissa vintrar. 

På det sättet är det viktigt att välja häckar som tål stora snömängder och som går att klippa ner 

helt och hållet och som sedan bryter nytt underifrån.  Förutom lignoser används även 

plymspirea, som är en perenn, som vissnar ner över vintern vilket innebär att de inte behöver 

ta hänsyn till dem under vinterhalvåret. Det är dessutom viktigt att tänka på hur stort utrymme 

häcken får ta, då det måste vara funktionellt. En häck får till exempel inte vara i vägen eller 

skymma sikt. Alla intervjuade pratade om att härdigheten är mycket viktig. Det är något som 

är självklar att de alltid väljer växter som de tror ska överleva där de planteras. Just för att den 

är så självklar, hade de inte så mycket att säga om just vikten av härdighet. Det var inget de 

tyckte behövde förklaras.  B. Karlsson (personlig kommunikation, 25 oktober 2013) menar att 

om en buske eller träd planteras, då kan man spekulera lite, men man spekulerar inte med en 

hel häck då den ska stå där och fylla en funktion. Welin Brook tycker det är viktigt att 

informera kunden om varför en viss sort är att föredra då det är mycket pengar som investeras 

i en häck. För henne handlar det inte bara om att välja härdiga plantor, utan det är lika viktigt 

att till exempel inte plantera idegran vid en väg som brukar saltas, då denna inte tål salt. 

C. Arnaryd (personlig kommunikation, 24 oktober 2013) och G. Welin Brook (personlig 

kommunikation, 28 oktober 2013) säger att de tänker mycket på den estetiska anpassningen 

och i vilken miljö häcken ska placeras när det är en plantering till en privatperson, men att det 

i slutänden är kundens val. C. Arnaryd tänker mycket på helhetsintrycket. Hon förklarar gärna 

för kunden varför hon tycker att vissa växter passar bättre än andra. Det är viktigt att se till 
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helheten, vilket kanske inte alltid en kund gör. Just därför är det viktigt att de som säljer 

växterna eller planerar trädgårdar gör det då de har den kunskapen. 

När B. Karlsson (personlig kommunikation, 25 oktober 2013) ska ge förslag på häckväxt till 

privatpersoner tänker han först på vilken funktion häcken ska fylla, ska det vara ett 

vindskydd, insynsskydd eller något annat? Funktionen styr växtvalet till häcken, då häckar 

lämpar sig mer eller mindre bra för olika ändamål. De flesta han säljer häck till vill ha ett 

insynsskydd av något slag. Härefter väljer han vilken art och där kan ju vissa arter styra var på 

tomten de bör placeras. Vissa kräver till exempel söder eller västerläge. C. Jacobsen 

(personlig kommunikation, 24 oktober 2013) menar att han anpassar sig efter var växterna ska 

stå, t.ex. om det är ett köldhål så väljer han något mer härdigt och tåligt. I sitt jobb träffar han 

designers som har specifika krav när de ska välja häckväxter, eftersom de har en plan och 

tanke med planteringen. Då han hjälper kunder frågar han först om det ska vara en vintergrön 

eller lövfällande häck. Därefter tänker han på hur hög den ska bli och om det ska vara en 

friväxande häck eller klippt.   

Det är viktigt att fråga kunden hur mycket tid de är beredda att lägga på sin häckplantering 

menar både C. Arnaryd (personlig kommunikation, 24 oktober 2013) och G. Welin Brook 

(personlig kommunikation, 28 oktober 2013). En formklippt häck kräver mer arbete än en 

friväxande och det måste kunden få kunskap om innan köpet. G. Welin Brook tillägger att det 

är viktigt att informerar kunden om hur häcken ska skötas, till exempel att plantor av 

häckkvalitet ska klippas så att de blir täta. Annars kanske kunden låter bli att gör det. Då 

plantorna är så små så vill de inte klippa dem så de blir ännu mindre, vilket innebär att de får 

en häck som är gles nertill. Det är viktigt att informera om detta för att slutresultatet ska bli 

som kunden tänkt sig och som de beskrivits för kunden när de berättat om sorten. B. Karlsson 

(personlig kommunikation, 25 oktober 2013) säger att han ger råd i växtvalet så att det inte 

ska bli svårt för kunden att sköta häcken. 

Enligt C. Arnaryd (personlig kommunikation 24 oktober 2013) är det i slutänden pengarna 

som styr valet av häck. Speciellt när det gäller privatpersoner, men även vid offentliga 

planteringar. Valet av växt beror mycket på hur mycket pengar man har tänkt lägga på sin 

häck. Om kunden vill ha en 1,2 m hög häck så berättar Arnaryd att det kan man köpa, men 

oftast har kunden inte tänkt lägga så mycket pengar på växterna och väljer då mindre och 

billigare kvalitet. G. Welin Brook (personlig kommunikation, 28 oktober 2013) säger att om 

kunden gärna vill ha en formklippt häck men inte tänker lägga så mycket pengar på den, då 

väljer hon t.ex. måbär istället för idegran. Hon ger kunderna alternativ att välja mellan då det 

alltid är kunden som väljer och på samma sätt gör C. Jacobsen (personlig kommunikation, 24 

oktober 2013). Både C. Jacobsen, B. Karlsson (personlig kommunikation, 25 oktober 2013) 

och G. Welin Brook säger att jordmånen är något som diskuteras senare i 

planeringsprocessen. Jorden kan bytas ut om det behövs och det går att skapa de rätta 

förutsättningarna för de växter som valts genom att ge växterna den jord de behöver. Både B. 

Karlsson och G. Welin Brook nämner att det är viktigt just detta att ge växterna rätt 

förutsättningar genom att tillföra rätt jord och rätt mängd jord. Vid en nybyggnation räcker det 

inte att man lägger 10 cm gräsmattejord. Det räcker för gräsmattan men där t.ex. buskar ska 

planteras måste man gräva ut rejält och tillföra ny jord.  
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5.1.2. Kundfrågor 

4. Vilken/vilka frågor ställer du till kunden då du ska hjälpa dem att välja växt till häck 

vid deras hus? 

5. Varför ställer du just den/dessa frågor? 

Tabell 2. Frågor som ställs till kunder vid val av häckväxter (personlig kommunikation, 24-, 

25- och 28 oktober 2013).  

Tur- 

ordning 

B. Karlsson C. Arnaryd G. Welin Brook C. Jacobsen 

1 Vilken funktion 

ska den ha? 

Hur mycket tid för 

skötsel? 

Vill ni ha 

friväxande/klippt?

  

Vill ni ha 

vintergrön/lövfäll

ande? 

2 Var ska den 

placeras? 

Vad får det kosta? Var ska häcken 

placeras? 

Hur hög? 

3 Hur mycket tid 

för skötsel? 

Vilken funktion ska 

den ha? 

Vad får det kosta? Vill ni ha 

friväxande/klippt? 

4  Hur stor tomt? Vilken funktion ska 

den ha? 

Vilken jordmån? 

5  Hur ser det ut där du 

bor? 

  

Tabellen visar vilka frågor och i vilken turordning dessa ställs till kunder då kunden önskar 

hjälp med att välja växtart till en häckplantering. 

C. Arnaryd (personlig kommunikation, 24 oktober 2013) frågar först hur mycket tid kunden 

vill lägga på att sköta häcken och därefter vad det får kosta. Hon frågar efter funktionen, om 

det är tänkt som insynsskydd eller om det ska vara något vackert som blommar eller doftar. 

Därefter tar hon reda på hur stor tomten är då t.ex. en syren som sprider sig med rotskott inte 

bör väljas till en liten tomt. Om man har en stor tom kan man välja en blandhäck med både 

vintergrönt och lövfällande i olika storlekar. Hon frågar även efter var häcken ska placeras. 

Om tomten ligger granne med skogen så tycker hon att det passar bra att välja växter som 

harmonierar med de naturliga växterna i naturen runt tomten så att det blir en flytande 

övergång. 

När C. Jacobsen (personlig kommunikation, 24 oktober 2013) träffar en kund frågar han först 

och främst om kunden vill ha en lövfällande eller vintergrön häck. Därefter vill han veta hur 

hög häcken bör bli och även hur bred den får vara. Han frågar dessutom om kunden vill ha en 

klippt eller en friväxande häck. Därefter frågar han efter jordmånen för att ta reda på om den 

växt han valt passar eller om det blir nödvändigt att byta ut jorden. 

B. Karlsson (personlig kommunikation, 25 oktober 2013) brukar ställa många frågor till 

kunden för att skapa sig en bild i huvudet om hur kunden bor och vilka deras behov är. Han 

frågar först efter vilken funktion häcken ska ha och var på tomten den ska placeras. Därefter 

frågar han hur mycket tid de vill lägga på att sköta häcken. Ibland vill kunden ha en speciell 

häck, men de vet inte att den blir 3-4 meter hög och att det innebär mycket skötsel för att hålla 

den på en lagom nivå. 
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G. Welin Brook (personlig kommunikation, 28 oktober 2013) frågar om de vill ha en 

formklippt eller friväxande häck och samtidigt förklarar hon skillnaden mellan dessa, till 

exempel vad gäller skötsel och funktion. Härefter brukar hon ge dem alternativ att välja 

mellan och hon förklarar fördelarna med de olika arterna. Hon berättar till exempel om det är 

en växt som ger tidig vårgrönska eller om det är en växt som har kvaliteter under hela 

säsongen. Hon brukar även fråga var häcken ska placeras och vilken funktion den ska ha. Om 

den ska placeras vid en gata med mycket snö så föreslår hon en häck som tål snötyngd. Sedan 

ger hon kunden prisförslag och hon förklarar skillnaden mellan olika kvaliteter. Om kunderna 

är mer pålästa och kommer med egna förslag så blir det mer en diskussion om vilken sort de 

vill ha. 

 

5.1.3. Klippt eller friväxande häck 

6. När bör en klippt/oklippt häck väljas? 

En klippt häck tar mindre plats än en friväxande så det beror på utrymmet säger C. Arnaryd 

(personlig kommunikation, 24 oktober 2013). Dessutom måste kunden bestämma hur mycket 

tid de vill lägga på att sköta häcken. Det är viktigt att de förstår att varje år måste de vara med 

och sköta häcken, då vissa arter annars kan bli ofantliga. 

C. Jacobsen (personlig kommunikation, 24 oktober 2013) påpekar att det är kunden som 

bestämmer vilken häckväxt de vill ha men han säger även att det är arbetsinsatsen och 

storleken på tomten som avgör valet mellan klippt och friväxande häck. Även designen och 

tanken med häcken avgör vilken häck han föreslår.  

Vid infarter och utfarter tycker B. Karlsson (personlig kommunikation, 25 oktober 2013) att 

det är lämpligt att använda sig av klippta häckar då en häck bara får vara 1 meter hög på dessa 

ställen (Gävle kommun, 2013). En klippt häck går bra att hålla på rätt höjd. Det är dessutom 

bäst att använda sig av småbladiga arter till klippt häck och denna blir dessutom tätare om en 

långsamväxande art väljs. 

G. Welin Brook (personlig kommunikation, 25 oktober 2013) säger att det är storleken på 

tomten som avgör valet av formklippt eller friväxande häck. Om det är trångt så är en 

formklippt häck att föredra eller häggmispel, Amelanchier spicata, som håller sig smal. En 

friväxande häck behöver mer utrymme och om den tillåts blomma blir den mer romantisk i 

sitt utseende. Även den estetiska anpassningen styr valet då en formklippt häck ger en mer 

tydlig struktur i inramningen. En formklippt häck passar bra till en modern villa eller ett 

funkishus. Även en friväxande blommande häck kan passa till ett nytt hus. Det beror på 

utformningen av huset. 
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5.1.4. Fem favoriter 

7. Vilka växter tycker du lämpar sig bäst att använda till häckar i trakten kring Gävle,  

zon 4. Du kan begränsa dig till 5 arter/sorter. 

8. Motivera varför var och en av dessa växter lämpar sig bra. 

Tabell 3. De fem bästa häckväxterna för Gävle (personlig kommunikation, 24-, 25- och 28 

oktober 2013) 

B. Karlsson C. Arnaryd G. Welin Brook C. Jacobsen 

Ribes alpinum – 

måbär 

Amelanchier spicata 

- häggmispel 

Taxus baccata - 

idegran 

Malus toringo var. 

sargentii - 

bukettapel 

Amelanchier spicata 

fk Falun E – 

häggmispel & 

Amelanchier alnifolia 

fk Alvdal E - 

bärhäggmispel 

Taxus baccata - 

idegran 

Carpinus betulus - 

avenbok 

Ligustrum vulgare - 

liguster 

Thuja occidentalis - 

tuja 

Carpinus betulus - 

avenbok 

Ligustrum vulgare 

- liguster 

Ribes alpinum - 

måbär 

Syringa vulgaris - 

syren 

Spiraea japonica 

(olika namnsorter) - 

rosenspirea 

Amelanchier 

spicata – 

häggmispel &  

Amelanchier 

lamarckii - 

prakthäggmispel 

Thuja occidentalis - 

tuja 

Aronia melanocarpa - 

svartaronia 

Potentilla 

fruticosa’Goldfinge’

- tok 

Ribes alpinum - 

måbär 

Taxus baccata - 

idegran 

Tabellen visar vilka fem arter av häckväxter som var och en av de tillfrågade föredrar. 

Anledningen till att B. Karlsson (personlig kommunikation, 25 oktober 2013) och G. Welin 

Brook (personlig kommunikation, 28 oktober 2013) har valt två sorters Amelanchier är att då 

de under intervjun talade om häggmispel, menade de att flera av häggmisplarna är lämpliga 

till häckar och därför redovisas det på detta sätt i tabellen. B. Karlsson förordar de E-plantor 

av häggmispel som finns och därför är dessa namn utskrivna i tabellen. 

Det finns ingen art som alla fyra väljer, men häggmispel- Amelanchier spicata, idegran-Taxus 

baccata och måbär-Ribes alpinum är växter som tre av fyra personer väljer då de ska 

rekommendera häckväxter till en kund i Gävle. C. Jacobsen (personlig kommunikation, 24 

oktober 2013) påpekar att han arbetar i Norrköping som har en lägre zon än vad vi har i 

Gävle. Tilläggas bör att både C. Arnaryd (personlig kommunikation, 24 oktober 2013) och 

Jacobsen nämnde ytterligare växter efter de ”fem favoriterna”. C. Jacobsen tycker även om 

avenbok, norskspirea - Spiraea x cinerea ’Grefsheim’ och tok  medan G. Welin Brook 

nämnde vit syren- Syringa vulgaris f. alba och bukettapel. 
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Tabell 4. Översikt i bokstavsordning över de växter de tillfrågade valde, då de fick välja fem 

bra häckväxter till Gävle, zon 4. 

Amelanchier alnifolia fk 

Alvdal E– bärhäggmispel 

1 Är en härdig och friskt växt. Har kvaliteter över hela 

säsongen. Vacker när den grönskar, vårblommor och 

höstfärger. Bra E-planta. 

Amelanchier lamarckii – 

prakthäggmispel  

1 Bra och tålig. Vacker när den grönskar, vårblommor och 

höstfärger. Den kan få mjöldagg. 

Amelanchier spicata - 

Häggmispel  

3 Bryter nya skott nerifrån, vacker på våren när den skiftar i 

rosa, blommar i vitt, tät om man klipper den. Vackra 

höstfärger, bär, tål hård beskärning. Bra till insynsskydd och 

bra ny E-planta. Måste beskäras då den blir alldeles för hög 

annars.  

Aronia melanocarpa ( E-

plantor)– Svartaronia  

1 Snabbväxande, vacker höstfärg, nyttiga bär som gynnar 

fågellivet. Bra E-plantor. 

Carpinus betulus – 

avenbok  

2 Kan formklippas och hållas smal. Ger en tät vägg med blad 

som sitter kvar över vintern. Fåglarna tycker om den och 

den tål salt. Tidig vårgrönska. 

Ligustrum vulgare – 

Liguster  

2 Kan hållas smal och har vackra blad. Kan klippas och är bra 

att formge. 

Malus toringo var. 

sargentii – Bukettapel  

1 Vacker blomning, lagom stora frukter som gynnar fågellivet. 

Växer ganska fort och håller sig på lagom höjd. Kan vara 

både friväxande och formklippt, svårforcerad och härdigt 

bra material och höstfärg. 

Potentilla fruticosa 

’Goldfinger’ – tok  

1 ”Kanonbra” speciellt i offentliga miljöer. Den kan klippas 

ner och växer snabbt upp och får tillbaka sin runda form. 

Ribes alpinum - måbär  3 Tål skugga och flera olika jordarter, kan formklippas, tål 

snötyngd, hållbar, tålig och bra till radhusområden. Tidig 

vårgrönska. 

Spiraea japonica (olika 

namnsorter) – 

rosenspirea/praktspirea  

1 Bra och tåliga buskar. Oavsett om man klipper dem eller 

inte så blommar de. Den växer snabbt upp och får tillbaka 

sin form. Den finns i flera höjder och även med annorlunda 

bladfärger. 

Syringa vulgaris – syren  1 En klassiker som passar bra vid gamla hus. Vacker och 

charmig och härliga knoppar. Syrenen har lång 

etableringstid och blir sedan för stor och kräver beskärning. 

Taxus baccata ‘Hicksii’, 

‘Hilli’ och ‘Green 

mountain’ – idegran  

3 Kompakt, formtålig, städsegrön och kan bygga täta väggar 

mot insyn eller blåst. Vacker grön fondvägg till rabatter och 

bra att bygga rum i trädgården med. Får inte tjältorka. 

Idegran tål inte salt, är dyr då den växer sakta och är giftig. 

Thuja occidentalis – tuja  2 Bra att bygga instängt rum med. Tät, lättklippt, städsegrön 

och formtålig. Får lätt tjältorka
2
 och rötterna blir täta som 

”en filt”. 

Siffrorna inom parates visar hur många av dem som hade växten på sin lista över ”fem 

favoriter”. Kolumnen till höger visar deras motiveringar av växtvalet. Både positiva och 

negativa saker som nämndes om växterna har tagits med.   

                                                     

 

2 Tjältorka innebär att vatten avdunstar från blad och barr när vårsolen lyser, samtidigt som växten inte kan ta 

upp nytt vatten då marken fortfarande är frusen. 
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5.1.6. Den estetiska anpassningen 

9. Hur tänker du i växtvalet när det gäller anpassningen till det befintliga huset/miljön? 

10. Är det ofta/sällan som kunden berättar i vilken miljö häcken ska placeras? 

11. Är det viktigt att anpassa sig till det befintliga huset och miljön? I så fall varför? 

G. Welin Brook (personlig kommunikation, 28 oktober 2013) säger att hon tycker att det är 

viktigt att anpassa sig till huset och miljön runt omkring huset. Hon brukar göra hembesök 

hos kunderna vilket innebär att hon då ser hur kunden bor. Hon vill gärna visa på alternativ 

om hon tycker att det önskemål kunden kommer med inte överensstämmer med den miljö 

häcken ska placeras i, men hon betonar att det är kundens val. Om huset är placerat vid 

skogen tycker hon att häcken ska anpassas så att den smälter in i omgivningarna runt 

omkring. Både C. Arnaryd (personlig kommunikation, 24 oktober 2013) och G. Welin Brook 

säger att då skogen är närmsta granne är det bättre att fasa av tomten så ett den succesivt 

övergår i skog genom att placerar buskar som övergång till skogen. G. Welin Brook tycker att 

det passar att använda växter som är lite ”skogsnära”, och med detta menar hon växter som 

påminner om växterna i skogen, t.ex. prydnadsrönnar och häggmispel. Även B. Karlsson 

(personlig kommunikation, 25 oktober 2013) pratar om att det är bättre att välja växter som 

påminner om de naturliga växterna i skogen och föreslår häggmispel som påminner om 

häggen i skogen eller aronia om man bor med skogen som granne. Han föreslår även att till ett 

gammalt hus från 1700-1800-talet passar det att använda sig av syren som var en vanlig växt 

då och som passar bra. Ofta framkommer det hur kunderna bor, men det är inget som han 

alltid frågar om. Han brukar dock be kunderna att beskriva hur det ser ut där häcken ska 

placeras för att få en bild över tomten och husets placering. Han berättar även att det ofta 

händer att kunder redan har bestämt sig för en häckväxt de vill ha och då är det svårt att 

påverka valet. G. Welin Brook och C. Arnaryd brukar fråga sina kunder i vilken miljö häcken 

ska placeras. C. Arnaryd tycker det är viktigt att tänka på helheten för det kanske inte alla 

kunder gör. Hon säger att ibland kan det framkomma att de bor vid kusten och då måste en 

växt som tål blåst och salt väljas, t.ex. oxel. C. Jacobsens (personlig kommunikation, 24 

oktober 2013) menar att vara trädgårdsmästare är att ständigt formge sin omgivning. Utifrån 

det konstnärliga ögat väljer han vad han vill göra. Han tycker inte att det är nödvändigt att 

använda sig av samma arter som tidigare växt vid t.ex. ett gammalt hus. Det kan istället vara 

bättre att använda sig av nyare bättre art som t.ex. är motståndskraftig mot sjukdomar. Han är 

inte ”konservatoriskt” låst i valet av växter utan säger att det ska vara vackert för ögat och 

ingenting annat. 
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5.2. Resultat från litteratursökning 

5.2.1. Om häckar i litteraturen 

Med utgångpunkt från syftet på mitt arbete har information sökts i litteratur. Intervjufrågorna 

har även varit i åtanke då information har sökts i litteraturen (se bilaga 1). 

I böcker finns en hel del information om olika häckväxter och hur de kan användas. Någon 

prioriteringsordning om vad som är viktigast att tänka på då häckväxt ska väljas har dock inte 

hittats. Det konstateras dock på flera håll att häckar kan fylla flera olika funktioner och att 

vissa häckar lämpar sig bättre för en viss funktion (Svalin 2002; Samuelsson & Schenkmanis 

2004; Kvant & Palmgren 2008). Häckar kan delas in efter sin funktion och sitt 

användningsområde. De kan bland annat användas som inhägnad, infattningshäck
3
, vindskydd 

och insynsskydd (Samuelsson & Schenkmanis, 2004). Palmstierna och Johansson (2006) 

säger att om önskemålet är insynsskydd, en häck eller dunge som ger lä, så ska växter med de 

önskade egenskaperna eftersökas. I riktigt blåsiga och utsatta lägen kan det vara klokt att 

använda sig av dubbla häckar där den yttre ska vara extra tålig och skydda den inre. Häckar 

blir nästan alltid det billigaste alternativet när en inramning till trädgården önskas 

(Samuelsson & Schenkmanis, 2004), men det finns även betydligt dyrare alternativ som nog 

oftast används till kortare sträckor. Det går nämligen att köpa färdig häck som redan har nått 

upp till full höjd (Kvant & Palmgren, 2008).  

Rosenholm och Rosenholm (2008) säger att det som ska vara trädgårdens stomme ska vara 

vedartade växter som med god marginal är härdiga där häcken planteras. En växt som växer 

på gränsen till sin härdighet kan klara sig bra i flera år för att sedan stryka med när det 

kommer en extra besvärlig vinter. Fler resonerar på samma sätt, ”man kan betrakta 

trädgårdens gröna stomme som väggar, golv och tak i ett hus. Här är det viktigt att välja ett 

säkert och tåligt växtmaterial” (Wallin 2011, s. 17). Samuelsson och Schenkmanis (2004) 

förklarar att då några plantor i en häck dör är det svårt att reparera på ett bra sätt och det blir 

sällan framgångsrikt. Därför är det viktigt att välja en härdig häck så att den blir både 

livskraftig och långlivad. För att lyckas med detta skriver Bengtsson (2008) att det kan vara 

klokt att välja arter som är härdiga i en zon högre när växter till häck ska väljas, eftersom 

häcken är en viktig del av trädgårdens stomme. Han förklarar att det ofta är en sen vårfrost 

eller tidig höstfrost som är problemet när växter inte överlever en vinter, och alltså inte själva 

vinterkylan. När växterna börjar vegetera för tidigt på våren och vi sedan får kalla nätter, ökar 

risken för frostskador
4
. Bengtsson får medhåll av Palmstierna och Johanson (2006) som 

menar att när det gäller växter som har stor betydelse för trädgårdens struktur bör extra 

hänsyn till härdigheten tas och därmed bör växter som klarar en zon kallare väljas. Häckar 

som ska skydda mot bland annat insyn måste vara härdiga och leva länge. 

Det nämns väldigt lite om att anpassa häcken efter jordens kvalitet på platsen där den ska 

växa. Wallin (2011) säger att det är bättre att försöka förbättra den befintliga jord som finns 

                                                     

 

3 Infattningshäck är en låg häck som främst är avsedd att begränsa till exempel sittplatser eller rabatter.  
4 Med frostskador menas när de späda bladen bränns sönder av frosten. 
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på en plats och plantera växter som passar platsens förutsättningar, än att byta ut all jord och 

anpassa platsen efter växten. Palmstierna och Johansson (2006) skriver att om jorden är för 

blöt, sur, lerig eller olämplig på annat sätt så går detta oftast att rätta till detta. Där man ska 

plantera en häck bör jorden bearbetas till ca 0,4 m djup och 0,5 m bredd. Samuelsson och 

Schenkmanis (2004) påpekar att den jord som häcken planteras i bör hålla samma kvalitet 

längs hela sträckan, så att häckplantorna utvecklas jämnt och bildar en enhetlig häck. 

Palmstierna och Johanson (2006) tycker att kunder ska ta hjälp av folk i fackhandeln. De är 

duktiga och där går det att få hjälp med att välja växter till en speciell funktion i sin trädgård. 

Många handelsträdgårdar erbjuder gratis hjälp då växterna sedan köps hos dem. För att få ett 

enhetligt utseende på sin häck kan det vara en god ide att använda sig av E-plantor. Om någon 

av plantorna i häcken dör kan häcken kompletteras med samma art, vilket minskar risken att 

häcken varierar i utseende. En E-planta kan inhandlas på en annan handelsträdgård och ändå 

fås exakt samma art respektive sort då dessa är art- och sortäkta. Dessutom är plantorna 

motståndskraftig mot sjukdomar och skadegörare (E-planta ekonomisk förening, u.å.). 

När det gäller information kring friväxande och klippta häckar så går det att finna information 

kring vilka växter som passar för det och när det är lämpligt att använda antingen en 

friväxande eller klippt häck och även viss information om i vilka miljöer klippta respektive 

friväxande häckar passar att använda. Friväxande häckar kräver mindre skötsel. Då plantor av 

buskkvalitet planteras måste dessa klippas några år i rad så att de förgrenar sig och blir täta 

nertill (Vollbrecht, Alm, & Veltman, 2011). Då buskarna blivit äldre kan det bli nödvändigt 

att gallra ur dem och efter några år kan häcken ha vuxit sig för stor och blivit kal nertill och då 

är det dags för en föryngringsbeskärning, vilket innebär att buskarna klipps ner radikalt under 

vårvintern för att förnya häckens skott och grenar (Samuelsson & Schenkmanis, 2004). 

Vollbrecht, Alm och Veltman (2011) tycker att så gott som alla buskarter kan användas till 

friväxande häckar, så länge det inte är krypande arter. ”Till fritt växande häckar väljer man 

gärna en växt, som av naturen har en mjuk och graciös kontur, och som med de nedre 

grenarna sluter an till marken.” (Carlsson & Lundberg 1975, s. 83). På en fritt växande häck 

klipps inte de blombara kvistarna bort och därför kan en friväxande häck väljas då önskemålet 

är en blommande häck. Friväxande häckar bör användas då de ska planteras vid en tomtgräns 

men då grannen inte vill ha en häck. Denna placeras då så att hela häcken får plats på den 

egna tomten. Om en klippt häck planteras på detta vis blir det svårt att klippa häcken utan att 

gå in på grannens tomt, så därför är en friväxande häck att föredra i detta sammanhang 

(Samuelsson & Schenkmanis, 2004). En friväxande häck passar även bra på en naturtomt och 

där det finns gott om utrymme då den kan blir bred. Den får en graciös form och dessutom 

behåller den sina blommor och frukter då dessa inte klipps bort. Till friväxande häck kan flera 

sorter planteras tillsammans. De olika sorterna bör ha likartad karaktär på bladform och 

växtsätt om de ska bli en fin blandad häck. Friväxande häck passar även bra som vindskydd, 

då en fullständigt tät häck ger sämre vindskydd än en gles, som silar vinden. En låg 

friväxande häck kan även passa bra som infattningshäck (Samuelsson & Schenkmanis, 2004).  

 

Klippta häckar kräver lite mer skötsel än friväxande. Förutom att de behöver gödsel, vilket 

alla buskar behöver, så måste lövfällande häckar klippas två gånger per säsong. Första 

klippningen görs vid midsommar då årets tillväxt klipps så att buken förgrenar sig och blir tät. 
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Andra klippningen görs i september så att den nya tillväxten som växer ut efteråt hinner 

förveda sig innan vintern. Klippta häckar av barrväxter räcker oftast att klippa en gång per 

säsong (Samuelsson & Schenkmanis, 2004). Detta sker antingen i maj eller på gran då 

årstillväxten är helt utvecklad, dvs. i juni-juli (Samuelsson & Schenkmanis, 2004; Vollbrecht, 

Alm & Veltman, 2011). Carlsson och Lundberg (1975) skriver att växter som har lätt för att 

skjuta nya skott även på gammal ved och som dessutom inte är för storbladiga passar bra att 

använda till klippt häck. Denna får en stram exakt form och blir då en fin kontrast till övriga 

naturligt växande träd och buskar i trädgården. Samuelsson & Schenkmanis (2004) säger att 

en klippt häck kräver mindre utrymme och blir tät och svårgenomtränglig. Georgson (2011) 

kommer i hennes studier fram till att det finns flera arter som lämpar sig bra till klippt häck, 

arter som inte marknadsförs som häckväxter. Hennes favoriter bland ovanliga arter för klippt 

häck är Cercidiphyllum japonicum–katsura, Frangula alnus-brakved, Kolkwitzia amabillis-

paradisbuske, Malus toringo var. sargentii-bukettapel och Metasequoia glyptostroboides-

kinesisk sekvoja.  

 

När art till en häck ska väljas är det viktigt att tänka på att vissa växter har en benägenhet att 

blöda
5
. En sådan växt är t.ex. avenbok som måste klippas under juli augusti eller september. 

Det är med andra ord viktigt att ta reda på när under året häcken ska klippas för att utvecklas 

bäst (Vollbrecht, Alm & Veltman, 2011). Samuelsson och Schenkmanis menar att en klippt 

häck bör väljas då det finns önskemål om en stabil häck som står emot tryck från gatan 

utanför. Genom sin uppbyggnad är den mycket stabilare än en friväxande. Den bildar effektivt 

ett rum som ger en harmonisk kontrast till övrig grönska i trädgården. Klippt häck passar även 

bra som infattningshäck och rumsbildare inne i trädgården. En klippt häck kan dessutom bli 

högre än om den var friväxande eftersom en häck som klipps på bredden kompenserar genom 

att växa på höjden istället. Kvant och Palmgren (2008) ger förslag på växter som passar till 

häckar och det är främst växter som brukar klippas som de föreslår. ”Jag ser häcken som en 

arkitektonisk ram till rabatterna. Växterna i rabatten är det man målar med, då kan inte ramen 

också vara brokig!” (Kvant och Palmgren, 2008, s. 23). På samma sätt påpekat Carlsson & 

Lundberg (1975) att en klippt häck sällan är brokig, men att det kan en friväxande häck 

mycket väl vara.  

 

När det gäller förslag på växter som lämpar sig till häckar så finns det många förslag i 

litteraturen. Samuelsson och Schenkmanis (2004) har listor på växter som de anser passar att 

användas till häck. De är indelade efter hur de är lämpliga till klippt eller friväxande häck. 

Växterna nämns i bokstavsordning och det finns ingen rangordning efter vilka som är mest 

lämpliga. Inga zonangivelser finns i boken vilket bör beaktas. (Se bilaga 2). Kvant och 

Palmgren (2008) ger förslag på växter som lämpar sig bra till häck. De förordar klippta häckar 

framför friväxande och växtmaterialet är därefter. De nämner inte i vilken zon växterna trivs 

utan nämner bara sina favoriter. Först och främst förordar de idegran. Därefter nämner de tuja 

och liguster. Alla dessa tre passar att göra strikta gröna väggar av. De säger även att det går att 

köpa färdiga häckar och att det är främst avenbok, liguster och bok som går att köpa i denna 

                                                     

 

5 När en växt blöder förlorar växten värdefull sav och därmed energi. (Vollbrecht, Alm & Veltman, 2011) 
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kvalitet. Sist av allt nämner de även oxel, häggmispel, häckoxbär, lind, gran och lärk som 

lämpliga till häck. I Sofi Olssons (2010) arbete ”Häckar för Norrland” finns en 

sammanställning över lämpliga växter att använda till häck i zon 5-8, med andra ord är det 

växter som med god marginal kan odlas i Gävle. (Se bilaga 3). Bland dessa växter hittar vi 

bland annat svartaronia, häggmispel, ungersk syren, bukettapel och måbär. 

 

När det gäller att anpassa växterna i trägården till den befintliga miljön går det att hitta en del 

information i litteratur. Wallin (2011) skriver att det är den ursprungliga naturen med dess 

former, jordarter, vegetation och karaktär som skapar platsens själ och därmed dess 

förutsättningar och denna bör tas hänsyn till vid planteringar. Även om häcken är en 

inramning till det gröna så säger Kvant och Palmgren (2008) att det är god ide att tänka på hur 

inramningen ser ut utifrån och i sin omgivning, då olika häckar har olika utstrålning. Valet av 

växt beror bland annat på omgivningen, tålamodet och smaken. ”Ett tips är att gå en runda i 

omgivningen och se vad som växer där. Kanske finns det en gammal tradition, anpassad till 

byggnadsstilen i kvarteren, som kan vara fin att ta upp” (Kvant & Palmgren 2008, s.24 ). 

Häckar passar olika bra i olika miljöer och det förklarar Kvant och Palmgren (2008, s. 24) på 

följande sätt: 

”Olika häckar har olika utstrålning. I en lantlig, svensk miljö känns en 

häck av tuja eller bambu knappast som det bästa valet, medan en häck av 

oxel eller syren kan slå an den rätta tonen. Oxel är också ett bra val nära 

havet-den tål de salta vindarna. En häck av bok eller avenbok kan bli en 

stilfull inramning i stadskvarteren, bambun känns helt rätt i en miljö 

präglad av skandinavisk modernism, hagtorn ramade ofta in sekelskiftes 

trädgårdar och passar bra tillsammans med glasverandor och 

snickarglädje.” 

Det är fler som har åsikter om vilka växter som passar i en specifik miljö. Till exempel säger 

Samuelsson och Schenkmanis (2004) att på en naturtomt passar en friväxande häck med sin 

graciösa form, blommor och frukt bäst. De anser att en strikt, klippt häck är svår att passa in i 

en sådan miljö och att det bara är i undantagsfall som barrväxter bör användas på en sådan 

plats. Däremot anser de att tuja, idegran och bergtallar kan i speciella lägen få växa fritt som 

t.ex. skydd mot blåst. Rosenholm och Rosenholm (2008) anser att det är en god ide att låta 

husets byggnadsstil gå igen i trädgårdsstilen. Det innebär till exempel att den trädgård som 

passar bra till ett hus från 1920-talet kan kännas malplacerad till ett modernistiskt hus. 
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5.2.2. Häckar under 1900-talet och förslag på sorter med utgångspunkt från Gävle 

Här ges en kort beskrivning av olika typer av hus och områden som har utveckalts under 

1900-talet och fram till nu och var dessa återfinns i Gävle. Till varje period ger jag förslag på 

växter som passar att användas till häck till dessa hus och områden (se även tabell 5). De 

växter som används är de växter som de fyra intervjuade rekommenderade samt de växter 

som återges i ”Häckar för Norrland” (bilaga 3). I de fall en E-planta finns av en vald art har 

denna valts. Den indelning av perioder som används nedan har hämtats från Åsa Wilkes bok 

”Villaträdgårdens historia: ett 150-årigt perspektiv” där dessa perioder beskrivs utförligt. 

 

1850-1920: Sommarvillorna på landet 

De först villor som uppfördes i Sverige var sommarbostäder för stadens välbärgade invånare 

vars skara växte i och med industrialismen. De nya villaägarna uppskattade utsikten från 

bergsknallar och de föredrog även att bo vid vatten av något slag. Det ansågs bäst om 

naturträgården övergick successivt i den omgivande naturen och vildmarken. Då det var 

mycket stora tomter ansågs det inte nödvändigt med hägnader av olika slag. Om de trots allt 

ville ha en inhägnad skulle den göras så diskret som möjligt (Wilke, 2006).  

I Gävle finns sommarvillor från slutet av 1800- och början av 1900-talet utmed kusten på 

Norrlandet nordost om Gävle (Pihl Atmer, 2002).  

Om skogen fortfarande är granne med tomten passar det bra att plantera ett buskage med gran, 

bärhäggmispel, häckoxel eller syren där avskärmning önskas. Om en häck önskas passar det 

bra att använda sig av en friväxande bärhäggmispel, häckoxel, syren eller vresros. Den senare 

blir lägre och bärhäggmispeln, häckoxel och syrenen blir med tiden höga och ger både lä och 

insynsskydd. Som klippt häck passar häckoxel och gran bra och till en låg häck lämpar sig 

måbär bra. Om trädgården ligger vid havet måste hänsyn tas till detta så att växter som tål salt 

väljs, vilket måbär, häckoxel och vresros gör. 

Val av växter: 

 Amelanchier alnifolia fk Alvdal E-bärhäggmispel: buskage och friväxande häck 

 Picea abies-gran: klippt häck och buskage 

 Rosa rugosa-vresros: friväxande häck, tål salt 

 Ribes alpinum -måbär: klippt häck, tål salt 

 Sorbus mougeotii fk Bälinge E-häckoxel: buskage och klippt/friväxande häck, tål salt 

 Syringa vulgaris-syren: buskage och friväxande häck  

 

1890-1935: Villorna i staden 

I början på 1900-talet växte villastäder fram i utkanten av de större städerna. Den välbärgade 

medel- och överklassen uppskattade höga kuperade lägen. Husen utformas med inspiration 

från landsbygdens allmogekultur men flera olika stilar avlöste varandra. Oftast var villaägarna 

ålagda att sätta upp ett stängsel mot gatan. Dessa var i trä eller järn och staketstolpar 

anpassades ofta till materialet på huset. Emma Lundberg, framstående trädgårdsarkitekt med 

inspiration från Arts & craftsrörelsen ansåg att en häck var den bästa inhägnaden av tomten då 
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den även gav vindskydd och ett bättre mikroklimat till trädgården. I norr rekommenderade 

hon karagan, hagtorn och olvon och för en vintergrön häck förordade hon idegranen, vanlig 

gran eller tuja (Wilke, 2006).  

I Gävle återfinns dessa villor bland annat i Villastaden som byggdes under början av 1900-

talet. När Villastaden anlades gjordes stor anpassning till terrängen och hänsyn har togs till 

den befintliga naturen (Gavle.se, 2013). Här återfinns bland annat stora trähus med vita knutar 

och rappade hus i jugendstil.  

Då det är en stor tomt med sparad natur passar det bra att använda sig av friväxande häckar av 

bärhäggmispel, syren eller bukettapel. Vresros fungerar bra som lägre häck. Om tomten har 

kvar en ursprunglig inhägnad av smide eller trä bör denna behållas och häcken planteras 

innanför staketet. På samma sätt kan klippta häckar planteras oavsett om de är höga eller låga. 

Till dessa passar det att använda sig av bukettapel, häckoxel, liguster eller gran. Granen bör 

hållas på en rimlig höjd. Bukettapeln kan användas till både klippt och friväxande häck. När 

den klipps blir inte blomningen lika intensiv.  

Val av växter: 

 Amelanchier alnifolia fk Alvdal E-bärhäggmispel: hög friväxande häck 

 Ligustrum vulgare-liguster: klippt häck 

 Malus toringi var. sargentii- bukettapel: friväxande/klippt häck 

 Picea abie- gran: klippt häck 

 Rosa rugosa – vresros: friväxande häck 

 Sorbus mougeotii fk Bälinge E-häckoxel: klippt häck  

 Syringa vulgaris – syren: friväxande häck, gärna innanför ett staket 

  

1900-1935: Egnahemsbostäder till alla 

Vid sekelskiftet rådde stor bostadsbrist för arbetarklassen. 1899 tillsattes en 

egnahemkommitté som fick i uppgift att utreda om det gick att få till egnahemsbyggen för 

arbetare. Genom att äga ett eget hem skulle de få en känsla av tillfredsställelse som skulle 

vara en drivfjäder till arbete och sparande. På detta sätt skulle de dessutom få möjlighet att 

odla. I början var det framstående industrimän som erbjöd bostäder till sina anställda och 

senare blev det kommunerna som köpte upp mark och sålde till rimliga kostnader till 

medelklass och arbetare. Det var stor variation i utseende på staketen ut mot gatan. Om en 

häck planterades var den prydligt klippt. Mellan tomterna användes oftast häck istället för 

staket. Vanliga sorter var olika sorters hagtorn, häckkaragan, liguster och syren. Häckar mot 

kvarterets insida var ofta friväxande och kunde bestå av syren, doftschersmin, rosor, try, 

häggmispel, fläder och spireor (Wilke, 2006).  

1945 byggde Korsnäs AB radhus till sina anställda vid Rudsjön i stadsdelen Bomhus i Gävle. 

(Rundberg & STF, 1992). På 1920-talet byggdes ett antal trävillor i stadsdelen Brynäs. Flera 

av dessa byggdes så att en del av fastigheten kunde hyras ut och på så vis kunde ägarna 

finansiera husbygget. 
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I egnahemsområden med mindre bostäder och tomter och där husen är placerade nära gatan 

passar det att använda sig av låga klippta häckar. Till klippt häck passar liguster och måbär 

bra och som friväxande vresros. Om ett staket redan finns är det mycket vackert med rosor 

som tränger sig mellan spjälorna.  Då huset och tomten är större och det finns bättre utrymme 

framför huset kan högre häckar användas. Då kan bärhäggmispel, syren eller ungersk syren 

användas. Ungersk syren har ett mer upprätt växtsätt medan ”vanlig” syrenen blir mycket 

bred med tiden. Om något mer snabbväxande önskas bör den ungerska syrenen väljas. 

Val av växter: 

 Amelanchier alnifolia fk Alvdal E-bärhäggmispel: friväxande häck 

 Ligustrum vulgare-liguster: klippt häck 

 Ribes alpinum-måbär: klippt häck 

 Rosa rugosa – vresros: friväxande häck 

 Syringa josikea-ungersk syren: friväxande häck 

 Syringa vulgaris-syren: friväxande häck 

 

1930-1965: Funkis i trädgården 

På 1930-talet började prefabricerade byggnadselement och betong att användas. Både hus och 

trädgård skulle vara funktionella. Stor hänsyn togs även till befintlig vegetation. Efter andra 

väldskriget då behovet av att odla sin mat minskade blev trädgården en hobby. Framsidan av 

trädgården var öppen eller så var inhägnaden diskret. Trådstängsel ansågs diskret och kunde 

kompletteras med en häckplantering eller klätterväxter. Även smäckra smidesstaket var 

vanliga och om det var nivåskillnader så byggdes en stödmur av t.ex. kalksten. Om en häck 

planterades var den ofta klippt och hagtorn, måbär och liguster var vanliga. För de norra 

delarna rekommenderades häggmispel, ungersk syren eller sibirisk ärtbuske. På 1950-talet 

blev de friväxande låga sorterna mer populära såsom häckberberis, brudspirea och vresros 

(Wilke, 2006).  

I stadsdelen Villastaden i Gävle återfinns rappade funkisvillor och hus i trä. Några har 

naturtomt bevarad. Under 50-talet byggdes stadsdelen Olsbacka som mestadels består av 

mindre enplanshus och radhus i tegel. I början v 60-talet byggdes ett bostadsområde i 

stadsdelen Hagaström som består av fristående tegelhus med viss tallskog bevarad och även 

stadsdelen Fridhem anlades då (Gavle.se, 2013). 

Om tomterna är rymliga och en högre häck önskas kan en vackert klippt liguster eller 

häggmispel passa. Liguster kan även användas till en låg häck liksom måbär. Måbär kan 

klippas så att den blir bred och jämn medan ligustern kan hållas smal om utrymmet är mer 

begränsat Som friväxande häck passar bukettapel fint till ett putsat hus. Om ett gammalt 

staket eller stängsel finns kvar kan dessa behållas och häcken planteras på insidan. Stängsel 

kanske inte anses så vackra, men om det finns problem med harar kan de göra lite nytta för 

trädgården. Till 50-talets tegelhus passar låga häckar bra då dessa hus ofta är relativt små och 

låga. Om en hel gata har liknande hus är det vackert om dessa inte göms undan bakom höga 

täta häckar. Växter med vacker höstfärg såsom till exempel svartaronian, vresros eller 

rosenspirea/praktspirea, passar extra bra till hus i rött tegel. Val av växter: 
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 Amelanchier spicata fk Falun E – häggmispel: hög klippt häck 

 Aronia melanocarpa ’Hugin’ E- svartaronia: friväxande häck 

 Ligustrum vulgare-liguster: klippt häck  

 Malus toringo var. sargentii fk Eskilstuna E-bukettapel: friväxande och klippt häck 

 Ribes alpinim -måbär: klippt häck 

 Rosa rugos- vresros: friväxane häck. 

 Spiraea japonica ’Goldmund’eller ’Firelight’- praktspirea: friväxande häck 

 

1965-1980: Den lättskötta villaträdgården 

Efter andra världskriget ökade bostadbristen i Sverige vilket ledde till att 1965 fattades beslut 

om miljonprojektet som syftade till att bygga en miljon nya bostäder i Sverige. Det byggdes 

naturligtvis mest flerfamiljshus men en tredjedel av de bostäder som byggdes var fristående 

villor eller kedjehus. Trädgården skulle vara lättskött vilket bland annat ledde till att 

perennplanteringar ersattes med buskage. Många gånger togs stor hänsyn till skog, berg och 

höjder och husen planerades in i den natur sam fanns på platsen. Om en häck planterades ut 

mot gatan var denna ofta av en lågväxande art för att slippa klippa den. Istället för häck var 

det vanligt med ett lågt staket. Ibland planterades istället för häck ett buskage av låga 

vintergröna eller lövfällande buskar vid entrén. Som friväxande häck användes häckberberis, 

oxbär, ros, spirea och syren. När en klippt häck planterades var det ofta oxbär, hagtorn, 

liguster eller oxel. Bland vintegröna växter blev tuja och idegran populära häckväxter (Wilke, 

2006). 

Stadsdelen Sätra anlades mellan 1964-1975 som ett område med mycket natur bevarat runt 

bostäderna. På 70-talet byggdes många friliggande villor av mestadels tegel. Även stadsdelen 

Andersberg, som anlades 1972-76, är byggt i den befintliga naturen med tallskog i och runt 

områdena. Stadsdelen Höjersdal byggdes mestadels under 70-talet och består mest av 

friliggande tegelvillor (Gavle.se, 2013).  

Sjuttiotalets färgglada inredning speglar inte riktigt av sig i trädgårdarna från samma årtionde. 

Ofta återfinns stora barrväxter som täcker hela framsidan av huset så att det blir mörk och 

murrigt både på insidan och utsidan av huset. Då det är en nivåskillnad mellan gatan och huset 

planterades ofta buskage på framsidan, vilket är en god ide då det inte är nödvändigt med en 

häck om dess uppgift bara blir att markera var tomten börjar. På flera håll i Gävle finns 

planteringar som förmodligen påminner om de ursprungliga planteringarna men som ändå 

känns moderna. Måbär går utmärkt att forma till klot och andra former i en slänt-eller 

buskageplantering framför entrén. Det finns tujaklot i olika storlekar som är formstarka. Som 

vintergrön klippt häck passar både idegran och tuja bra. De kan båda klippas på 1,5 meters 

höjd eller högre. Här bör hänsyn tas till hur högt huset är. Om det är ett enplanshus bör 

häcken hållas på maximalt ca 1,5 meters höjd, för att det inte ska bli för dystert och mörkt. 

Som friväxande häck passar svartaronia, vresros och rosenspirean ’Anthony Waterer’ och 

praktspirean ’Little Princess’ bra. Som klippt häck passar både måbär och liguster bra.   
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Val av växter: 

 Aronia melanocarpa ’Hugin’ E-svartaronia: friväxande häck 

 Aronia x prunifolia fk ’Västeråker’E- slånaronia: friväxande häck 

 Ligustrum vulgare-liguster: klippt häck 

 Ribes alpinum -måbär: klippt häck 

 Rosa rugosa-vresros: friväxande häck 

 Spiraea japonica‘Firelight’,’Anthony Waterer’och ‘Little Princess’–

praktspirea/rosenspirea: friväxande häck 

 Taxus baccata ’Hillii’ och ’Green Mountain’-idegran: klippt häck 

 Thuja occidentalis-tuja: klippt häck 

 

1980-nutid: Den personligt utformade trädgården 

Under denna tid var bostadsbyggandet inte längre styr av socialpolitiska åtgärder och i och 

med detta blev husen allt mer exklusiva då det var de mer köpstarka som var kunderna. En 

villa blev en konsumtionsvara och köparna ville hitta sin egen personliga stil. Villaområdena 

som växte fram var personligt färglagda och materialvalet varierat. På samma sätt var 

trädgårdarna och inhägnaderna personligt utformade. Under 80-talet var det fortfarande 

vanligt med ganska låga avskärmningar ut mot gatan, medan det på 90-talet, när en 

nymodernistisk stil gjorde entré, blev vanligare med höga, både klippta och friväxande 

häckar.  I södra Sverige användes avenbok, bok och idegran och tujan behöll sin popularitet. 

Till friväxande häck användes syren och häggmispel. Till lägre häckar föredrogs taggfria 

varianter som ölandstok, olika former av spireor, måbär och liguster (Wilke 2006). Under 

2000-talet började trädgården användas som en del av huset. Stora altaner eller uterum är 

numera ett extra rum till huset som gärna inreds med både soffor, matgrupp och utekök. I och 

med att trädgårdarna utformas individuellt så är även inramningarna varierande (Conran & 

Gavin 2008). Numera går det att köpa en färdigväxt häck. Naturligtvis är detta ett betydligt 

dyrare altenativ men efterfrågan har ökat (Splendor Plant, 2012). Enligt B. Karlsson 

(personlig kommunikation, 25 oktober 2013) är det mycket vanligt att det är just insynsskydd 

som kunderna efterfrågar. 

Under slutet av 80- och början av 90-talet kompletterades stadsdelen Sätra med fristående hus 

och radhus. Även Andersberg fick ett nytt område som heter Stureborg. Där byggdes 1-

plansvillor och radhuslängor i trä. Vissa delar av Södra Bomhus byggdes under 80-talet och 

även här blev det en blandning av fristående hus och radhus med träfasader (Gavle.se, 2013). 

De senaste tio åren har nya bostäder byggts i bland annat Stigshöjden i Stigslund, Lindbacka 

norr om Gävle och Alderholmen öster om centrum.  

I områden med stora tomter och hus går det bra att använda sig av friväxande och om man så 

önskar höga häckar såsom bärhäggmispel, slånaronia och bukettapel. Slånaronia och 

bukettapel är fina till hus i nyfunkis stil då bukettapels form och blommande överdåd samt 

svartaronians höstfärger utgör fina kontraster till ett stilrent och eventuellt rappat hus. Om en 

klippt häck önskas är det fint att använda sig av häggmispel, liguster eller idegran som kan 

klippas till strikta häckar med ett modernt utseende. Om det är en mindre tomt som kräver 
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smala häckar kan avenbok eller liguster passa bra, då dessa går bra att klippa mycket smala. 

Avenbok gör sig bäst, enligt mitt tycke, på kortare sträckor. Till låga häckar kan svartaronia, 

måbär, idegran och liguster användas. Svartaronian blir finast då den hållas friväxande och 

blir då ungefär 0,6-0,8 meter, om E-plantan GLORIE ’Elisabeth’väljs. 

Val av växter: 

 Amelanchier alnifolia fk Alvdal E -bärhäggmispel: friväxande häck 

 Amelanchier spicata fk Falun E – häggmispel: friväxande och klippt häck  

 Aronia melanocarpa GLORIE E (’Elisabeth’)-svartaronia: friväxande häck 

 Aronia x prunifolia fk ’Västeråker’E- slånaronia: friväxande häck 

 Carpinus betulus-avenbok: klippt häck 

 Ligustrum vulgare-liguster: klippt häck 

 Malus toringo var sargentii-bukettapel: friväxande och klippt häck 

 Ribes alpinum(olika sorter) E-planta – måbär: klippt häck 

 Taxus baccata ’Hillii’ och ’Green Mountain’-idegran: klippt häck 
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Tabell 5 

Här redovisas förslag på häckväxter till hus från olika perioder under 1900-talet och fram till nu.  

För mer detaljerad information se text sid. 21-26. 

 Sommarvillor Villor i staden Egnahemsbostäder Funkis i trädgården Den lättskötta trädgården Personligt utformad trädgård 

Låga 

friväxande  

*Rosa rugosa-vresros  *Rosa rugosa – vresros *Rosa rugosa – vresros *Aronia melanocarpa 

’Hugin’ E 

*Rosa rugos- vresros 

*Spiraea japonica 

’Goldmund’, ’Firelight’- 

praktspirea 

*Aronia melanocarpa 

’Hugin’E-svartaronia 

*Rosa rugosa-vresros 

*Spiraea japonica ‘Anthony 

Waterer’, ’Firelight’&’Little 

Princess’- rosen- & 

praktspirea 

*Aronia melanocarpa 

GLORIE E (’Elisabeth’)- 

svartaronia 

Låga 

klippta  

*Ribes alpinum -måbär *Ligustrum vulgare-

liguster 

  

*Ligustrum vulgare-

liguster 

*Ribes alpinum -måbär 

*Ligustrum vulgare-

liguster 

*Ribes alpinum - måbär 

*Ligustrum vulgare-liguster  

*Ribes alpinum - måbär 

* Taxus baccata ’Hillii’ och 

’Green Mountain’-idegran  

 

*Ligustrum vulgare-liguster 

*Ribes alpinum– måbär 

*Taxus baccata ’Hillii’ och 

’Green Mountain’-idegran 

Höga 

friväxande 

*Amelanchier alnifolia 

fk Alvdal E-

bärhäggmispel 

*Syringa vulgaris-

syren 

*Sorbus mougeotii fk 

Bälinge E-häckoxel 

*Amelanchier alnifolia fk 

Alvdal E-bärhäggmispel 

* Malus toringo var. 

sargentii fk Eskilstuna E 

–bukettapel 

*Syringa vulgaris - syren 

*Amelanchier alnifolia fk 

Alvdal E-bärhäggmispel 

*Syringa josikea-ungersk 

syren 

*Syringa vulgaris-syren 

*Malus toringo var. 

sargentii fk Eskilstuna E-

bukettapel 

*Aronia x prunifolia fk 

’Västeråker’E- slånaronia 

*Amelanchier alnifolia fk 

Alvdal E –bärhäggmispel 

*Aronia x prunifolia fk 

’Västeråker’E- slånaronia 

*Malus toringo var. 

sargentii fk Eskilstuna E -

bukettapel 

 

Höga 

klippta 

*Sorbus mougeotii fk 

Bälinge E-häckoxel 

*Picea abies-gran  

 *Ligustrum vulgare-

liguster 

*Picea abie- gran 

* Sorbus mougeotii fk 

Bälinge E - häckoxel 

  

*Ligustrum vulgare-

liguster 

*Amelanchier spicata fk 

Falun E – häggmispel 

*Malus var. sargentii fk 

Eskilstuna E-bukettapel 

*Taxus baccata ’Hillii’ och 

’Green Mountain’-idegran  

*Thuja occidentalis-tuja 

*Amelanchier spicata fk 

Falun E- häggmispel 

*Carpinus betulus-avenbok 

*Ligustrum vulgare-liguster 

*Malus toringo var. 

sargentii fk Eskilstuna E –

bukettapel 

* Taxus baccata ’Hillii’ och 

’Green Mountain’-idegran 
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6. Diskussion 

6.1. Den estetiska anpassningen 

När jag frågade de jag intervjuade vad som är viktigt att tänka på i valet av växter var det bara 

två som nämnde anpassningen till miljön, men då jag i fråga 9 och 11 frågar om den estetiska 

anpassningen så hade de alla åsikter om detta. De hade synpunkter på vad som passar i olika 

miljöer men de prioriterade anpassningen till miljön som olika viktig. I böcker som handlar 

om att anlägga en trädgård och som är skrivna av författare som arbetar med gestaltning av 

utemiljöer hittar jag information om hur växter passar rent estetiskt till en viss plats. C. 

Jacobsen (personlig kommunikation, 24 oktober 2013) som är odlingsansvarig pratar om att 

det är det konstnärliga ögat som bestämmer vilken växt han väljer. I sitt arbete träffar han 

trädgårdsdesigners som vill ha hjälp med val av växt. Men han planerar även 

visningsträdgårdar till plantskolan. Kan det vara så att det går att träna sitt öga att se vad som 

passar i en viss miljö? Många års erfarenhet ger inte bara kunskap om vilka växter som är bra 

material utan ger även kunskap om vad som passar i en speciell miljö. Jag tänker mig att alla 

gör misstag någon gång under sin yrkeskarriär, planterar en häck som blir för stor, dör eller 

inte alls passar på sin plats. Det sägs att man lär sig av sina misstag men naturligtvis även av 

lyckade beslut som visade sig fungera riktigt bra. Det kanske är så att trädgårdsmästare och 

trädgårdsplanerare skaffar sig ett formspråk som går att använda i många sammanhang. 

Favoritkombinationer som är lyckade rekommenderas till kunderna. Kvant och Palmgren 

(2008) skriver att olika häckar har olika utstrålning. Men kan det inte vara så att vi människor 

uppfattar olika utstrålning från en och samma häckplantering? Vi har alla åsikter om vad som 

är fint och fult, på samma sätt har vi säkert åsikter om vad en häck utstrålar och var den 

passar. C. Jacobsen säger att han inte är någon kulturpolis och med det menar han att det inte 

är nödvändigt att använda sig av samma arter som en gång i tiden vuxit på en bestämd plats. 

Han pratar om att det är det konstnärliga ögat som bestämmer vad som passar att använda och 

att vara trädgårdsmästare innebär att forma sin omgivning. Men mitt konstnärliga öga kanske 

inte ser samma saker som någon annans öga gör. För visst är det så att vi uppskattar olika 

saker och vi ser saker på olika sätt. Så med andra ord finns det mycket som är rätt växtval och 

då är ju frågan hur mycket som är fel, om det ens finns något som är fel? 

Vad händer när vi inte anpassar oss till den befintliga miljön? Det finns naturligtvis de som 

anser att var och en gör som den vill. De flesta av oss uppskattar något som är vackert, men 

våra åsikter om vad som är vackert skiljer sig åt. Det kanske är så att någon bor i fel hus i fel 

område helt enkelt. Huset är ett brunt tegelhus från 1974 men när det gäller växter så är det 

gamla växter som växer vid gamla torp som anses vackra. Vad händer då dessa planteras i 

trädgården? Kommer grannarna tycka att den fina syrenbersån är malplacerad intill det bruna 

tegelhuset? Förmodligen inte. Det är nog så att många inte tänker på hur helheten blir då 

växter till en trädgård väljs. Vad säger vi om det innanför en syrenhäck och ett rött staket vid 

en röd stuga från förra sekelskiftet, anläggs en exotisk trädgård med inspiration från en 

Thailandssemester? Går det för sig? Ja visst tycker jag att det skulle passa bättre till ett hus 

med ett modernt utseende. Men det är kanske en bra kompromiss om alternativet är att ägarna 

väljer en exotisk bambuhäck innanför det typiskt lantligt svenska röda staketet.  
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Om det inte finns något bevarat i en trädgård vid ett äldre hus tycker jag inte att det är 

nödvändigt att använda sig av gamla växtarter när en plantering ska göras. Det finns 

naturligtvis ett kulturhistoriskt värde att försöka återskapa något som kan ha funnits på 

platsen, men det är i så fall viktigare att gamla växter som redan växer i en trädgård bevaras 

som en genbank och för att föra vidare en tradition och kunskap om en äldre trädgårdar. Det 

är viktigt för mångfalden och för bevarandet av ett kulturarv, men det är inte alltid nödvändigt 

vid en nyplantering. C. Arnaryd (personlig kommunikation, 24 oktober 2013) sa att det är 

viktigt att tänka på helheten när växter föreslås åt en kund, för det kanske inte kunden gör. Det 

kan vara så att familjen i den röda stugan tycker att deras hus är väldigt fint men när de sedan 

ska planera sin tomt så kommer de att tänka på alla vackra växer de såg på sin semester. Det 

kan naturligtvis fungera det med, men jag håller med C. Arnaryd om att de som har kunskaper 

om växterna bör informera kunderna i den mån kunden är intresserad, om växternas 

egenskaper och utseende. Det kan ju även vara så att en kund tycker det är intressant att få 

kunskap om vilka växter som brukade odlas i deras miljö och att de gärna vill ha det i åtanke 

när de väljer växter. Det är bara något de inte har tänkt på då de inte haft den kunskapen. De 

som arbetar med att designa utemiljöer och gör hembesök för rådgivning tänker nog mer på 

var växterna hamnar, mot för den som arbetar med att sälja växterna. Det är inte alla kunder 

som frågar efter råd utan somliga har redan bestämt sig när de kommer till en 

handelsträdgård. Då en kund kontaktar en trädgårdskonsult gör den det för att få råd och hjälp 

med sin trädgård. När kunden åker till en handelsträdgård är det inte säkert att de är mottaglig 

för tips och råd. B. Karlsson (personlig kommunikation, 25 oktober 2013) bekräftar att många 

kunder är pålästa och har redan bestämt sig när de kommer till plantskolan och då kan det 

vara svårt att påverka. Vi ska dessutom inte förringa allmänhetens kunskaper om växter. Det 

finns många som har haft trädgård i hela sitt liv och som har en mycket klar uppfattning om 

vad de vill ha och vad de tycker om. I den mån det är möjligt och kunden så önskar tycker jag 

det är viktigt att bjuda på goda råd vid växtval och när trädgårdar ska planeras.    

 

6.2. Prioritering vid val av häckväxter 

6.2.1. Härdighet 

I både litteratur och hos de intervjuade är härdigheten det som verkar vara viktigast i valet av 

häck (Bengtsson 2008; Wallin 2011). För intervjusvar se tabell 1. G. Welin Brook (personlig 

kommunikation, 28 oktober 2013) tycker att det är viktigt att informera kunden om att det är 

mycket pengar som investeras i en häck och på det sättet motiverar hon för kunden varför en 

viss häck är att föredra framför en annan. Jag tror att en trädgårdsmästare som dagligen 

arbetar med växterna får bra kunskap om deras egenskaper. När växter säljs vill de säkert att 

de ska hamna på rätt plats så att de får de bästa förutsättningarna att utvecklas. En designer är 

mån om att det som skapas ska bli ett bra resultat som håller över en längre tid. Det skulle 

kännas som ett stort misslyckande att planera en utemiljö som bara efter något år har förlorat 

sitt utseende och därmed sin funktion på grund av att växterna inte överlevde. 

Efterson häcken är en stor del av stommen i trädgården så kanske vi i Gävle bör välja 

häckväxter som är härdiga från zon 5 och uppåt för att vara säker på att få en häck med lång 
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hållbarhet. Är det någon växt i trädgården som det är viktigt att gardera sig med så är det valet 

av häckväxter. Här anser jag att alla som säljer växter och designar trädgårdar har en viktig 

uppgift, nämligen att informera kunden om vikten av härdigt och friskt material. Det finns 

naturligtvis tillfällen då en kund absolut vill ha en viss sort och då är det så. Men även i en 

sådan situation är det viktigt att informerar dem om att det kan gå alldeles utmärkt i många år, 

men att det förr eller senare kan komma en vinter då häcken fryser ner, eller då den kanske 

inte överlever alls. Om det då är en häck med genomgående stam, går det ju inte att klippa ner 

den och börja om från början. Detta är viktigt att informera kunden om. Då en kund vill köpa 

t.ex. avenbok som är härdig till zon 4, bör nog den som säljer växten ta reda på hur häcken 

kommer att placeras. Är det ett väldigt utsatt läge är det viktigt att kunden får information om 

häckens växtsätt och att den inte går att klippa ner. Kanske är det då klokt att använda sig av 

ett plank tillsammans med avenboken för att på så vis få ett skydd. Det går även bra att 

använda sig av dubbla häckar. Då planteras något härdigare ytterst som vindskydd så kan den 

känsligare häcken planteras innanför. Med ett bra vindskydd runt trädgården kan den 

känsligare häcken även planteras som en avskärmning inne i själva trädgården. Liguster har 

även den en härdighet till zon 4, men denna har den fördelen att den kan klippas ner helt. Om 

plantan är planterad tillräckligt djupt kan den haft turen att överleva.  

 

6.2.2. Funktionen 

Liksom Samuelsson och Schenkmanis (2004) säger kan en häck fylla flera funktioner. Den 

kan till exempel användas som vindskydd, insynsskydd, markera tomtgräns, bakgrund till en 

färgglad rabatt eller bara som ett vackert blickfång. Om målet är ett vindskydd är en 

friväxande häck bättre än en fullständigt tät häck, då den silar vinden (Samuelsson & 

Schenkmanis, 2004). Jag tror att även en tät granhäck kan fungera som ett vindskydd och att 

vinden till viss mån kan silas genom den. Hur som helst så fungerar nog vegetation bättre än 

ett tätt byggt plank som inte kan sila vinden. Om ett ordentligt vindskydd behövs är det en 

god idé att inte bara plantera en häck, utan även träd utmed häcken, så att vinden bromsas upp 

flera gånger på sin väg in i trädgården. Då jag vid intervjuerna frågade vad som är viktigt att 

tänka på i valet av häckväxt svarade bara en av dem att de tänker på vilken funktion häcken 

ska fylla (se tabell 1). Men när jag sedan frågar vilka frågor de ställer till kunderna så visade 

det sig att funktionen var något de alla tänkte på (se tabell 2). G. Welin Brook (personlig 

kommunikation, 28 oktober 2013) frågar var häcken ska placeras och placeringen hänger 

naturligt ihop med vilken funktion häcken ska fylla. C. Jacobsen (personlig kommunikation, 

24 oktober 2013) säger att han frågar efter vilken höjd häcken ska ha, och här kommer 

funktionen in, då en högre häck ofta väljs då önskemålet är en grön vägg eller ett 

insynsskydd. Han träffar dessutom kunder som redan har tänkt ut vilken funktion planteringen 

ska ha. C. Jacobsen träffar designers på sitt jobb som förmodligen redan har en tanke med sin 

plantering. Här får han vara med och välja vilken växt som kan uppfylla de krav som de har 

på sin plantering. Funktionen bör en designer redan ha tänkt på, medan en privatperson som 

kommer till en handelsträdgård eller plantskola för att välja häckväxt, kanske inte alltid har 

tänkt på vilken funktion häcken ska ha.  
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Att en häck kan fylla fler funktioner än att markera tomtgräns är något vi som kan växter 

måste upplysa kunder om. Det är viktigt att ta reda på viken funktion som önskas så att rätt 

sorts växt väljs. Om en trädgård är placerad på landet med åkrar runt omkring, är det troligt att 

det blåser en del. Här är det ju viktigt att kunden får en häck som fyller funktionen som 

vindskydd. Med rätt häck kan det till exempel hända att det inte blir nödvändigt att sätta upp 

ett plank som vindskydd vid uteplatsen. B. Karlsson (personlig kommunikation, 25 oktober 

2013) nämnde att det oftast är insynsskydd som kunder vill ha när de kommer till honom och 

vill köpa en häck. Det är ju intressant att det är något som är så viktigt för oss. Hur det 

kommer sig kan jag inte reda ut i det här arbetet, man kanske är det så att det är avskildhet vi 

vill ha. Vår syn på trädgården har kanske förändrats till att ha blivit ett ställe där vi vill hämta 

kraft och energi, och då vill vi avskärma oss från omgivningen. Om det nu är så att vi har ett 

större behov av avskärmning i våra hem så berättade C. Arnaryd (personlig kommunikation, 

24 oktober 2013) att det i offentliga planteringar kan vara det motsatta. Vid lekplatser som är 

anlagda för trettio år sedan växer det på vissa ställen enormt höga häckar som inte ger någon 

som helst insyn. Här menar hon att det kan vara samhället som har förändrats så att vi nu vill 

ha mer öppna offentliga planteringar. Inget ska få dölja sig bakom ett buskage. Hon har på 

flera ställen sett syrenplanteringar vid lekplatser som boende i ett område försöker hålla låga. 

Dessa har hon bytt ut mot mer lågväxande sorter. Funktionen när dessa syrener planterdes var 

kanske att göra en mysig hörna med buskage som barnen kan leka i. Idag är vi nog mer 

beskyddande och tycker att det är viktigt att vi har översikt över våra barn då de leker. Här 

märks det att våra önskemål och behov har ändrats över tid. På så sätt fyller till exempel en 

häckplantering inte sin funktion längre då tiden har gått och önskemålen har ändrats. 

 

6.2.3. Arbetsinsatsen 

I litteraturen hittades inte så mycket information kring detta att i förväg tänka efter hur mycket 

arbete som en häckplantering kräver och hur växtvalet planeras utifrån arbetsinsatsen. Som 

jag tidigare skrivit konstaterar Samuelsson & Schenkmanis (2004) att en klippt lövfällande 

häck ofta måste klippas två gånger per år för att utvecklas fint. Men de skriver även i kapitlet 

om friväxande häckar att en sådan inte kan lämnas utan tillsyn om än den inte kräver lika 

mycket arbete som en klippt häck. Det verkar som att det är valet mellan klippt och 

friväxande häck som bestämmer hur mycket arbete häckplanteringen kommer att kräva.  

Två av de tillfrågade säger att arbetsinsatsen är viktig att fråga efter i kontakten med kunden. 

De båda brukar besöka kunderna och ser då vilka förutsättningar en plats har. Vid ett 

hembesök hos en privatperson eller vid en offentlig plantering som till exempel ett 

bostadsområde, är det nog lättare att få en bild av hur mycket skötsel som kunden är beredd 

att lägga på planteringen. När kunden besöks i sin egen trädgård faller det sig naturligt att 

prata om skötseln. Dels går det att se hur mycket de sköter om sin trädgård i nuläget och dels 

blir omfattningen av planteringen tydligare, mot för om kunden går till handelsträdgården och 

beställer 100 meter häckplantor. G Welin Brook (personlig kommunikation, 28 oktober 

2013), en av dem som gör hembesök, är dessutom ansvarig för skötsel av gröna miljöerna på 

sitt arbete. Hon berättade att det första hon tänker på när hon ska göra en offentlig plantering 

är skötseln. De här kunskaperna tar hon förmodligen med sig när hon träffar privatpersoner 
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som vill få hjälp med sin trädgård. Eftersom det inte finns några växter som kan lämnas helt 

utan tillsyn, är det viktigt att ämnet skötsel tas upp redan innan kunden har valt vilken häck de 

vill ha. Variationer finns i hur mycket arbete som behövs och för att kunden ska bli nöjd med 

resultatet är det viktigt att inte förringa en investering av en häck. Det kan vara mycket pengar 

som har lagts ner på en plantering och om den inte sköts så utvecklas inte plantorna som de 

ska. Nuförtiden kan ses gul-bruna tujahäckar och som dessutom har växt sig för stora på 

många ställen i villaområden. För att en tujahäck ska utvecklas bäst måste den vattnas 

ordentligt under etableringstiden och senare även varje höst så att risken för tjältorka minskar. 

Det är dessutom viktigt att kunder som planterar tuja kommer ihåg att klippa den när den nått 

sin slutliga höjd. Om den inte klipps blir den för hög och dessutom får den inte ett 

häckutseende utan ser mer ut som separata plantor som växer bredvid varandra. När tujan 

klipps på både höjd och sidor och får rikligt med vatten har den goda möjligheter att bli en 

grön tät vägg.  

Varken B. Karlsson (personlig kommunikation, 25 oktober 2013) eller C. Jacobsen (personlig 

kommunikation, 24 oktober 2013) nämner arbetsinsatsen som en viktig sak att tänka på i valet 

av häck. Kanske kan det bero på att jag i frågeformuläret hade förslag på olika prioriteringar, 

och arbetsinsatsen fanns inte med bland dessa. Då jag senare frågar de fyra vilka frågor de 

ställer till kunder svarade B. Karlsson att han brukar fråga efter hur mycket tid de vill lägga på 

sin häck, så med andra ord är det något som även han tänker på när han hjälper kunden att 

välja lämplig häck. Han gör sällan hembesök utan träffar kunderna på plantskolan. Jacobsen 

berättade att han brukar fråga efter om kunden vill ha en klippt eller friväxande häck, vilket ju 

styr hur mycket arbete som måste läggas på planteringen. Welin Brook och Arnaryd 

(personlig kommunikation 24 oktober 2013) tog upp arbetsinsatsen på egen hand som en 

viktig sak att tänka på. Kanske kan det bero på att dessa båda brukar besöka kunder inför en 

planerad plantering och att det då blir naturligt att prata om hur mycket tid kunden är beredd 

på att lägga på skötsel av häcken.  

 

6.3. Lämpliga växter i zon 4  

När jag kontrollerar härdigheten på de växter som de jag intervjuade valde, så var alla arter 

utom liguster och avenbok, härdiga minst upp till zon 5, (se tabell 4 sid. 15). När jag jämför 

dessa arter med de arter som Olsson (2010) har listat som lämpliga i Norrland (se bilaga 3), är 

det fem växter som återkommer; häggmispel, svartaronia, tok, måbär och bukettapel. Då 

dessa är härdiga minst upp till zon 5 lämpar de sig mycket bra att använda som häckplantering 

i Gävle. Med dessa finns det goda chanser att få en långlivad häck som överlever även 

besvärliga vintrar med sen vårfrost eller tidig höstfrost.  

Vid de fyra intervjuerna rekommenderade tre av fyra personer antingen avenbok eller liguster. 

Under tiden jag skrivit på det här arbetet har jag tillbringat en hel del tid med att besöka 

bostadsområden i Gävle. Vid dessa tillfällen har jag påträffat både avenbok och liguster 

regelbundet. Avenbok har varit vanligare i områden byggda de senaste 15 åren medan liguster 

har dykt upp både i nyare och äldre områden. G. Welin Brook (personlig kommunikation, 28 

oktober 2013) arbetar förutom med skötsel, även med att rita trädgårdar åt privatpersoner. I 
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samband med detta gör hon hembesök och träffar kunden i deras trädgård. Vid ett besök i en 

trädgård är det nog lätt att förställa sig vad som passar att plantera och det är lättare att få en 

bild av hur det färdiga resultatet kommer att bli. C. Arnaryd (personlig kommunikation, 

24oktober 2013) utför till viss del planteringar och vid dessa tillfällen besöker även hon 

kunden och ser den plats där planteringen ska göras. Det är säkert lättare att tänka på själva 

helheten som C. Arnaryd pratade om, när ett besök på själva planteringsplatsen görs. Detta 

kan vara en anledning till att de rekommenderar avenbok och liguster som häck, då de ser att 

dessa skulle passa bra, både utseendemässigt och rent praktiskt, i en trädgård. Förmodligen 

har de skaffat sig erfarenheter från tidigare planteringar som har visat hur och var dessa växter 

kan användas. På samma sätt kan det vara för C. Jacobsen (personlig kommunikation, 

24oktober 2013) som är ansvarig för odling av bland annat häckväxter. Han berättade själv att 

designers träffar honom för att få råd i valet av växter och vid dessa tillfällen får vi anta att de 

redan har bestämt hur de vill att en plantering ska se ut. Bland hans växtval var det bara 

liguster som är härdig upp till zon 4, de övriga växter han rekommenderade är härdiga upp till 

zon 8. Han poängterar även att han arbetar i en lägre zon än vad vi har i Gävle, men deras 

plantskola leverarar växter även norrut i landet. Hos plantkolor går det sedan ett antal år 

tillbaka att beställa färdig häck, dvs. fullvuxna plantor som kan vara 150 cm höga och endast 

behöver 1-3 år för att bli en tät häck. Dessa växter blir allt mer populära och kanske är det fler 

som är beredda att betala för att slippa vänta på ett färdigt resultat (Splendor Plant, 2012). Det 

är bland annat just avenbok och liguster som går att beställa i denna kvalitet och kanske kan 

det vara en bidragande orsak till att dessa arter rekommenderas och planteras här i Gävle. 

Som fördel med dessa två arter angav de intervjuade att dessa häckar går bra att hålla smala. 

En smal häck tar inte så mycket värdefull yta från den lilla tomten. Kan det vara så att dagens 

tomter är mindre, speciellt i större städer där de är dyrare, och då ökar efterfrågan på 

häckväxter som går att hålla smala men som ändå behåller sin förmåga att ge insynsskydd. 

Både liguster och speciellt avenbok kan bli höga. 

Jag tänker mig att de som arbetar med att designa gröna miljöer och som tycker att den 

estetiska anpassningen är mycket viktig, kanske i vissa sammanhang tycker att det estetiska 

syftet med planteringen är viktigare än att välja en växt som med god marginal är härdig. Det 

kan kanske vara så att om en växt fyller ett viktigt estetiskt syfte, så kan det vara värt att inte 

välja de mest härdiga och tåliga växterna. Både C. Arnaryd och G. Welin Brook gör besök 

hos kunder och planerar därefter med kunden vilken växt som passar att plantera. När C. 

Arnaryd gör offentliga planteringar besöker hon platsen och för en dialog med kunden om 

vilka önskemål som finns. Hon poängterade att det är stor skillnad på om häcken är till en 

privatperson eller till ett område som t.ex. en bostadsrättsförening har. När det är en offentlig 

plantering är det mycket viktigare att det är tåliga växter som går att klippa ner och som sedan 

snabbt växer upp och blir fina. G. Welin Brook tänker även hon mycket på skötseln och 

betonar att i en offentlig planering måste alltid skötseln komma i första hand så att 

planteringen kan fortsätta att vara vacker och fylla sin funktion under en längre tid.  

B. Karlsson (personlig kommunikation, 25oktober 2013) som arbetar på en plantskola som 

säljer mycket växter till både privatpersoner och till offentliga planteringar, har bara valt 

växter som är minst härdiga upp till zon 5. Han poängterade att härdigheten är viktig och att 
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det inte går att spekulera med en hel häck. Det kan vara så att han som inte har som yrke att 

rita trädgårdar utan att ge kunder förslag på bra växter, inte tänker i första hand på hur 

slutresultatet kommer att se ut, utan på att häckplanteringen ska hålla under en längre tid. Som 

ägare till en handelsträdgård är det naturligtvis viktigt att de växter som säljs överlever. Då bli 

härdigheten viktigare än kanske utseendet på häcken. När de jag intervjuade fick i uppgift att 

rekommendera fem häckväxter, skulle det ha varit intressant om de hade delat upp dem i två 

grupper, en för offentliga och en för privata häckplanteringar. 

Jag tycker det är viktigt att framhålla E-plantornas fördelar för kunder då häckväxter säljs. 

Dels att de flesta är friskt och härdigt material, men även det faktum att det går att 

komplettera sin häckplantering i efterskott och ändå få exakt samma art eller namnsort. När en 

häck planteras är det ju önskvärt att den håller samma kvalitet på hela planteringssträckan.  

 

6.4. Häckar under 1900-talet och förslag på sorter med utgångspunkt från 

Gävle 

Jag är fullt medveten om att min beskrivning av bostädernas utveckling under 1900-talet och 

fram till nu inte är komplett. Det finns flera varianter och stilar som inte är nämnda och det är 

inte så att alla hus som byggdes under en period har ett stereotypt utseende. Då jag har kört 

omkring i bostadsområden har det slagit mig att det finns en stor variation i hur de boende har 

löst frågan om inramning och insynsskydd. Just insynsskydd verkar vara något som många 

strävar efter, då det finns mycket höga häckar runt tomter och utmed gator. Jag tänkte när jag 

började med det här arbetet att det skulle vara intressant att se hur dagens växtmaterial 

matchar husen och tomterna från de olika epokerna. Avsikten med att föreslå växter till dessa 

hus är inte att konservera en epok och enbart tänka på hur det en gång i tiden har sett ut. Syftet 

är snarare att föreslå växter som både är hållbara men som även passar i sin miljö. Kanske kan 

det vara så att dagens människor har andra behov när det gäller inhägnader än de som en gång 

i tiden byggde husen och anlade sina trädgårdar hade. Som jag nämnt tidigare är det t. ex 

vanligt nuförtiden med höga häckar och många frågar efter ett insynsskydd när de ska 

plantera en häck.  

När jag började med det här arbetet tänkte jag mig att det skulle vara stor skillnad på vilka 

växter som passar i en specifik miljö. Såhär i efterhand kan jag konstatera ett flera växter 

återkommer i flera miljöer jag skrivit om. Mycket beror på vilken funktion häcken ska ha. 

Flera växter passar till exempel som insynsskydd i många olika miljöer. Dessutom beror det 

på hur häcken klipps och i övrigt sköts.   

Rent allmänt tycker jag att det passar bättre med låga häckar då husen är låga 1-planshus och 

speciellt då de ligger nära gatan. Det blir väldigt instängt då husen blir inbyggda och gömda 

bakom höga kompakta häckar. Det är nästan som om något mystiskt pågår bakom häcken. 

Det blir en betydligt trevligare gatumiljö då det går att skymta husen från gatan. För att få ett 

bättre insynsskydd, om det är det som saknas, fungerar det bra att plantera träd på framsidan 

av tomten. Dessa kan då placeras så att trädets krona täcker de fönster där insynsskydd 
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önskas. En annan fördel med en lägre häck på framsida är att häcken då är i rätt höjd vid 

bilutfarten, då dessa häckar inte får vara högre än 1 meter (Gävle kommun, 2013).   

Om det finns möjlighet är det fint att använda sig av samma sorts häck utmed en hel gata. 

Detta är möjligtvis enklast att åstadkomma vid en nybyggnation i ett område. Jag har märkt 

att det nu för tiden är vanligt att grannar går ihop och gemensamt köper häckväxter som 

planteras i tomtgränserna mellan tomterna. Sedan kan det vara variation på valet av inhägnad 

ut mot gatan. Det skulle vara roligt om det vore tvärt om så att det istället planterades samma 

häck ut mot gatan i ett nybyggt områden och att det mellan tomterna var mer variationsrikt.  

Om olika arter av häckväxter är planterade går det att knyta ihop häckarnas utseende genom 

att de klipps i samma höjd. På detta sätt fås ett enhetligt utseende mot gatan samtidigt som det 

finns en variation i grönska och eventuell blomning.  Ett annat sätt att få ett sammanhållet 

utseende på gaturummet är att plantera träd av samma art utmed gatan. Dessa kan antingen 

planteras inne på tomterna, vilket har gjorts i ett område med parhus från 1940-talet i 

Bomhus. Där har rosenhagtorn planterats på alla tomter. I Stigshöjden i stadsdelen Stigslund 

har näverhägg planterats utmed gatan utanför tomtgränserna. Trots att området inte är så 

gammalt har det fått en mer ombonad känsla och dessutom hänger hela området ihop om än 

trädgårdar och häckar är mycket varierade i området. När nya områden anläggs kan 

variationen på husmodeller och färger vara stor iband. Vid dessa tillfällen är enhetlig 

trädplantering eller enhetlig häckplantering desto viktigare för att ge området något som håller 

det samman. 

Ibland har alla hus i ett område samma färg och stil. En sådan gång är det inte lika viktigt med 

gemensamma häckplanteringar. Det kan bli tråkigt om alla hus och trädgårdar i ett område 

utstrålar samma sak. (För bilder se bilaga 4). 

 

6.5. Metoddiskussion 

Det har varit intressant att få ta del av kunskaper som erfarna trädgårdsarbetare av olika slag 

har samlat på sig under många år. Den här kunskapen har inte hittats i något annat arbete. Det 

är mycket som går att lära sig från andra människors erfarenheter. Det har dock varit svårt att 

sammanställa svar och att analysera svaren från intervjuerna. Jag har ringt tillbaka till 

samtliga som intervjuades för att ställa följdfrågor, men efter ett tag kändes det som att nu får 

jag hålla mig till den information som finns. Såhär efteråt konstaterar jag att det är lättare att 

genomföra intervjuer då den som ska intervjuas träffas personligen. Det är då lättare att ställa 

följdfrågor när något är oklart. Telefonintervjuer är svårare att genomföra.  

Jag har även upptäckt att det är väldigt viktigt att de frågor som ska ställas är väl uttänkta och 

korrekta. I början tänkte jag att det inte skulle vara så knepigt att formulera dessa frågor. 

Under själva intervjuerna har en del fel i frågorna dessutom upptäckts. Nu i efterhand tycker 

jag att det hade varit bättre att ge dem jag intervjuade några bestämda alternativ att välja 

mellan i fråga 1 och 3. Det hade varit lättare att sammanställa dessa då. Egna idéer hade varit 

möjliga att lägga till i alla fall. 
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Det har varit bra att leta i litteratur efter information i ämnet, för att få en bild av hur mycket 

information det går att hitta. Ganska snart insåg jag att det inte var lätt att hitta undersökningar 

i ämnet häckväxter i Sverige. Jag bestämde mig då för att läsa de arbeten som andra studenter 

har gjort för att få en bild av vad de har undersökt och vad deras resultat har varit. Jag 

fastnade då för Sofi Olssons arbete om häckar för Norrland. Då hon har inriktat sig på 

lignoser som klarar sig ända upp till zon 8 kändes de växtlistor hon presenterade intressanta 

(se bilaga 3). 

Då jag kontaktade Gävle kommun och länsmuseet visade det sig inte så lätt att få tag på 

relevant information från dem. Jag hade tänkt att det skulle gå att hitta information kring hur 

olika bostadsområden i Gävle har vuxit fram. På arkivet fanns det mest information som 

handlade om handelsträdgårdar som funnits i Gävle och information om grönområden i 

Gävle. Det jag till slut hittade var information till nyinflyttade om befolkning och social 

service i olika områden i Gävle, och här fanns även viss information om när de olika 

bostadsområdena hade anlagts. På länsmuseet hade de tyvärr ingen information att bidra med.  

En sak jag kunde ha gjort annorlunda vore att först ta reda på vilken plantskola som 

Strömsbro planskola och Hedvigs trädgård köper sina plantor från och sedan kanske ha vänt 

mig till den plantskolan för en intervju. Jag tror dock inte att det hade påverkat resultatet 

nämnvärt. Jag kunde även ha kontrollerat om det är någon av plantskolorna som levererar 

speciellt mycket till Norrland. Då hade det varit lämpligt att använda sig av deras kunskaper. 

Anledningen till att jag valde Billbäcks plantskola var att jag varit i kontakt med dem tidigare, 

men framförallt att jag vet att de levererar till zon 5 åtminstone och förmodligen längre upp i 

landet också.  

 

6.6. Förslag på fortsatta studier och praktiskt arbete 

Det skulle vara intressant med en sammanställning med information kring hur olika 

bostadsområden i Gävle vuxit fram. Denna information kan vara till stor hjälp både för den 

som studerar eller till glädje för allmänheten hos Gävleborna. Det finns nog mycket 

information bland allmänheten som skulle kunna sammanställas. 

Det skulle även vara intressant att förverkliga trädgårdar till hus från olika perioder. Antingen 

om det görs på papper med skisser till olika hus och miljöer eller om det genomförs rent 

praktiskt. Det vore intressant att få förverkliga planteringar av häckar till ett hus eller varför 

inte en hel gata. Att få göra planteringar som passar in i ett område och som gör att ett helt 

kvarter får ett sammanhållande utseende och som smälter in i den befintliga miljön. 
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8. Bilagor 

8.1. Frågor till informanterna 
 

Bilaga 1. 

Intervjufrågor.  

 

1. Hur prioriterar du när du ska välja växt? Vad är viktigast att tänka på? Sort, härdighet, 

funktionen, läget på tomten, jordmån mm. 

2. Varför prioriterar du på det sätt du gör? 

3. Finns det andra kriterier än de nämnda i fråga 1 (sort, härdighet, funktion, läget på tomten, 

jordmån, estetiska anpassningen mm.) som du värderar högre? 

4. Vilken/vilka frågor ställer du till kunden då du ska hjälpa dem att välja växt till häck vid 

dess hus?  

5. Varför ställer du just den/dessa frågor? 

6. När bör man välja en klippt/oklippt häck? 

7. Vilka växter tycker du lämpar sig bäst att använda till häckar i trakten kring Gävle,  

zon 4. Du kan begränsa dig till fem arter/sorter. 

8. Motivera varför var och en av dessa växter lämpar sig bra. 

9. Hur tänker du i växtvalet när det gäller anpassningen till det befintliga huset/miljön. 

10. Är det ofta/sällan som kunden berättar i vilken miljö häcken ska placeras? 

11. Är det viktigt att man anpassar sig till det befintliga huset och miljön? I så fall varför? 
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8.2. Samuelsson och Schenkmanis växtförslag 

 

Bilaga 2. 

Växter lämpliga som häck ur boken ”Häckar och häckväxter” av Lars-Eric Samuelsson och 

Ulf Schenkmanis (2004). Inga zonangivelser finns till växterna. 

Växtval för klippta häckar. 

 

Lövfällande häck. 

Amelanchier lamarkii, prakthäggmispel 

Amelanchier spicata, häggmispel 

Aronia melanocarpa, svartaronia 

Berberis thunbergii, häckberberis 

Berberis thunbergii ’Atropurpurea’, röd häckberberis 

Caragana arborescens, häckkaragan 

Cotoneaster lucidus 

Crataegus intricata, scharlakanshagtorn 

Ligustrum vulgare (olika sorter), liguster 

Ribes alpinum, måbär 

 

Barrväxter 

Pinus mugo, bergtall 

Pinus pumilia, bergtall 

Taxus baccata, idegran 

Taxus cuspidata var. nana, japansk idegran 

 

Växter för klippta häckar med genomgående stam. 

 

Lövfällande växter. 

Acer campestre, naverlönn 

Carpinus betulus, avenbok 

Fagus sylvatica, bok 

Fagus sylvataica ’Purpurea Latifolia’, blodbok 

Populus ’Robusta’, goliatpoppel 

Populus simonii’Fastigiata’, häckpoppel 

Sorbus intermedia, oxel 

Tilia cordara, lind 

 

Barrväxter 

Larix dicidua, europeisk lärk 

Picea abies, gran 

Picea glauca, vitgran 
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Thuja occidentalis, tuja 

Thuja occidentalis ‘Fastigiata’, pelartuja 

 

Växtval för friväxande häckar. 

 

Lövfällande häck. 

Acer tataricum  ssp. ginnala, ginnalalönn 

Amelanchier lamarkii, prakthäggmispel 

Amelanchier spicata, häggmispel 

Aronia melanocarpa, svartaronia 

Berberis coreana, koreansk berberis 

Berberis thunbergii, häckberberis 

Berberis thunbergii ’Atropurpurea’, röd häckberberi 

Cornus alba ’Sibirica’, korallkornell 

Cotoneaster divaricatus, spärroxbär 

Malus toringo var. sargentii, bukettapel 

Potentilla fruticosa, tok (alla sorter) 

Rosa, ros 

Rosa carolina, carolinaros 

Rosa nitida, dockros 

Rosa rugosa, vresros 

Salix purpurea ’Nana’, litet rödvide 

Spiraea betulifolia, björkspirea 

Spiraea x billardii, klasespirea 

Spiraea x cinere ’Grefsheim’, norskspirea 

Spiraea japonica ‘Anthony waters’, rosenspirea 

Spiraea japonica ‘Froebelii’, krusspirea 

Spiraea japonica ‘Little princess’, krusspirea 

Spiraea x vanhouttei, bukettspirea 

Symphicarpos albus ssp. laevigatus, snöbär 

Syringa x chinensis, parksyren 

Syringa josikaea, ungersk siren 

Stringa vulgaris, syren 

Viburnum opulus, olvon 

 

Barrväxter 

Pinus mugp ’Mops’, bergtall 

Pinus pumilia, bergtall 

Taxus baccata, idegran 

Taxus cuspidata var. nana, japansk idegran 

Thuja occidentalis ’Fastigiata’, pelartuja 

Thuja occidentalis ’Smaragt’, trådtuja 
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Häckar som är lämpliga för vindskydd. 

Lövfällande växter. 

Acer campestre, naverlönn 

Acer tataricum ssp. ginnala, ginnalalönn 

Carpinus betulus, avenbok 

Corylus avelana, hassel 

Populus ’Robusta’, goliatpoppel 

Salix caprea, sälg 

<sorbus aucuparia, rönn 

Sorbus intermedia, oxel 

 

Barrväxter 

Larix decidua, europeisk lärk 

Picea abies, gran 

Picea glauca, vitgran 
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8.3. Sofi Olssons växtförslag zon 5-8 

Bilaga 3. 

 

Resultat växtval för häck ur Sofi Olssons (2010) arbete ”Häckar för Norrland”. 

Samtliga växter är härdiga till zon 5-8. 

 

Växtval för klippt häck. 

 

Amelanchier spicata, häggmispel, zon VI (VIII) 

Aronia melanocarpa, svartaronia, zon V 

Berberis thunbergii, häckberberis, zon VI 

Caragana arborescens, häckkaragan, zon VII 

Cotoneaster lucidus, häckoxbär, zon VII 

Crataegus intricata, scharlakanshagtorn, zon VII 

Forsythia ’Northern Gold’, forsythia, zon V (VI) 

Lonicera caerulea, blåtry, zon VIII 

Potentilla fruticosa, tok, zon V‐VIII 

Ribes alpinum, måbär, zon VI (VIII) 

Sorbus intermedia, oxel, zon V 

Spiraea x vanhouttei, bukettspirea, zon V 

Syringa josikaea, ungersk syren, zon VII 

Tilia cordata, skogslind, zon V 

 

Växtval för friväxande häck.  

 

Amelanchier spicata, häggmispel, zon VI (VII) 

Aronia melanocarpa, svartaronia, zon V 

Berberis thunbergii, häckberberis, zon VI 

Cornus alba, rysk kornell, zon V‐VII 

Cotoneaster lucidus, häckoxbär, zon VII 

Crataegus intricata, scharlakanshagtorn, zon VII 

Lonicera caerulea, blåtry, zon VIII 

Malus toringo var. Sargentii, bukettapel, zon V 

Potentilla fruticosa, tok, zon V‐VIII 

Salix purpurea ’Nana’, litet rödvide, zon V 

Spiraea x vanhouttei, bukettspirea, zon V 

Symphoricarpos albus ssp. Laevigatus, snöbär, zon VI 

Syringa josikaea, ungersk syren, zon VII 

Viburnum opulus, skogsolvon, zon VI 

Bärbuskar: Ribes nigrum, Svarta‐ och Ribes rubrum, röda vinbär eller Ribes uvacrispa, 

Krusbär 
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8.4. Bilder på häckar i olika miljöer 

Bilaga 4. Här visas bilder på olika häckar och hus och ges även förslag på lösningar. 

 

 
För hög häck till ett lågt hus ger ett mörkt och instängt utseende. Risken finns att det blir 

mörkt även inomhus.  

 

  
Låg häck är fint till ett lågt och litet hus. Om insynsskydd önskas kan ett mindre träd planteras 

så att kronan hamnar i höjd med fönstret. 
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Häckar kan ge en gata ett sammanhållande utseende. 

 

 
Ovan ser vi häckar av olika art och höjd som ger gaturummet ett brokigt utseende. 

 

 
Här ser vi olika arter av häckar som har klippts i samma höjd och därmed känns det som att 

husen och tomterna hör samman.  
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Om området är brokigt med många olika stilar på hus och häckar kan området få en 

sammanhållande utseende genom att träd av samma art planteras utmed gatan. 

 
Här ovan har många träd av samma art planterats i ett ca 10 år gammalt bostadsområde. 

 

 
På den här gatan har träd av samma art planterats på alla tomter utmed gatan. 
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Planteringar innanför staket. 

 

 
Då ett staket redan markerar tomtgräns och någon form av avskiljning eller skydd önskas kan 

enstaka buskar planteras innanför staketet. 

 

 
Ibland passar det extra bra med en häckplantering innanför ett staket. 
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I korsningar är det viktigt att häckar hålls låga så att de inte skymmer sikten för trafikanterna. 

 

 
Ovan ser vi en syrenhäck som på baksidan har tillåtits att växa sig mycket hög, men som 

närmare korsningen har klippts på ca 1 meters höjd. 

 

 
Här har vi en häck som har klippts i en mjuk form som successivt sjunker från 2 meters höjd 

ner till 1 meter runt hörnet för att därefter stiga i höjd igen. 
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När en häck av Thuja occidentalis–tuja planteras är det viktigt att känna till att denna behöver 

mycket vatten under etableringstiden och framförallt på höstarna.  Det är dessutom viktigt att 

den klipps innan den blivit för hög, så att den får ett enhetligt häckutseende och inte ser ut 

som separata plantor som växer bredvid varandra. 

 
Här har tujahäcken klippts rakt med i princip samma bredd på häcken hela vägen upp. Längst 

bak i bilden syns en tujaplanta som har växt sig alldeles för hög i jämförelse med det lilla 

huset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den här tujahäcken har fått ett koniskt 

utseende. Då häckar klipps på detta sätt får 

hela plantan ända ner till marken 

tillräckligt med ljus och därmed blir 

häcken inte kal nertill.
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Alla häckar bör klippas innan de blivit för höga. 

 

 
Ovan ser vi en hög Carpinus betulus-avenbok. Avenbok är ett träd som kan bli mycket stort. 

Ju äldre trädet är desto tjockare blir stammen. En tjock stam får en större snittyta då stammen 

klipps och en stor snittyta läker sämre än en mindre snittyta. Det är lättare att sköta häcken om 

den hålls på en rimlig höjd. 

 


