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Abstract 

The research in the interdisciplinary field of natural-human-health-design has in recent decades gained 

momentum and led to new or new-old ways of thinking and acting in terms of planning and design of outdoor 

environments with the aim of health promotion. Concrete concept models and design guides have begun to 

emerge as a result of this research. 

The purpose of this work is to use these guides to develop a design proposal for a supposed health garden, 

with Wij Trädgårdar in Ockelbo as a base. This has been done in the form of a process description. The target 

group for the design proposal is long-term unemployed and people who have come to Sweden as refugees. 

Since the specific design recommendations could not be found for the selected target group, the main material 

was general guidelines for health gardens in combination with guidelines for health gardens directed to target 

groups with stress-related problems, which is a broad target group for which there are relatively much current 

research. 

The result is a process description of the progression towards a sketch on a health garden, designed for a 

specific spot on Wij Trädgårdar, but available for use in other locations, provided adjustments is made to the 

specific location. The sketch is supplemented with plant suggestions to different parts of the garden. A sketch 

of an alternative proposal is included as a smaller, faster and cheaper version of the main design proposal. 

Keywords:  

Garden, health, design, process description, Wij Trädgårdar 

Sammanfattning 

Forskningen inom det tvärvetenskapliga området natur-människa-hälsa-design har under de senaste 

decennierna tagit fart och lett fram till nya, eller ny-gamla, sätt att tänka och handla när det gäller planering 

och utformning av utomhusmiljöer i hälsofrämjande syfte. Konkreta konceptmodeller och design-guider har 

börjat dyka upp som resultat av forskningen. 

Syftet med det här arbetet är att använda sådana guider för att ta fram ett designförslag till en tänkt 

hälsoträdgård, med Wij Trädgårdar i Ockelbo som utgångsplats. Detta har gjorts i form av en 

processbeskrivning. Målgruppen för designförslaget är långtidsarbetslösa och människor som har kommit till 

Sverige som flyktingar. Eftersom specifika designrekommendationer inte kunnat hittas för den valda 

målgruppen har utgångsmaterialet varit allmänna riktlinjer för hälsoträdgårdar i kombination med riktlinjer för 

hälsoträdgårdar för målgrupper med stressrelaterad problematik, vilken är en bred målgrupp som det finns 

relativt mycket aktuell forskning för.  

Resultatet är en processbeskrivning av vägen fram till en skiss på en hälsoträdgård, framtagen för en specifik 

plats på Wij Trädgårdar, men möjlig att använda på andra platser, förutsatt att anpassning görs till aktuell plats. 

Skissen kompletteras med förslag på växter till olika delar av trädgården. En skiss på ett alternativt förslag finns 

med som en mindre, snabbare och billigare variant till det huvudsakliga designförslaget. 

Nyckelord: 

Trädgård, hälsa, design, processbeskrivning, Wij Trädgårdar 
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Bakgrund 

Begrepp  

Hälsoträdgård: Används som ett övergripande begrepp i denna C-uppsats. Begreppet 

innefattar både trädgård som på grund av sin design (inklusive växtinnehåll) understödjer och 

stimulerar läkandeprocesser och välmående, och trädgård som är designad för att bedriva 

trädgårdsterapeutisk verksamhet i. Ofta finns båda dessa kvalitéer i samma trädgård. 

Trädgårdar med intentionen att verka hälsofrämjande eller som bas för hälsofrämjande 

aktiviteter definieras på olika sätt av olika personer och olika språk, se exempelvis (Grahn, 

Ottosson 2010, American Horticultural Therapy Association 2012). 

 

Deltagare: Med deltagare menas i detta arbete personer som deltar i en verksamhet, t.ex. i 

en hälsoträdgård. Uttrycket är inspirerat från terapiträdgården Nacadia och en salutogen 

människosyn (Stigsdotter 2012). 

Behövs forskning? Det är väl bara att rita en trädgård?  

Genom människans historia har kontakt med naturen oftast setts som en självklarhet. Att 

människor behöver kontakt med naturen för att må bra och för att kunna återhämta sig, 

läkas och helas från olika slags problematiska tillstånd har varit vedertagen kunskap. Det kan 

därför vid en första anblick verka överflödigt med forskning för att visa på detta. Men i en tid 

där människor, främst i ”västvärlden”, under det senaste århundradet levt i samhällen där det 

framför allt är områden som industri, teknik, pengar och vetenskap som värderas högt, och 

där människors intuitiva vetskap om naturens betydelse kommit i skymundan, behövs 

forskning och vetenskapliga bevis som argument för att människor ska kunna få tillgång till 

hälsofrämjande natur. Resurser behövs för att ge människor tillgång till sådana platser och 

för att få resurser behövs vetenskapliga bevis för att dessa resurser kan resultera i 

ekonomiska vinster (Marcus, Sachs 2014). En andra, minst lika viktig anledning till forskning 

inom området, är att inte all typ av natur och trädgård är hälsofrämjande för alla människor. 

Dels är naturen också översvämningar, öknar, vulkanutbrott och jordskalv. Även om det tycks 
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självklart att sådan typ av natur inte kan betraktas som hälsofrämjande så behövs forskning 

för att definiera vilken natur som är hälsofrämjande samt var, hur, varför och för vilka 

människor (Hartig, Mitchell et al. 2014). Dels kan designad natur, som en trädgård, likaväl 

som lugnande och hälsobringande inverka oroväckande och provocerande om designen inte 

är baserad på kunskap om den tänkta målgruppen. Forskning har till exempel visat att det 

kan vara stor skillnad på vad en designer eller konstnär föredrar (t.ex. det nyskapande, 

abstrakta, provocerande) jämfört med vad patienter på ett sjukhus uppskattar (snarare det 

naturlika, konkreta, igenkända) (Tenngart Ivarsson 2011, Nanda, Eisen et al. 2008). Därför är 

det alltså av stor vikt att trädgårdar som skapas för att understödja hälsofrämjande processer 

designas med forskning som underlag och att designen görs med tanke på vilka personer som 

i första hand ska bruka trädgården eftersom olika målgrupper har olika behov (Marcus, Sachs 

2014). 

Kortfattad historik: forskning om människa – hälsa – natur 

En tillbakablick på forskningsområdet människa – hälsa - natur i modern tid visar att två 

viktiga grundteorier var med och lade en grund för den fortsatta forskningen (Stigsdotter, 

Grahn 2002, Ottosson, Grahn 2008, Bengtsson, Grahn 2014). Dessa teorier togs fram av: 

 

Roger Ulrich vars tidiga forskning b.la. resulterade i ”Psychoevolutionary Theory” som 

innebär att människors känslor främst är respons på den aktuella fysiska omgivningen och 

att detta utvecklats i takt med evolutionen. Det kan förklara varför vissa miljöer framkallar 

t.ex. känslor av lugn och ro och andra stress och oro (Ulrich 1983). I en artikel, View Through 

a Window May Influence Recovery form Surgery, i tidskriften Science beskriver Ulrich (1984) 

hur utsikten från sjukhusfönster påverkade patienters medicinbehov och tillfrisknandets 

tidsåtgång olika beroende på om de kunde se natur utanför, vilket visade sig ha en positiv 

inverkan jämfört med om utsikten var en tegelvägg (Ulrich 1984). 

 

Stephen och Rachel Kaplan som under 70- och 80talen kom fram till och ställde sig följande 

tre frågor: 
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1 Is it real? Is the effect of nature on people as powerful as it intuitively seems to be? 

 

2 How does it work? What lies behind the power of environments that not only attract and are 

appreciated by  people but are apparently able to restore hassled individuals to healthy and 

effective functioning? 

 

3 Are some natural patterns better than others? Is there a way to design, to manage, to 

interpret natural environments so as to enhance these beneficial influences? (Kaplan, Kaplan 

1989, s.9.). 

 

Så småningom kom de fram till sin Attention Restoration Theory som innebär att det finns 

två sorters uppmärksamhet, riktad och oriktad. Den riktade uppmärksamheten, menar de, 

har utvecklats hos människan för att vi ska kunna koncentrera oss på en svår eller stressande 

uppgift, som att springa ifrån ett lejon. För nutidens människor handlar det snarare om att 

befinna sig i en stadsmiljö, jobba koncenterat vid en dator, etc. När den riktade 

uppmärksamheten är aktiv kopplas alla intryck som är onödiga vid en akut situation bort, så 

som sinnesstimuli. Långa perioder av riktad uppmärksamhet utan förhållandevis adekvat vila 

leder till utmattning och stressrelaterade sjukdomar. Den oriktade uppmärksamheten står 

däremot för vila, trygghet, lugn och ro, spontanitet och nyfikenhet. Detta stimuleras av 

naturliga miljöer som ger möjlighet till sinnesstimuli och fascination och som känns 

kompatibla med den situation individen i fråga befinner sig i (Kaplan, Kaplan 1989, Kaplan 

1995, Marcus, Sachs 2014).  

 

Ulrichs och Kaplan och Kaplans teorier kan sägas ingå i en kategori av teorier – en skola- om 

trädgård och hälsa som kallas ”The Healing Garden School”. Den innebär att det är 

trädgården i sig med sitt innehåll som är läkande, bl.a. på grund av de restorativa signaler 

den sänder till hjärnans limbiska system. Detta eftersom människan av evolutionen är 

utformad för att leva i naturen (Stigsdotter, Grahn 2002).  

 

En annan skola kallas “The Horticultural Therapy School”. Den innebär att det läkande i 

trädgården snarare består av de aktiviteter som utförs där (ibid). 
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En tredje skola, ”The Cognitive School” innebär att både trädgården eller naturen i sig, de 

aktiviteter som utförs där och personens egen historia är lika centrala delar i den läkande 

processen (ibid.). 

 

Med anknytning till ”The Cognitive School” och för att komplettera Kaplan och Kaplan och 

Ulrichs teorier utvecklade forskare knutna till Alnarps rehabiliteringsträdgård vid Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) en teori som de kallar The ´scope of meaning/scope of action´ 

theory. Den beskrivs kortfattat så här: ”nature assisted rehabilitation from stress-related 

mental diseases is a matter of communication as regards senses, emotions and 

cognition.”(Grahn, Tenngart Ivarsson et al. 2010). En bild av en pyramid, 

kallad ”Behovspyramiden” och ibland ”Behovstrappan” används för att illustrera olika faser i 

rehabiliteringen och de behov som dessa innebär. I basen på pyramiden befinner sig de som 

är i kris, där är behovet av inåtriktat engagemang stort. Sedan kommer i tur och ordning 

känslomässigt deltagande, aktivt deltagande och på toppen utåtriktat engagemang. Dessa 

olika stadier kräver olika typer av miljöer för att tillfredsställa behoven som finns i varje 

stadie (Grahn, Tenngart Ivarsson et al. 2010). Ett ytterligare komplement och konkret verktyg 

från forskare vid SLU i Alnarp är åtta parkkaraktärer som tagits fram genom forskning på vad 

människor uppskattar i parkmiljöer (Grahn, Stigsdotter et al. 2005, Grahn, Stigsdotter 2010). 

Dessa karaktärer har sedan applicerats på Alnarps rehabiliteringsträdgård, med hänsyn till att 

vissa karaktärer visat sig vara viktigare för människor i kris/med stressrelaterade problem 

(Grahn, Tenngart Ivarsson et al. 2010). Behovspyramiden och de åtta karaktärerna 

presenteras i processbeskrivningen nedan (sida 23-25).  

 

De senaste decennierna har både användandet av natur i hälsofrämjande syfte och 

vetenskapen inom området natur-hälsa ökat till att idag vara mer omfattande och etablerad, 

dock fortfarande med många vetenskapliga luckor att fylla med kompletterande forskning 

(Hartig, Mitchell et al. 2014). Natur, trädgårdar och aktiviteter i dessa används nu i 

hälsofrämjande och terapeutiska syften med många olika tillvägagångssätt, för olika 

målgrupper och av personer med olika bakgrunder. Det kan vara en styrka i och med att det 

bidrar till att utveckla området natur-hälsa. Samtidigt kan det vara en svaghet i fråga om 

transparens inom forskningsområdet eftersom dessa olika verksamheter sällan bygger på 



 

 

 
9 

tydliga grunder och likaså sällan är väldokumenterade gällande sina resultat. Därmed blir de 

svåra att förstå och jämföra (Stigsdotter, Palsdottir et al. 2011, Corazon, Stigsdotter et al. 

2012).  

 

Ett exempel på forskningsprojekt som verkar för att utveckla en ram för en hälsoträdgård, 

både avseende själva trädgårdsdesignen och det tillhörande behandlingsprogrammet, enligt 

s.k. evidensbaserad design är ”The Healing Forest Garden Nacadia” i Danmark som startade 

2007 och tog emot sin första patientgrupp 2012 (Institut for Geovidenskab og 

Naturforvaltning, Københavns Universitet). Med evidensbaserad design, ibland kallad 

hälsodesign när det gäller hälsorelaterade områden, menas användning av bästa möjliga 

aktuella forskning från olika vetenskapsområden för att designa platser (Stigsdotter 2012, 

Marcus, Sachs 2014). Ett par helt teoretiska projekt inom området, värda att nämna, är de 

båda böckerna Healing Gardens – Therapeutic Benefits and Design Recommendations 

(Marcus, Barnes 1999) samt den senare Therapeutic Landscapes – An Evidens-Based 

Approach to Designing Healing Gardens and Restorative Outdoor Spaces (Marcus, Sachs 

2014).  

Landsbygd och hälsa 

Stressrelaterad ohälsa är idag vanligare i städer än på landsbygden. Ohälsa som hänger 

samman med brist på fysisk aktivitet är däremot vanligare på landsbygden än i städer. Det 

har visat sig att detta kan avhjälpas med hjälp av förbättrade byggda miljöer och anpassad 

infrastruktur. Exempel är lägre hastigheter på trafiken, belysning utomhus, tillgängliga 

trottoarer och gångvägar och anläggningar för fysiska aktiviteter (Statens Folkhälsoinstitut 

2011, Melinder 2007).  

Under Eken- projektet, en utgångspunkt för detta examensarbete  

”Utvecklingsprojekt i samverkan. Fas 1” är ett samarbete mellan olika verksamheter i 

Ockelbo kommun och företag i Ockelbo. ”Under Eken” är det namn som projektet har till 

vardags och som används i denna uppsats. Projektet syftar till att finna nya och hållbara 

lösningar för en liten landsbygdskommun, som Ockelbo är, genom att ta vara på de resurser 
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som finns och förstärka dem genom samarbeten. Ett delprojekt inom ”Under Eken” är ”AME- 

plats att växa”, ett samarbete inom Arbetsmarknads- och Integrationsenheten (Vestrin 

2014). Det är en arbetsmarknadsåtgärd med målet att deltagarna ska komma vidare till 

utbildning, praktik eller arbete. För en mer utförlig beskrivning av projektet ”Under Eken”, se 

bilaga 1. ”AME- plats att växa” beskrivs vidare i samma bilaga (1) samt längre ner i denna 

uppsats. En av dessa resurser som finns i Ockelbo är en stor trädgårdsanläggning, Wij 

Trädgårdar. En annan är människor som av olika anledningar befinner sig utanför 

arbetsmarknaden och är i behov av stöd och meningsfull sysselsättning. En tredje är 

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot design och hälsa vid Högskolan i Gävle. 

Med utgångspunkt i dessa förutsättningar och de behov som finns samt den senaste tidens 

alltmer fylliga forskningsgrund om hälsa och natur/ trädgård, men också utifrån ett behov av 

fortsatt forskning, ser jag en hälsoträdgård som en bra och nästan självklar satsning som 

skulle kunna göras i Ockelbo, på och i samarbete med Wij Trädgårdar. Med hälsoträdgård 

menas i detta arbete en trädgård som kan användas för rehabilitering och friskvård på olika 

sätt, både som restorativ/läkande i sig, som arena för trädgårdsterapeutisk verksamhet och 

för studier och forskning. Inom Under Eken- projektet har det också talats om planer för 

någon form av ”Grön rehab” på Wij Trädgårdar. 

Mot bakgrunden ovan känns det roligt och relevant att göra ett designförslag på en 

hälsoträdgård till den här platsen. För mig som snart utbildad trädgårdsmästare är det 

värdefullt att få med mig dessa människa–natur–hälsa–perspektiv. Dessa var en anledning att 

jag sökte mig till den här utbildningen och jag tror att de kommer att ge mig stor 

meningsfullhet i yrket framöver. 

Wij Trädgårdar 

Wij Trädgårdar är en visningsträdgård på ca tre hektar. Den består av olika delar/trädgårdar 

och relativt mycket öppen plats emellan dessa delar i form av gräsmattor med en del träd, 

buskage och gångvägar. (Se karta nedan). Här följer en översiktlig beskrivning av de 

huvudsakliga delarna, ordnade efter en typisk guidad tur för besökare: 

 

Från huvudparkeringen passerar besökaren det gamla valsverket, dammen och 
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trädgårdsbutiken i öster med omgivande planteringar. Därifrån utgår Tallallén och Skogens 

trädgård som två vägar in mot Wij Trädgårdars centrum. Närmare detta centrum finns en 

nyplanterad fruktlund och Herrgården med b.la. caféverksamhet, samt framför Herrgården i 

sydväst en stor gräsmatta med b.la. fruktträd och de senaste somrarna ett fält av solrosor. 

Bortanför denna gräsyta, i söder, ligger det gamla Stallet med personalutrymmen, verkstäder 

mm, orangerihuset, eller ”Eldtemplet”, med värmepanna och arbetsrum, samt Växthuset. 

Sydväst om dessa byggnader har det funnits en hage med grisar under de senaste två 

somrarna.  

 

Nordväst om de byggnaderna, ”mittemot” Herrgården, ligger den dekorativa och produktiva 

Köksträdgården, Komposterna och Bikuporna på rad innan Ekbacken breder ut sig längs 

vägen i nordväst. Nordöst om komposterna, nedanför Ekbacken finns Studenternas 

odlingslotter och en stor gräsmatta med några fruktträd och ett par perenna 

studentplanteringar i form av Den ätbara trädgården och Formträdgården. I Ekbacken ligger 

Bryggeriet och Snickarboden. Nordöst om Studenternas odlingslotter, nästan i linje med 

herrgården, ligger Röda längan, ett trähus som delvis används av 

Trädgårdsmästarprogrammet och där även projektet ”AME- Plats att växa” håller till. 

Nordöst om röda längan finns Skuggträdgården som även gränsar till herrgårdsplanen, vilken 

omges av Herrgården och dess två flyglar. Bortanför herrgårdsplanen i nordöst går en allé till 

en lekplats och till Arkivkullen.  

 

Norr om Skuggträdgården går en bilväg och på andra sidan om den finns Ateljén och 

studenternas växthus. Norr om (bakom) Ateljén finns en bågskyttebana på ett fält som 

gränsar till Åmotsvägen, en landsväg. Ovanför Ateljén, på samma sida om bilvägen, i 

nordväst, ligger Trädgårdens hus med restaurang och logi. Framför (sydväst om) Trädgårdens 

hus finns Rosenträdgården. Väster om Rosenträdgården ligger Örtagården. 

  

Landskapsparken utgörs av lantbrukslandskapet, åkrarna, som omger Wij Trädgårdar i sydöst, 

syd och sydväst (bortanför växthuset, stallet och grishagen). I Landskapsparken finns 

gångvägar av klippt gräs, Kulturmagasinet i form av en lada och olika installationer 

utplacerade i landskapet. Landskapsparken utgör en stor del av ytan på Wij Trädgårdar. Jag 
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upplever denna del som mindre besökt av människor än vad övriga delar av 

visningsträdgården är. Antagligen besöks den både mindre frekvent och upplevs mindre 

befolkad på grund av dess stora yta. Det är i denna del den tänkta platsen finns för mitt 

designförslag till en hälsoträdgård. 

 

 

Figur 1: Karta över Wij Trädgårdar 

Målgrupp 

På grund av att situationen i en liten kommun innebär en lite oviss framtid gällande val av en 

specifik målgrupp med behovet av en hälsoträdgård, samt att varje tänkbar specifik 
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målgrupp i en liten kommun innehåller relativt få människor, men framför allt på grund av 

erfarenheterna av att olika målgrupper kan stödja varandra (vilket beskrivs i 

processbeskrivningen), väljer jag att försöka rita en trädgård till en bred målgrupp som 

innefattar människor med olika problematik. De målgrupper designen främst riktas till är 

långtidsarbetslösa med olika problematik och nya svenskar som kommit till landet som 

flyktingar och behöver stöd för att integreras i samhället. Det är dessa människor som finns 

representerade i ”AME- plats att växa”, varifrån mycket inspiration till detta arbete kommer. 

Eftersom målgruppen är bred är det lite olika hur länge varje individ behöver stanna i 

projektet, men generellt kan det vara runt sex månader. På grund av detta målgruppsval och 

eftersom det är min intention att mitt trädgårdsförslag, med vissa ändringar, också ska kunna 

fungera för trädgårdsterapeutiska verksamheter för andra målgrupper, har utgångsmaterialet 

till stor del varit generella designriktlinjer (gällande hälsoträdgårdar för alla olika målgrupper) 

och designriktlinjer för målgrupper med stressrelaterade symptom/sjukdomsbilder. Det 

senare finns det relativit mycket forskning om och många av nutidens människors vanligaste 

sjukdomstillstånd är stressrelaterade (WHO 2008 se Grahn, Tenngart Ivarsson et al. 2010, s. 

116). Den sammantagna målgruppen i detta arbete blir alltså stor. 

Syfte 

 

Syftet med det här arbetet är att i form av en processbeskrivning göra ett designförslag till 

en hälsoträdgård på Wij Trädgårdar i Ockelbo. Det ska göras utifrån platsen, den valda 

målgruppens behov och forskning om design av hälsofrämjande trädgårdar. 

 

Metoder och material 

 

Utifrån den teoretiska bakgrunden om trädgård och hälsa, utifrån designriktlinjer för 

hälsoträdgårdar som innesluter eller kommer så nära så möjligt de valda målgrupperna, 
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samt utifrån samtal med personer knutna till Under eken-projektet, ska ett designförslag på 

en hälsoträdgård tas fram. Detta examensarbete ska göras i följande steg som alla ingår i 

processbeskrivningen: 

1. Ringa in målgrupperna. 

2. Välja en plats och inventera den. 

3. Hitta komponenter och egenskaper som ska finnas med i 

trädgården enligt relevant litteratur. 

4. Skissa på ett designförslag. 

5. Diskutera skissen med personer som har erfarenhet av 

målgruppen och av hälsoträdgård. 

6. Välja några växter utifrån platsens förutsättningar och de 

hälsoförknippade målen. 

 

Några rader om skissandet som metod, ett citat från Pirjo Birgerstam: 

Eftersom skissen inte heller är något som uppkommer genom att en aktivitet 

har fullbordats, kan skissen inte heller ses som ett resultat. Skissen är ingen 

formidé utan en succesivt framväxande struktur, som vägleder ens tankar till 

alternativa möjligheteter. Skissen är vad som sker med den form som man 

håller på att urskilja och förlösa. Varje steg mot nedkomsten är ett konstruktivt 

steg. (Birgerstam 2002, s.166). 

 

Avgränsningar 

 

Inom forskningsområdet trädgård/natur-hälsa finns en uppsjö av olika teorier och begrepp. I 

detta arbete har endast de för arbetet mest grundläggande och aktuella begreppen och 

teorierna tagits upp eftersom det skulle vara ett mycket stort arbete i sig att reda ut alla 

begrepp och teorier som finns. 
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Den målgrupp som innefattas i detta arbete finns beskriven under rubriken ”Målgrupp” ovan, 

samt mer ingående i processbeskrivningen. Övriga målgrupper är inte inkluderade i arbetet. 

Designförslaget avgränsas alltså från målgrupper med mycket svåra problem som kräver 

ständig övervakning, total frånvaro av potentiellt farliga föremål eller/och fysiska hinder för 

att ta sig från/till platsen utan tillåtelse. Designförslaget avgränsas också från anpassning till 

varje tänkbart specifikt sjukdomstillstånd och de specifika förhållanden som sådana kräver av 

platsen för att den ska vara hälsofrämjande, eftersom en sådan anpassning lämpar sig bättre 

i sjukhusmiljö. 

 

Detta arbete presenterar inte en färdig planterings- anläggnings- eller illustrationsplan över 

en hälsoträdgård utan ett skissartat förslag.  

 

De växtexempel som finns med i arbetet är angivna förutsatt att eventuell nödvändig och 

lämplig markförbättring först utförs på växtplatsen. Växtexemplen är dock i stor utsträckning 

anpassade till jordart och klimatförutsättningar på den tänkta platsen. 

 

Inga kostnadsberäkningar finns med i arbetet. 

Processbeskrivning 

Att bestämma examensarbete 

Inför detta beslut hade jag ett tiotal vitt skilda idéer. När dessa sållats ner till två stod det 

mellan att skriva om trädrötter och att göra ett designförslag på en skogsträdgård eller helst, 

en hälsoträdgård. Det som fick det att tippa över åt hälsoträdgårdens sida var två saker: Dels 

en tillbakablick på varför jag är här, vad jag ville med denna utbildning och hur tankarna gick 

innan och när jag började studera inom området. Dels erfarenhet av att vantrivas med att 

jobba övervägande teoretiskt. En del praktiska moment (skissande t.ex.) verkade mer 

naturligt som inslag i ett arbete med design som ett huvudtema än i ett arbete om trädrötter. 
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För att hitta en verklig plats att utgå ifrån tittade jag efter och kontaktade olika platser att 

möjligen använda som utgångspunkt för examensarbetet; innan insikten kom om det sedan 

till synes självklara: Här där jag är nu är platsen för mitt arbete: Wij Trädgårdar i Ockelbo. 

 

Hälsoträdgårdar behandlas som en av tre huvudinriktningar i trädgårdsmästarutbildningen 

vid högskolan i Gävle men det finns ingen hälsoträdgård i verkligheten som är nära knuten till 

utbildningen. Wij Trädgårdar, vari en stor del av utbildningen äger rum, är en 

trädgårdsanläggning med stora ytor, där en hälsoträdgård skulle kunna få plats. Det finns 

behov av hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i Ockelbo (liksom i alla kommuner). I 

Under Eken- projektet är ett påtänkt delprojekt en grön rehabverksamhet. Det senare hade 

jag inte vetskap om kvällen innan deadline för inlämning av projektplanen för detta arbete, 

då jag mötte Li Sandberg som arbetar i Under eken-projektet. Jag berättade med tvekan om 

min idé till examensarbete. (Och blev minst sagt lite förvånad över den entusiasm idén blev 

bemött med. Men framförallt blev jag glad och det började växa fram ett beslut). 

 

Nu är det INTE så att jag har gjort ett designförslag som faktiskt ska omsättas till verklighet på 

denna plats. Men det visade sig vara nödvändigt för min motivation att ha en konkret och 

nära verklighet att relatera till i min process. Och kanske kan mitt arbete någon gång på 

något sätt vara en del i en bakgrund till en hälsoträdgård någonstans. 

Val av målgrupp  

Förutom trädgårdsmästarutbildningen med inriktning mot design och hälsa finns på Wij 

Trädgårdar alltså en grupp från kommunens Arbetsmarknads- och Integrationsenhet i 

projektet ”AME- plats att växa”. Trädgårdsmästarna Li Sandberg och Elin Eriksson som är 

verksamhetsledare och handledare i denna grupp berättade om sitt arbete under en 

föreläsning1 som jag tog del av. Gruppen jobbar både i trädgårdarna på Wij och med 

kommunens utemiljöer i Ockelbo med trädgårdsrelaterade arbetsuppgifter, samtidigt som 

handledarna medvetet använder miljöerna och aktiviteterna för att stärka deltagarna. I 

                                                           
1
Elin Eriksson och Li Sandberg, föreläsning den 16 oktober 2014. 
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mitten av juli 2014 hade jag ett samtal med Elin och Li2. Jag frågade om de trodde att det 

skulle vara mest aktuellt med en hälsoträdgård eller en terapiträdgård på Wij, med tanke på 

gruppen de arbetar med. Då tänkte jag mig att en hälsoträdgård är en trädgård som 

innehåller typer av miljöer som i sig kan vara läkande eller främja läkande processer och att 

en terapiträdgård är uppbyggd för att bedriva planerade terapeutiska aktiviteter i. De trodde 

att en, enligt min definition då, hälsoträdgård skulle vara mest angeläget för deras grupp till 

att börja med, men sa att det finns behov även av ren terapeutisk verksamhet för deras 

deltagare och att det vore bra med en plats för att kunna utveckla det. (Nu har jag insett att 

en tydlig och entydig gräns inte finns mellan begreppen hälsoträdgård och terapiträdgård och 

att det finns många olika begrepp med större eller mindre betydelseskillnader). Gruppen de 

arbetar med blev den målgrupp som jag utgår ifrån i mitt arbete. Jag utgår ifrån en målgrupp 

på ca 10 personer. 

 

Elin och Li berättade att gruppen de arbetar med består av personer med i huvudsak två olika 

slags bakgrunder: den ena kategorin är personer som är relativt nykomna till Sverige. De kan 

inte så mycket svenska än och de har kommit hit som flyktingar. Den andra kategorin är 

personer som varit arbetslösa länge och ofta slussats runt, runt mellan olika samhällsorgan. 

Det unika med denna grupp är att de arbetar med dessa personer med olika problembilder 

tillsammans. Detta fungerar utmärkt, säger Li och Elin. Som exempel berättar de att de 

individer i gruppen som har svenska som modersmål eller har bott i Sverige länge kan hjälpa 

de nykomna med språket och att de ”nya svenskarna” ofta har en livsglädje och en självklar 

gemenskapsanda som ger otroligt mycket till de ”gamla svenskarna”.  Med gruppens 

betydelsefulla sysselsättning ”att göra fint” skapar de tillsammans en meningsfull vardag. 

Detta arbetssätt, som Elin och Li kallar ”Ockelbomodellen”, är enligt dem någonting som fler 

små landsbygdskommuner, och kanske stora kommuner, med fördel skulle kunna ta efter. 

Gruppen skulle behöva en egen plats att dra sig undan till. En plats att jobba på med hela 

gruppen ibland, men speciellt för de i gruppen med störst problematik skulle en plats som 

inte är offentlig behövas. 

 

Övriga önskemål som kom fram under detta samtal var: 

                                                           
2
Elin Eriksson och Li Sandberg, samtal den 10 juli 2014. 
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Li har en idé om att gruppen skulle kunna så och driva upp både perenner och 

sommarblommor till försäljning, eftersom det saknas på Wij och skulle vara en lämplig 

sysselsättning under en del av året. Därför vore det lämpligt att anlägga en plats för dem intill 

studenternas växthus, som ändå inte används året om. Lämpligen under askarna, vid 

bågskyttebanan. Verksamheten behöver plats för aktiviteter, som t.ex. yoga. 

 

Utifrån detta (ovan) kom jag fram till följande angående målgrupp för mitt designförslag: 

Målgruppen för mitt examensarbete är stor och spretig men med fokus på relativt nyanlända 

flyktingar och långtidsarbetslösa med olika problematik. För att ringa in målgruppen har jag 

alltså utgått ifrån samtal med ledare för den Arbetsmarknads- och integrationsenhetsgrupp 

som finns på Wij nu, vilka tillika är de varifrån jag uppfattat starkast önskemål om en 

hälsoträdgård på Wij. Signifikant för gruppen är att deltagarna har olika problembakgrunder 

och varierade kulturella bakgrunder, vilket utgör en stor styrka och tillgång i gruppen. 

Val av plats på Wij och inventering av den valda platsen 

Jag började med att inventera platsen bakom studenternas växthus och ateljén, platsen som 

Li föreslagit. De positiva kvalitéerna hos denna plats var framför allt närheten till de nämnda 

byggnaderna och närvaron av stora, gamla askar. Det som talade emot att göra en 

hälsoträdgård där var störande ljud och antagligen avgaser från en relativt tätt trafikerad väg 

(Åmotsvägen), samt närheten till periodvis mycket rörelse av människor 

(trädgårds/restaurangbesökare). Forskning visar på vikten av frånvaro av buller i form av t.ex. 

trafikljud i miljön för att den ska verka hälsofrämjande (Mace, Bell et al. 1999, Skärbäck, 

Wadbro et al. 2009). Därför kunde jag inte motivera att välja en sådan utsatt plats. Här på 

landsbygden är en av kvalitéerna att det borde gå att komma bra mycket mer undan från 

vältrafikerade vägar än i en stad. 

 

Min andra kandidat till val av plats var Arkivkullen. En för tillfället till synes oanvänd plats 

som jag hade väldigt lätt att ta till mig och bli en smula förälskad i och som jag hade ganska 

svårt att släppa när dess begränsningar uppenbarades: även denna plats ligger nära 

landsvägen, nära besökare under trädgårdshögsäsongen, precis i anslutning till en populär 

lekpark (skulle kunna vara positivt i vissa fall), planer finns på att hela platsen ska 
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vara ”barnens kulle”, och den är inte så lättillgänglig för alla p.g.a. att det är en brant kulle. 

 

En högsommardag då det myllrade av trädgårdsbesökare gick jag till Wij för att titta på 

utställningen om Under eken- projektet i Kulturmagasinet (den röda ladan). Där borta var det 

alldeles lugnt. Ur insikten om att lugn finns på Wij, även under högsäsong, föddes då en idé 

om att det kanske skulle kunna vara en bra plats för en hälsoträdgård där bakom ladan. Det 

tog dock många långa (månader av) tankebanor, samtal och grubbelstunder innan jag i 

oktober lade undan idén om arkivkullen och bestämde mig för åkern bakom kulturmagasinet. 

 

Inventering, måndag den 6 oktober 2014 

PLATS: Bakom ladan på åkern. 

Jag vill inte ha en trädgård i uppförsbacke. Därför går jag längre ut på åkern tills det börjar 

slutta ner mot ån. Närmre vatten också. Det vilda finns nära. Där vid skolbänken 

(installationen längst bort i landskapsparken ner mot ån) och utåt. Men också bostadshusen 

på andra sidan ån finns nära, därför: inte FÖR nära ån. Ån är också anledning till att inte byta 

plats igen (vill ha vatten nära), t.ex. till på åkern längst bort på Wijberget, ännu mer avskilt. 

Yngve Persson som arbetar på Wij Trädgårdar och brukar arbeta b.la. med markberedning i 

landskapsparken säger om platsen: ”Det är väl nån mellanlera. Det har varit åker där i minst 

tio år, antagligen mycket längre, bearbetats med traktor”, (säkert kompakterat tänker jag). 

Kvickrot. Lera. Blåsigt. Känns som i Skåne och jag har svårt att låta bli att bara vilja lyfta in 

Alnarps rehabiliteringsträdgård på platsen. 

Bestämma var huset ska stå och utgå från det? 

Huset högst upp på ”åsen”? Varför? Varför inte? 

Anledningar till att det blev denna plats är lugnet som finns där, möjligheten till avskildhet 

från visningsträdgården på grund av de stora ytorna runt om platsen, att vatten i form av en å 

finns nära, att mer vildvuxen natur finns nära, att det är en någorlunda plan yta (med tanke 

på tillgänglighet) och att det finns fördelar med att skissa på en trädgård till en plats utan 

befintliga träd och buskar, stenar och hus mm. Dessa fördelar, samt platsens nackdelar, tas 

upp mer i diskussionen. Nedan följer en karta över Wij trädgårdar med den tänkta platsen 

inringad. Det är en ungefärlig position som anges. 
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Figur 2: Karta över Wij trädgårdar med ungefärligt område för den tänkta trädgården marketrat med röd linje. 

 

Innehållet i en hälsoträdgård – komponenter och egenskaper som 

ska finnas med 

Så blev det höst, närmare bestämt oktober. C-uppsatskursen startade och jag började leta 

information och läsa i artiklar och böcker för att förstå vad detta designförslag skulle behöva 

innehålla. Jag kom fram till följande listor: 

 

Konkret innehåll 

Hus med olika ”grader” av ute. Inomhus ska övergå i utomhus med t.ex. sittplatser, golv och 

tak (Marcus, Sachs 2014). 

Arbetsytor för plantering etc. (Inspiration från Alnarps rehabiliteringsträdgård m.fl. 

hälsoträdgårdar). 

Planteringsbäddar för grönsaker, kryddväxter, - ettåriga växter (Inspiration från Alnarps 



 

 

 
21 

rehabiliteringsträdgård m.fl. hälsoträdgårdar). 

Planteringar (träd, buskar, perenner) i olika former (Ulrich 1999, Tenngart Ivarsson 2011). 

Plats för fysisk aktivitet/ gruppaktiviteter (gräsyta t.ex.) (Ulrich 1999, Marcus, Sachs 2014). 

Vatten (damm, bäck) för flera sinnen (höra, känna, se…) för att det är en livsnödvändighet 

och skapar trygghet (Heerwagen, Orians 1993), (Ulrich 1999), Marcus, Sachs 2014). 

Sittplatser för en större grupp, ca tio pers. (Ulrich 1999, Marcus, Sachs 2014). 

Sittplatser för 2-3 pers., mer intima (ibid.). 

Sittplatser att vara ensam/ifred på (Ulrich 1999, Tenngart Ivarsson, Grahn 2012, Marcus, 

Sachs 2014). 

Liggplatser (hängmatta/bänkar/stenar…) (Marcus, Sachs 2014). 

Promenadstråk enkelt (introvert promenad) (Ulrich 1999, Tenngart Ivarsson, Grahn 2012). 

Promenadstråk medel (ibid.). 

Promenadstråk svårare (extrovert promenad)(ibid.). 

Belysning (tas inte med i skissen på grund av avsatt tidsutrymme för uppsatsen) (Marcus, 

Sachs 2014). 

Eldplats (Grahn 1991) och Inspiration från Nacadia och Alnarps rehabiliteringsträdgård. 

Utsiktsplatser, med skydd (i trädgården, ut utanför trädgården) (Appleton 1975, Heerwagen, 

Orians 1993, Ulrich 1999, Tenngart Ivarsson 2011, Marcus, Sachs 2014)  

Entrén är viktig. Gärna en grind, men inte en svår att öppna (Marcus, Sachs 2014). 

Inramning för trygghet men inte instängdhet (häck, buskage, mur, staket…) (ibid). 

Promenaden hit är viktig (inspirerat från hälsoträdgården Nacadia i Danmark). 

Träd inkl. fruktträd, buskar inkl. bär, perenner inkl. marktäckare, plats för 

sommarblommor, plats för köksväxter, örtagård? (Inspiration från Alnarps 

rehabiliteringsträdgård, Nacadia m.fl.). 

Stenar (Ottosson, Ottosson 2001, Ottosson, Grahn et al. 2008). 

Olika gångunderlag för sinnesstimulering (sand, grus, bark, sten, kottar, gräs…) (inspirerat 

bl.a. från klasskamraters praktik på hälsoträdgården i Torup). 

Växthus för odlingsaktiviteter m.m.? (Inspiration från Alnarps rehabiliteringsträdgård). 

Bilväg hit för transporter och leveranser (ett behov jag tror kommer finnas). 

Skydd runtom mot insyn och ljud (Marcus, Sachs 2014). 

Kompost (Corazon, Stigsdotter et al. 2012). 
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Övergripande Kvalitéer 

Helhet (Marcus, Sachs 2014). 

Trygghet, säkerhet och integritet. En hälsoträdgård som är till för extra känsliga människor 

måste kunna garantera fysisk och emotionell säkerhet (ibid). 

Tillgänglighet (Ulrich 1999, Marcus, Sachs 2014). 

Fysisk och emotionell bekvämlighet: En plats där människor känner sig ombrydda och 

omhändertagna. Exempelvis bekväma gångvägar och sittplatser, möjlighet att göra val och att 

kontrollera situationen, kontakt med plantor (Marcus, Sachs 2014). 

”Wayfinding” för känsla av kontroll, för att främja fysisk aktivitet (Ulrich 1999, Heerwagen, 

Orians 1993, Marcus, Sachs 2014). 

Olika rum. Många olika rum för att kunna välja ett rum/ promenadväg som passar för varje 

aktuell situation ger en känsla av kontroll. Det gör också att trädgården känns mindre trång 

om många är där samtidigt. (Ulrich 1999). 

Lättåtkomlig plats (Ulrich 1999, Tenngart Ivarsson 2011). 

Sammanhållen, logisk: Organiserad och tydlig plats som gör det lätt att få överblick och 

förstå platsen. Tydlig layout. (Kaplan, Kaplan 1989, Kaplan 1995). 

Komplexitet: Många tillfällen för sinnesengagemang, i den sammanhållna platsen. Artrikt 

och rikt på platser och vägar (ibid.). 

Läslighet: Innehåll som hjälper till att navigera genom trädgården och som gör att platsen 

fastnar i minnet på människor (Kaplan, Kaplan 1989, Kaplan 1995, Marcus, Sachs 2014). 

Mystik: Väcka upptäckarlust. Slingrande gångar, vegetation som gömmer vad som kommer 

bakom, glimtar av något som gör besökaren nyfiken och engagerad att gå vidare (ibid.).  

Möjligheter till Interaktion med naturen: T.ex. vatten, naturljud, allt som kan hjälpa till en 

djup kontakt med naturen (Marcus, Sachs 2014). 

Årstider – viktiga symboler för liv och död m.m.(Grahn 2005). 

Sol/skugga, ljus/mörker - möjlighet att välja under hela dagen, alla årstider (Marcus, Sachs 

2014). 

Värme, svalka (ibid.). 

Lä, vind (ibid.). 

Sinnesstimulering, Positiv distraktion: ”Beeing away” (Ulrich 1999, Marcus, Sachs 2014). 



 

 

 
23 

Variation i helheten (Marcus, Sachs 2014). 

Olika krävande platser (Grahn 2005). 

Underhåll och estetik. Viktigt för att trädgården ska kunna fungera som hälsofrämjande. 

(Marcus, Sachs 2014). 

Hållbarhet: Säger mycket om platsen till dess besökare. ”Outdoor spaces that benefit people 

should also benefit the environment” “…contribute to the “triple bottom line” of social, 

environmental and economic responsibility”(ibid., s.58). 

 

Åtta parkkaraktärer/ platstyper 

Eftersom att formuleringen av dessa parkkaraktärer utvecklats genom åren (Grahn 1991, 

Grahn, Stigsdotter et al. 2005, Grahn, Ottosson 2010) samt att de återgetts med lite olika 

vinklingar i olika källor följer två olika citeringar av dem; överst under varje rubrik ur en 

forskningsrapport (Skärbäck, Wadbro et al. 2009) och under det ur en bok om Alnarps 

rehabiliteringsträdgård (Grahn, Ottosson 2010). I detta arbete har främst formuleringarna ur 

ovan nämnda bok använts eftersom de passar bäst till en mindre trädgård, som inte är en 

park/ större naturområde. De karaktärer som enligt forskning är viktigast för människor i 

kris/med stressrelaterade problem är Artrik, Vild och Trygg/Skydd (Elers Koch, Stigsdotter et 

al. 2008, Stigsdotter 2012). 

1. Det rofyllda 

Uttrycker människans behov av att kunna finna en plats som ger lugn. Ljuden 

från vind, vatten, fåglar och insekter dominerar över trafik och jäktande 

människor. I sådana miljöer där man söker lugn och ro önskar man inte störas 

av oljud, inte heller av skräp, ogräs och störande människor. 

Ur boken: Rofylld Lugn, tystnad, tecken på omsorg. Ljud av vind, vatten, fåglar 

och insekter. Inget skräp, inget ogräs, inga störande människor. I byggnader kan 

detta upplevas i fridfulla kyrkorum. 

2. Det vilda 

Detta handlar om en fascination inför den vilda naturen. Här finns växter som 

ger intryck av att vara självsådda. I området kan man träffa på moss- och 

lavbelupna stenblock. Stigarna ser ut att ha funnits sedan urminnes tid. Platsen 

är i sin helhet utformad av naturen själv, eller av en högre makt. Detta skänker 

platsen en uråldrig prägel och en mystik. Finns det naturandar någonstans finns 
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de här. 

Ur boken: Natur Fascination av vild natur. Växter ser ut att vara självsådda. Lav 

– och mossbelupna stenar, gamla djurstigar. Området är inte skapat av 

människor utan något större och mäktigare. 

3. Det artrika 

På våren längtar människor särskilt efter att finna tecken på den återvändande 

sommaren; att hitta den första vitsippan eller att höra den första lärkan. Men 

året runt är människor intresserade av djur och växter: talgoxar, bin, myror, 

liljekonvaljer... Mångfalden av djur och växter lockar människor att gå en bit 

längre för att hitta något nytt. 

Ur boken: Artrik Här kan man uppleva en rikedom av arter av såväl djur som 

växter. 

4. En rymd för tanke och vederkvickelse 

Det här handlar om ett uttalat behov av att finna en miljö där man „kommer in i 

en annan värld“, som några uttrycker det. Att komma bort från staden, in till en 

värld där man slipper bekymra sig om signaler och skyltar, där man kan andas 

ut. Helst ska där inte finnas några skarpa gränser alls. Området ska hållas sam 

samman till en helhet, som i en skånsk bokskog eller en mellansvensk 

barrblandskog, även om man rör sig hundratals meter i området. Besökaren 

kan då slappna av, fundera igenom saker och ting under tiden som man 

promenerar eller kanske joggar runt. 

Ur boken: Rymd Platsen erbjuder en vilsam känsla av att man kommer in i en 

annan värld, ett samband, en uttalad helhet, som en bokskog. 

5. Allmänningen 

En grön, öppen, centralt belägen plats. Här kan cirkusen slå upp sitt tält, 

bygdens förening ordna loppmarknad eller kanske Frälsningsarmén spelar här 

för att samla in pengar. Däremellan kan vem som önskar spela boll här, flyga 

drake eller bara lägga ut en filt och sola, kanske äta medhavd picknick. Sedan 

urminnes tid har människan haft sådana platser. Här i Sverige fanns ängen, med 

den kombinerade tings- och marknadsplatsen, där man också godkände den 

lokale hövdingen. 

Ur boken: Öppning En kvalitet som erbjuder utblickar och plats för spontana 

aktiviteter. Ett grönt, öppet fält som inbjuder till att slå sig ned. 

6. Lustgården 
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Behov finns även av platser där barn och vuxna kan umgås i trygghet, där 

föräldrar vågar släppa barnens händer så att ungarna kan rasa ut. Denna plats 

ska helst vara omgärdad, med staket, häck eller dylikt. Den här karaktären 

handlar om behovet av platser för skilda aktiviteter såsom lek - att platsen 

innehåller gungor, rutschkanor o.s.v. Andra aktiviteter handlar om att kunna 

plantera något, odla eller bygga (växthus, skjul, kojor, lekstugor). 

Ur boken: Skydd En trygg, ombonad plats, en tillflykt. En liten hemlig oas där 

man kan slappna av och vara sig själv, och även ha möjlighet till att 

experimentera och leka. 

7. Centrum, festen 

Några människor placerar stadens hjärta och själ där människor möts. Här 

handlar det i första hand inte om ställen som centrala bussterminaler och 

dylikt, utan om platser där människor möts för att ha trevligt. Framför allt gäller 

detta nöjesparker, såsom Tivoli, Liseberg och Gröna Lund, men det kan även 

handla om särskilda kvarter i centrum, dit människor i första hand söker sig för 

att lyssna på musik, äta en god middag eller bara för att kunna se andra 

människor koppla av och roa sig. 

Ur boken: Social En social arena, en mötesplats för trevlig samvaro, fest och 

nöje. 

8. Kulturen 

I motsats till ovanstående hävdar några att stadens själ och hjärta inte knyts till 

fest och nöjen, utan till det historiska arvet. Fascinationen inför monument, 

historiska platser, gamla byggnader och träd är stark. Ett exempel är Lundagård 

i Lund, där domkyrkan, universitetsbyggnaderna och parken bildar en starkt 

symbolladdad plats. Men det kan även handla om kyrkogårdar, om platser invid 

statyer. 

Ur boken: Kultur En plats som erbjuder fascination över människors 

värderingar, uppoffringar, slit och möda. Det bör helst innehålla en aspekt av 

tid, en tillbakablick genom historien. 

(Skärbäck, Wadbro et al. 2009, s.89, Grahn, Ottosson 2010, s. 65) 

 

Behovspyramiden 

Bilden av en pyramid brukar användas av Grahn m.fl. forskare vid SLU i Alnarp för att visa på 

behoven hos en människa i kris under dennes olika rehabiliteringsstadier. I början befinner 
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sig den drabbade personen i den breda basen av pyramiden som symboliserar ett stort 

behov av naturliga miljöer. Känsligheten för omgivande miljö är stark och miljön ska inte vara 

krävande. Behovet av inre engagemang är stort och den sociala kapaciteten är liten. I takt 

med att personen i frågas mentala styrka växer, växer också behovet av stimulering i form av 

en mer krävande miljö, social interaktion och mer utmanande aktiviteter (Grahn, Tenngart 

Ivarsson et al. 2010, Elers Koch, Stigsdotter et al. 2008). 

 

 

Figur 3: Skiss av behovspyramiden, egen tolkning. 
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Ett exempel på trädgårdsmiljöer utifrån detta är möjlighet till olika slags promenader:  

 

 Introverta promenader, främst för personer som befinner sig långt ner i 

behovspyramiden, där den som promenerar till största del har sin uppmärksamhet 

riktad inåt. Detta kräver enklare gångstråk utan större hinder och med få distraktioner 

och möjlighet att gå helt ifred utan att störas av andra människor. 

 

 Extroverta promenader, framför allt för personer som befinner sig längre upp i 

behovspyramiden. Sådana promenader gynnas av yttre stimulans från omgivningen 

som kan framkalla nyfikenhet och intresse, en högre grad av utmaningar och att 

passera platser där andra människor är sysselsatta med någon aktivitet (Tenngart 

Ivarsson, Grahn 2012). 

 

Skissande på designförslag 

När jag hade gjort inventeringen och innehållslistorna var det dags att börja skissa. Det tog 

emot något enormt att ta fram penna och papper och börja. Mycket på grund av att den 

tänkta platsen för tillfället var en leråker i ett blött, kallt och mörkt oktober, som i sig inte 

verkade ge några självklara direktiv för vilket innehåll som skulle placeras var, vilket inte 

heller litteraturen jag läst gjorde. Efter en dags grämande bestämde jag mig för att börja 

skissa pyttelitet bara för att kunna börja. Det hjälpte. Sedan gick jag ut till platsen igen, 

fotade och skissade lite på plats samt tog ett beslut om var det tänkta huset skulle vara. För 

att ha något att utgå ifrån. En annan viktig sak jag gjorde var att byta arbetsplats från ett litet 

trångt kontorsutrymme till ett stort ljust rum med plats att sprida ut skisser och anteckningar 

över golv, väggar och bord. Det gjorde stor skillnad. 
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Figur 4: Den första skissen, det handlade mest om att våga sätta pennan mot pappret. 

 

För att få igång mitt tänkande började jag många dagar med att titta och läsa i relevanta 

trädgårdsböcker, vilket fungerade bra. Dessa böcker var bl.a. Trädgårdsdesign: för en 

vackrare hemträdgård (Rosenholm, Rosenholm 2006) Design your garden: 10 easy steps to 
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transform your garden (Gavin 2004) Läkande trädgårdar (Norfolk 2003), Healing fields: 

workning with psychotherapy and nature to rebuild shattered lives (Grut, Linden 2002). Ofta 

var det något som jag tog till mig och provade eller använde. Ett bra exempel från 

Trädgårdsdesign: för en vackrare hemträdgård, s. 89 (Rosenholm, Rosenholm 2006) är 

tekniken att rita och klippa ut skalenliga komponenter som ska finnas med i trädgården, för 

att kunna laborera och placera ut dem på olika sätt på en skalenlig karta. (Detta fungerade 

för sammanhållna/stora inslag så som hus, växthus, hela trädgårdsrum, markytor för olika 

ändamål, vattensamlingar, odlingsland o.s.v. Det var inte relevant för t.ex. stigar, olika 

kvalitéer i trädgården och mindre inslag som specifika växter eller möbler). 

 

Jag ritade upp en skalenlig karta över åkern jag valt som plats, med hjälp av kartor från 

internet (Google maps , Lantmäteriet ). För att ungefär bestämma den tänkta trädgårdens 

placering på åkern använde jag stegande och kompass ute på platsen. Jag tittade (igen) på 

olika alternativa platser men fann alltid något med dem som gjorde att jag återgick till 

platsen ”bakom ladan/mitt på åkern”. Ett exempel: jag ville gärna placera trädgården i 

anslutning till det skogs/snår-parti som gränsar till den aktuella åkern i syd-sydväst. 

Problemen där är att marken sluttar kraftigt både in mot skogen och ner mot vattnet och att 

marken i skogspartiet är sumpig.  

 

Jag valde en rektangulär yttre avgränsning av trädgården för att helheten skulle bli lätt att 

greppa (ett kriterium från en av listorna), för att åkern har den formen, samt att formen 

skulle kunna knyta an till den herrgårdsmiljö med raka axlar och linjer som finns på Wij 

Trädgårdar. En faktor som begränsade mig mycket i skissandet var en rädsla för att 

omedvetet skissa på en kopia av Alnarps rehabiliteringsträdgård. Dels för att det är en av de 

fåtal ändamålsenligt designade hälsoträdgårdar jag själv varit i och för att jag läst mycket av 

den forskning som den trädgårdsdesignen är baserad på. Dels för att även Alnarps 

rehabiliteringsträdgård ligger på en före detta åker med en liknande lutning som platsen jag 

valt, samt att jag valt en geometrisk yttre form (en rektangel) som kan påminna om Alnarps 

rehabiliteringsträdgård. Men när jag med hjälp av min handledare bestämde mig för att det 

inte gjorde något om min skiss på grund av omständigheterna blir lik någon annan trädgård 

så släppte rädslan och med den också mycket av tendensen att efterlikna 
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rehabiliteringsträdgården i Alnarp, vilken därmed förvandlades från hinder till 

inspirationskälla. 

 

Jag delade in den tänkta trädgården i tre zoner. En ordnad del närmast huset, en 

övergångsdel och en vildare del. Denna indelning var bra att ha som en guide för vad som 

skulle placeras var i skissen, samt för att skapa en överblickbarhet. Jag kan inte låta bli att 

ifrågasätta att det mest ordnade och strikta ska vara runt huset, när dessa kvalitéer kan 

upplevas som de mest krävande, samtidigt som besökare till hälsoträdgården kommer att 

möta denna del av trädgården först -när de är som mest i behov av naturens läkande 

inverkan och av kravlöshet (Grahn, Tenngart Ivarsson et al. 2010). Men jag lyckades inte få 

det att bli annat än konstigt när jag provade att flytta det vilda upp runt huset och det 

ordnade ner mot ån. Helheten verkade bli konstlad och onaturlig. 

 

För att göra trädgården överskådlig och tydlig har jag jobbat med tydliga kvarter och 

fyrkantiga former i basen och sedan försökt att skapa olika rum med former, storlekar och 

innehåll inom den basen. Det, liksom många fler saker, är något jag gärna skulle lägga mer tid 

på att utveckla innan jag ser min skiss som ”klar”. Klar blir skissen dock inte och det är heller 

inte min mening att den ska bli klar. För, som sagt, jag ser mitt arbete som ett verktyg att 

eventuellt kunna använda flera gånger och skissen som en grund som skulle kunna anpassas 

till olika platser där en hälsoträdgård önskas. 

 

Efter ungefär en veckas skissande började processen att stanna av. Arbetet kändes plötsligt 

meningslöst och min motivation var som bortblåst. Ur min loggbok: 

 

Det känns icke verklighetsbaserat, ogenomförbart, orealistiskt och värdelöst det 

här examensarbetet. 

Några säger att det är värdefullt men jag förstår absolut inte hur eller varför. Jag 

kommer inte att kunna göra något underlag som kan användas här eller 

någonstans. Vad trodde jag? Så dumt. 

 

Jag funderade på att byta examensarbete och började halvhjärtat på några olika 

projektplaner. Sedan kallade jag till krismöte med min handledare. Insikter (genom att 
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berätta för en annan person) om varför det plötsligt tog emot så totalt var det som fick 

processen att sakta börja vända riktning upp från botten igen. Insikterna var: 

 

 Jag hade ritat allting för stort och behövde göra det mindre. Både hela trädgården 

och alla delar där i. Det är för övrigt något som skulle kunna justeras mer än jag sedan 

gjorde, många delar eller hela trädgårdsförslaget kan vid behov/önskemål 

komprimeras. 

 

 Det definitiva beskedet om att trädgårdsmästarutbildningen vid Gävle högskola skall 

läggas ned kom, eller kanske kom det något tidigare, men jag insåg det i detta skede. 

En av huvudorsakerna till att en hälsoträdgård borde finnas på Wij Trädgårdar var 

enligt mig trädgårdsmästarutbildningen med inriktning mot design och hälsa. 

 
 

 Elin Eriksson och Li Sandberg hade en föreläsning3 om ”AME- plats att växa” för 

studenter i trädgårdsmästarutbildningen. Jag lyssnade på föreläsningen och fick en 

bild av att de har det väldigt bra som de har det nu, utan hälsoträdgård eller 

någon ”egen” plats utomhus. Det var förstås positivt i sig men i kombination med mitt 

för tillfället negativa sinneslag bidrog det till att arbetet plötsligt kändes meningslöst. 

 

 Jag pratade med Li och Elin och de tittade på mina skisser. De trodde att det skulle 

vara i princip omöjligt att få pengar till ett hälsoträdgårdsprojekt för målgruppen som 

de arbetar med. Det är mycket mer sannolikt att det blir något för sjukskrivna som 

kommer från en fast anställning och därmed har en arbetsgivare som betalar 

rehabiliteringen, sa de. Här är det viktigt att framhålla att detta var spekulationer och 

inget vetenskapligt underbyggt resonemang. Eftersom mitt engagemang delvis 

byggde på det unika med ”Ockelbomodellen”, d.v.s. den sammanslagna målgruppen, 

gjorde dessa kommentarer det tungt att arbeta vidare.  

 

 En känsla fanns av att ingen egentligen trodde på att det skulle bli något av med en 
                                                           
3
 Elin Eriksson och Li Sandberg, föreläsning den 16 oktober 2014. 
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hälsoträdgård på Wij, att det inte fanns något intresse eller ingen energi och tid att 

intressera sig för det. En känsla av att det bara var mitt lilla examensarbete som var 

beroende av att jag skulle tro det och att andra höll upp minerna för min skull.  

 

 Jag hade hamnat efter i min ambitiösa tidsplan. Detta paralyserade mig. 

 

De två alternativ jag funderade över att byta till som examensarbete som låg närmast det jag 

börjat på var följande: Att koppla fritt mitt arbete helt från platsen och bara göra det som en 

modell för en hälsoträdgård som skulle kunna anpassas till olika platser. Eller att skissa på en 

liten, billig, snabb, kanske tillfällig anläggning som skulle vara mer rimlig att genomföra här. 

Under ”krismötet” berättade min handledare Yngve b.la. att han fått en förfrågan från 

Landstinget: Skulle det gå att bedriva någon form av grön rehab på Wij? Yngve sa också ”Du 

behöver inte lösa alla tänkbara problem som kan uppstå.” (Jag trodde faktiskt att jag behövde 

det för att kunna göra ett bra arbete. Först gav denna kommentar mig en känsla av att inte 

vara viktig och det sänkte för ett ögonblick min motivation. Men det är begränsande och 

kreativitetsdödande att snubbla på varje tänkbart problem precis hela tiden. Det blir lätt så 

när de inlärda, veteskapligt kritiska tankesätten tar över i hjärnan på bekostnad av det ”egna/ 

intuitiva”). Jag bestämde mig för att fundera i några dagar. Låta tiden gå. 

 

Under tiden fortsatte jag planlöst, eller snarare ambitions- och kravlöst att jobba på skisserna 

jag hade och plötsligt flöt det på ganska bra. Jag gick ut på åkern med karta, skiss och några 

konkreta frågor, stegade och föreställde mig trädgården jag skissat på. Ett par av frågorna, 

med svaren jag fann ute, var: 

 

Blir det konstigt med en ca 50x50 m trädgård här ute på åkern, som ett ufo? Svar: Nej. Jo lite, 

innan den vuxit upp. Men fördelen med den ”tomma” platsen är att jag ritar en 

trädgårdsmodell som går att placera på andra platser också (men det är förstås viktigt att 

ändra så att den passar in på den aktuella platsen!). 

 

Vad passar var? Funkar ritningen? Svar: Den ser faktiskt ut att funka! På ner-sidan mot ån 
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behövs kanske ingen häck eller staket, det går nog inte så många där. Men någon slags 

avgränsning vore nog bra ändå. Och absolut på sidorna. Skydd behövs i nordliga hörnet mot 

vind, insyn, ljud och för bra känsla och likaså i det östra hörnet mot trafikljud! Huset ska stå 

på högsta punkten, ca 65 meter in från vägen.  

 

Jag tittade också efter platser för ett alternativ i form av en mindre hälsoträdgård/plats att 

skissa på och hittade några olika möjligheter. 

 

Jag pratade med Li och Elin igen om behovet av en hälsoträdgård för min valda målgrupp. 

Det ledde till en ”återinsikt” om att det visst skulle vara meningsfullt med en hälsoträdgård 

på Wij. Deltagarna i ”AME- plats att växa” är på olika nivåer. De som är har lägst kapacitet 

(befinner sig långt ner i Behovspyramiden) skulle absolut behöva komma undan från det 

offentliga, till en hälsoträdgård. De som har kommit längre skulle kunna fortsätta arbeta 

utanför hälsoträdgården och sprida de viktiga budskapen som gruppen gör genom att synas 

och arbeta tillsammans på byn4, men gruppen skulle fortsatt vara en grupp med 

morgonsamlingar mm gemensamt i sin hemvist som gärna skulle få vara en hälsoträdgård. 

Man skulle kunna bedriva flera olika verksamheter på platsen. En grupp kanske bara behöver 

den på förmiddagarna och kan lämna plats åt en annan på eftermiddagarna. Det skulle kunna 

bedrivas olika kurser och föreläsningar, aktiviteter för t.ex. personal inom vården i 

kommunen, tas emot studiebesök och erbjudas aktiviteter för allmänheten. Både rena 

trädgårdsaktiviteter och annat som till exempel yoga eller chi gong. 

 

Det beslut och den insikt som växte fram under dessa dagar var att jag kunde göra ”allt”. Att 

min originalidé kombinerat med de två nya alternativen skulle kunna bli olika delar i samma 

arbete. En övergripande, platsanpassad, men också i hög grad anpassningsbar (till andra 

platser) skiss på en hälsoträdgård hade jag i princip redan gjort. En övergripande skiss på en 

mindre, alternativ plats gjorde jag på en dag. 

 

Det finns som sagt fortfarande en hel del som skulle kunna förbättras, ändras såklart och 

ändras igen, detaljeras och specificeras. Många saker skulle vara relevanta att utveckla ur 

                                                           
4
 Elin Eriksson och Li Sandberg, föreläsning den 16 oktober 2014. 
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lärosynpunkt även om de sannolikt skulle få ändras om denna skiss någon gång skulle komma 

till användning. Ett möjligt synsätt är att det är lättare att justera och anpassa något som 

finns, t.ex. ett specificerat växtslag, än att skapa det som inte finns. Men någonstans var jag 

tvungen att sluta skissa och börja skriva detta. 

 

Presentation av designförslagen  

 

Bakom ladan -platsen på åkern 

Nedan följer den senaste skissen (figur 5). Varje siffra i skissen representerar ett växtförslag 

med samma nummer. Under figur 5 finns en teckenförklaring till skissen (figur 6). Under 

teckenförklaringen följer en kopia av skissen i figur 5 med exempel på var de olika 

parkkaraktärerna (som presenterats på sida 23-25) ska kunna återfinnas. Efter skisserna 

finns en beskrivning av de olika delarna i den tänkta trädgården. Till de flesta av dessa delar 

finns några förslag på växter som skulle kunna passa in där (förutsatt att platsen är just den 

som jag tänkt mig). Kulturmagasinet och vägarna till platsen finns inte med i skissen 

eftersom skissen då skulle behöva vara mycket mindre och sannolikt bli otydlig. 

Kulturmagasinet ligger ca 65 meter rakt nordväst om skissens norra hörn, häcken vid 

fruktlunden. 
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Figur 5: Siffrorna står för växtförslag som presenteras nedan. Skalan gäller i A3-format. 
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Figur 6: Teckenförklaring. 
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Figur 7: Siffrorna representerar exempel på förekomst av parkkaraktärerna som finns beskrivna på s. 23-25. Även några 
exempel på enklare/mer krävande platser. Skalan gäller i A3-format. 
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 Vägarna till trädgården på åkern  

Inspirerat av terapiträdgården Nacadia i Danmark, har jag tänkt att vägen till trädgården är 

viktig. Som beskrivits ovan har de topografiska förutsättningarna gjort att jag placerat den 

tänkta trädgården ca 60 meter från vägen ut på åkern. Detta betyder att det skulle behövas 

en 60 meter lång ny väg dit. Eller två. Jag har tänkt en väg enbart för gående med tanken att 

de flesta besökare och deltagare ska komma till trädgården den vägen. En väg som går rakt ut 

på en åker på en plats där mycket människor rör sig runt om kring kanske inte förefaller så 

inbjudande om det upplevs som att ”om jag går där syns jag från alla håll”. För personer i en 

livssituation som gör att de är extra känsliga och i extra stort behov av skydd tror jag att detta 

är särskilt viktigt. Därför ser jag det som essentiellt att denna väg omges av ordentligt 

skyddande växtlighet i form av träd och buskar. När min handledare uppmärksammade att 

det kanske är nödvändigt med en väg för bilar också till platsen (för transporter, leveranser 

och för personer som av olika anledningar inte kan gå dit) såg jag det som självklart och 

ritade in en sådan. Dessa vägar skulle absolut kunna vara en och samma. Jag valde dock en 

lösning med två vägar i denna skiss för att främja promenaden dit. Känslan av trygghet 

kanske är större på en väg utan bilar, även på en sällan trafikerad sådan. En ytterligare 

anledning till en andra väg var att kunna rita en bred och praktisk entré för leveranser och 

eventuellt persontransporter utan att förstöra upplevelsen av entrén för de besökare som 

kommer på gångvägen dit. Att beakta är förstås besökare som svårligen eller omöjligen kan 

ta sig ända fram till trädgården på annat sätt än med bil och därmed går miste om den 

huvudsakliga entrén, varför även bilentrén behöver vara omgiven av växtlighet och sträva 

efter att kännas välkomnande. Dessa båda vägar har prioriterats bort i skissen ovan för att 

kunna ha med skissen i största möjliga skala. 

 

Växtexempel:  

 

1. Salix fragilis 'Bullata' klotpil eller Sorbus intermedia E oxel som allé. 

2. Rosa rubiginosa fk Hoburgen E äppelros som friväxande häck innanför allén. 
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Entrédelen 

Entrén ska framförallt vara grön, välkomnande, enkel och tydlig. Besökare ska inte överösas 

med röriga intryck när de anländer. För det grönas skull tänker jag att granhäckar skulle passa 

bra. För att de är vintergröna och inte minst för att de även hjälper till med känslan av att 

komma in i ett tryggt och slutet rum, att lämna världen utanför. Innanför dessa häckar ska 

besökarna mötas av ett par vårdträd, som med tiden gärna får växa samman och bilda ett tak 

över entrégången. För att minska det strikta intrycket av de (eventuellt) klippta raka häckarna 

har jag ritat in perennrabatter. Även under vårdträden tänker jag att perenner, i form av 

marktäckare, ska växa. En samlingsplats för lite större grupper av människor har jag ritat in i 

anslutning till entrén och huset, för att till exempel kunna samla en grupp besökare innan de 

går vidare in i trädgården. Här finns också plats för snöuppläggning på vintern. 

 

Växtexempel:  

 

3. Acer tataricum ssp. ginnala fk Uppsala E ginnalalönn som häcken ”neråt” mot 
gångvägen som gränsar till ”plats för fysisk aktivitet”, mot förrådet till och mot 
bärlunden. 

4. Picea abies gran som klippt häck.  

5. Quercus rubra E rödek som vårdträd (ett alternativ skulle kunna vara sätta ett 
vårdträd i mitten av entrédelen och dra gångarna runtom istället).  

6. Galium odoratum myskmadra. 

7. Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' liten flocknäva, vit blomning. 

 

Huset 

I mitt arbete har jag avgränsat mig från att bestämma särskilt mycket om huset i den tänkta 

trädgården, i brist på kunskap och eftersom det känns mindre relevant då inga verkliga planer 

på anläggning finns. Men jag har tänkt mig ett lerhus av något slag. Med inspiration från 

husbygget på kolonilottsföreningen i Ockelbo under sommaren 2014 som också skedde i 

samarbete med Under eken-projektet, tror jag att det skulle kunna smälta in i landskapet på 

ett bra sätt och ge en jordnära och stabil känsla, i motsats till många 
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nyproducerade ”byggsatshus”. Huset ska stå för stabilitet, trygghet ”hemvistet”, som Li 

Sandberg och Elin Eriksson har märkt är mycket viktigt för deras grupp, och jag tänker mig att 

det gäller flera målgrupper. Det ska vara (bland) det första som besökare/deltagare kommer 

till, en trygghet att utgå ifrån. 

 

Glasverandan 

Jag har ritat in en glasveranda på huset för att uppfylla innehållskriteriet ”olika grader av ute”, 

samt en uteplats nära huset i samma syfte. Glasverandan kan vara bra under kallare årstider 

för att kunna komma nära naturen utan att frysa, och för aktiviteter som t.ex. målning och 

bildterapi. 

 

Skogspartiet 

Tanken bakom skogspartiet utanför glasverandan är att det ska vara en kravlös naturtyp som 

fungerar för alla oavsett hälsotillstånd. Skogspartiet ska framförallt uppfylla 

karaktärstypen ”Rymd”. Att det ligger nära huset gör det tillgängligt även för de som inte 

orkar ta sig någon längre bit ut i trädgården. Ett problem skulle eventuellt kunna bli känslan 

av att synas från huset. Detta kan förhoppningsvis dels avhjälpas genom planering av 

aktiviteterna i trädgården och dels begränsas genom välbalanserad växtlighet, utan att ge 

avkall på den rofyllda karaktären. Här finns också plats för att förvara och för att arbeta med 

ved, vilket kan vara en bra fysisk aktivitet. 

 

Växtexempel:  

 

8. Picea abies gran, stora träd skulle kunna flyttas hit från en närbelägen skog. Eller 

plantera små granar med större björkar som ”amträd” till att börja med.  

9. Populus tremula asp. är ett alternativt förslag till gran. 

 

Fruktlunden och bärlunden 

Att plocka bär och frukter när det är säsong för det kan vara bra trädgårdsaktiviteter. Under 

en kurs i trädgårdsterapi i Alnarp berättade någon i arbetslaget i rehabiliteringsträdgården 



 

 

 
41 

där om värdet i att det finns ett överflöd som deltagarna får ta med sig hem av, att en känsla 

av generositet kan fungera läkande för personer som kanske under lång tid upplevt 

motsatsen. En fruktlund kan kännas mindre kravfylld än en köksträdgård eftersom den kräver 

mindre intensiv skötsel. Fruktträd och bärbuskar bidrar också till artrikedomen av växter och 

djur, samt har ett kulturhistoriskt värde, vilket enligt forskningen är en viktig platskaraktär 

(Grahn 2005, Elers Koch, Stigsdotter et al. 2008, Tenngart Ivarsson 2011). 

 

Växtexempel: 

 

10. Malus domestica äpple: 'Amorosa' E, 'Cox pomona' E, 'Röd Melba' E, 'Signe Tillish' 

E, samtliga gärna på svagväxande grundstam B9 på grund av härdighet och 

trädstorlek.  

11. Prunus avium 'Gårdebo' E sötkörsbär. 

12. Pyrus domestica 'Gråpäron' E päron. 

13. Ribes nigrum 'Polar' E svarta vinbär. 

14. Ribes rubrum röda vinbär. 

 

Växthuset och arbetsytorna runtomkring samt komposten  

Växthuset kan fungera som samlingsplats, som aktivitetsplats för b.la. odling och för vila 

(Elers Koch, Stigsdotter et al. 2008). Jag ritade först in en större köksträdgård, men i samband 

med reduceringen och komprimeringen av hela platsen bestämde jag att köksträdgården 

skulle vara ganska liten och med konkreta och upphöjda arbetsytor snarare än stora 

grönsaksland. Köksträdgården upplevs som sagt förmodligen av många som en av de mer 

krävande platserna i trädgården och kanske tilltalar främst deltagare som eventuellt börjar bli 

redo för att vistas även utanför terapiträdgårdens ramar, d.v.s. i detta fall på Wij Trädgårdar, 

där det också finns mycket av köksträdgård. En anledning till att odla en del örter och 

grönsaker är att dessa produkter kan vara användbara i olika terapeutiska aktiviteter under 

hela året. Det kan till exempel vara att göra örtteer eller annan förädling/ konservering. 

Komposten är en viktig del i trädgårdens kretslopp och kan fungera som symbol/ metafor för 

livets kretslopp (Corazon, Stigsdotter et al.2012). 
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Växtexempel: 

 

15. Capsicum annuum 'Bulgarian Carrot'chilipeppar. 

16. Daucus carota ssp.sativus morot. 

17. Ocimum basilicum 'Dvärgbasilika' basilika. 

18. Pisum sativum 'Norli' sockerärt. 

19. Thymus vulgaris timjan. 

 

Vinter/Form/Sinnesträdgården 

Det är viktigt att en hälsoträdgård fungerar året runt. Denna del är tänkt att ha speciell fokus 

på växter som har olika värden året runt, med särskild fokus på vinterhalvåret. Den är också 

tänkt att innehålla växter med fokus på sinnesstimulering, som är en viktig del i naturens 

läkande/helande verkan (Ulrich 1999, Marcus, Sachs 2014). Utöver detta är denna del också 

tänkt att vara en formstark del som är tydligt människopräglad. Detta för att bidra till 

karaktären ”kultur” och för att vara en mer krävande trädgårdsdel än t.ex. ”det vilda”. 

Formträdgården ska vara synlig från huset, uteplatsen och delar av glasverandan. 

 

Växtexempel: 

 

20. Angelica archangelica kvanne. 

21. Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' tuvrör. 

22. Dipsacus fullonum kardvädd.  

23. Echinacea purpurea 'Alba' vit solhatt. 

24. Echinops bannaticus blå bolltistel. 

25. Hyssopus officinalis isop. 

26. Ligustrum vulgare liguster. 

27. Salvia officinalis salvia. 

28. Thymus vulgaris backtimjan. 
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Plats för fysisk aktivitet 

Jag har tänkt mig en gräsplan omgärdad av planteringar i olika skikt; träd, buskage och 

perenner, marktäckare och eventuellt klätterväxter. Högre vegetation i väster till norr och 

nordöst och lägre i sydöst till syd. Fysisk aktivitet, som t.ex. yoga eller chi gong skulle kunna 

bedrivas på olika platser i trädgården men på grund av önskemålet från handledare för ”AME-

plats att växa” och på egen intuition kändes det rätt att dedicera en egen och skyddad plats 

till detta. En plats som givetvis även kan användas till flera olika saker. Den är tänkt att finnas 

hyfsat nära huset utan att bli en del av entrén eller av ”olika grader av ute”. Platsen för fysisk 

aktivitet ligger i övergången mellan den ”ordnade” och den ”vilda” delen av trädgården. 

 

Växtexempel: 

 

29. Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee' ulleternell. 

30. Bistorta officinalis 'Superba' stor ormrot. 

31. Epimedium rubrum röd sockblomma. I halvskugga-skugga under buskar och träd. 

32. Philadelphus coronariun 'Finn' E doftschersmin.  

33. Syringa vulgaris 'Norrfjärden' E syren. 

34. Sanguisorba officinalis blodtopp. 

35. Veronicastrum virginicum 'Album' kransveronika. 

 

Hallonsnåren och stenpartiet 

Även detta område finns i övergången till den vildare delen i trädgården. Hallon är en 

trädgårdsväxt och passar nära de andra bärbuskarna men finns också ofta vildväxande, och 

allt däremellan. Det får bero på tid, resurser och trädgårdsmästarens tycke hur noga de skall 

beskäras och ansas på denna plats. Stenpartiet har jag ritat in med tanke på hur mycket 

stenar kan betyda för människor i en krisartad livssituation, i början, när människor, växter 

och till och med djur kan upplevas som för mycket (Ottosson, Grahn et al. 2008) och för att 

stenar allmänt berikar den vilda karaktären i trädgården. Genom olika knep, t.ex. att pensla 

filmjölk på stenarna, sägs mosstillväxt kunna främjas och påskyndas, vilket ytterligare kan 

förstärka vildkaraktären. 
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Växtexempel: 

 

36. Clematis (Atragene-gruppen) 'Tage Lundell' E astragene-clematis. 

37. Ribes x culverwellii 'Josta' Krusvinbär. 

38. Nepeta fasenii kantnepeta. 

39. Primula veris gullviva. 

40. Rubus idaeus 'Preussen' E hallon. 

41. Salvia nemorosa stäppsalvia. 

 

”Det vilda”  

Med ”Det vilda” avser jag här hela den del av den tänkta trädgården som finns nedanför 

växthusområdet, formträdgården, plats för fysisk aktivitet och bärlunden. Här är gångvägarna 

slingrigare och växtligheten inte så regelbunden och ansad. Åtminstone ska det se ut så. Jag 

har inte fyllt denna del med växter i skisserna och tänker att det skulle visa sig vad som 

kommer upp där, vad som ska bevaras och vad som ska planteras. 

 

Växtexempel: 

 

42. Amelanchier alnifolia fk Alvdal E bärhäggmispel. 

43. Anemone hupehensis höstanemon. 

44. Aronia melanocarpa 'Hugin' E svartaronia. 

45. Cercidiphyllum japonicum fk Göteborg E katsura. 

46. Corylus avellana fk Garpenberg E. hassel. 

47. Euonymus europaeus fk Ultuna E benved. 

48. Juglans cinerea fk Örebro E grå valnöt. 

49. Juniperus communis en. Kanske också går att flytta från omgivningen. 

50. Linum usitatissimum lin. 

51. Malus toringo var. sargentii fk Eskilstuna E bukettapel. 

52. Papaver rhoeas kornvallmo. 

53. Pulsatilla vulgaris backsippa. 
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Dammen och bäcken 

Vatten är ett fundamentalt element som tilltalar flertalet av våra sinnen. Enligt bl.a. 

Heerwagen, Orians (1993), Ulrich (1999) och Marcus, Sachs (2014) genererar förekomst av 

vatten känslor av lugn och trygghet, i enlighet med instinkter och behov som funnits hos 

människan sedan långt tillbaka i tiden. Det är viktigt att vattnet är tillgängligt för alla att 

kunna komma nära, kunna höra, se och känna på det. Jag har ritat in flera sittplatser vid 

dammen och en (men det skulle gärna kunna vara flera) så nära bäcken att ljudet av porlande 

vatten ska höras på sittplatsen. Jag föreställer mig att vattnet ska pumpas upp från ån upp till 

formträdgården där det ska finnas någon form av liten fontän/bubbel. Därifrån rinner en 

bäck (eventuellt under marken) till dammen, och från dammen vidare ner i ån igen. På så sätt 

finns vattnet både i den ”ordnade” delen, i övergångsdelen och i den ”vilda” delen i 

trädgården och vattnet kan följas däremellan. Det kan tyckas att dammen skulle ligga högre 

upp i trädgården. Det är fler av beståndsdelarna i trädgården som skulle passa bra nära 

huset, utifrån målgruppens behov, än vad som får plats där och jag har försökt att prioritera 

och sortera. 

Runtomkring dammen, förutom sittplatser, tänker jag mig olika växter som trivs vid vatten. 

 

Växtexempel: 

 

54. Cornus sericea 'Farba' E videkornell. 

55. Salix alba 'Sibirica' silverpil eller Salix caprea 'Kilmarnock' hängsälg som är ett 

betydligt mindre träd. 

56. Lythrum salicaria fackelblomster. 

57. Thelypteris palustris Schott kärrbräken. 

58. Iris pseudocorus svärdslilja.  

 

Eldplatsen 

En samlingsplats som anspelar på kulturkaraktären eftersom människor genom tiderna 

samlats runt eldar. Kan också fungera som en plats att vara ifred på, ensam eller med någon 
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annan. 

Växtexempel se under ”Det vilda”. 

 

Gångvägar/stigar 

Några gångvägar har jag ritat in. I den ”vilda” delen främst, men även i den mer ordnade, 

tänker jag mig dock att de som vistas i trädgården kommer att, och gärna får, göra flera stigar 

där det visar sig vara önskvärt. Det är viktigt att underlaget på gångvägarna är sådant att t.ex. 

personer i rullstol lätt kan ta sig fram, liksom bredden på vägarna. Jag har utgått från 

rekommendationer om vägbredd från b.l.a. Flatholm och Djärv (2008) men detta kan ha 

ändrats något under skissandets gång och kan behöva justeras. 

 

Sittplatser och Liggplatser 

Längs gångvägarna har jag ritat in en del sittplatser som ska göra att även personer som 

kanske inte orkar ta sig runt hela trädgården utan paus ska känna sig trygga med att gå där 

(Marcus, Sachs 2014). Dessa sittplatser tänker jag även ska ha funktioner som platser att 

uppleva trädgården ifrån, att vara ifred på eller ha samtal på mm. De kan förhoppningsvis 

också fungera som ”lockbeten”, genom att locka någon att gå ut/ vidare i trädgården för att 

komma till platsen som skymtar eller som en vet finns där längre bort. Det senare gäller även 

de sittplatser som inte ligger i direkt anslutning till gångvägar. Dessa destinationer är tänkta 

att ha funktioner som att vara ifred-platser eller platser för samtal. Den som sitter ska ha 

skydd i ryggen och utsikt över trädgården eller över natur utanför trädgården. På några 

ställen kan ljudet av vatten bidra till känslor av trygghet och ro (Heerwagen, Orians 1993, 

Ulrich 1999). Liggplats har jag bara ritat in en, i form av en stor sten vid dammen. Jag tänker 

att det gärna kan finnas fler platser som passar att ligga och vila på. Det kan handla om 

hängmattor, om bänkar som passar att ligga på, om liggunderlag som finns att låna med sig 

ut i trädgården. 

 

Runtomkring, Omgärdande växtlighet 

När det gäller målgrupper med stressrelaterade sjukdomar och hälsotillstånd är det enligt 

forskningen viktigt att hälsoträdgården är en sluten plats där deltagare vet att det inte 
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kommer in utomstående under tiden de är där. Hälsoträdgården ska erbjuda en känsla av att 

problemen och omvärlden stängs ute därifrån, men samtidigt får det inte kännas instängt att 

vistas där. Exakt hur detta ska åstadkommas är en uppgift för en erfaren landskapsarkitekt, 

liksom hela hälsoträdgårdsdesignandet enligt b.la. Elers Koch, Stigsdotter et al. (2008) och 

Marcus Sachs (2014). Med full respekt för detta gör jag ändå ett försök och tänker mig 

växtlighet runt trädgårdens ytterkanter i väster, norr och öster. I söder finns högt gräs och ån 

som gräns för utomstående. Att den tänkta platsen är på en åker ger trädgården ett 

automatiskt skydd genom att det är otympligt att ta sig dit på andra sätt än via de anlagda 

vägarna. Detta kan möjligtvis motivera avkall på total inneslutenhet. Nåväl, vad jag tänkt mig 

när jag skissat är rejäla, täta och höga granhäckar runt entrén i norr och längs hela den sidan 

av trädgården. Dessa häckar kan möjligtvis gå ner en bit på öster- och västersidorna av 

trädgården för att där ”lösas upp” eller avlösas av mindre heltäta häckar. Längre ner vid den 

vilda delen, i både öst och väst, föreställer jag mig landskapsväxter i form olika slags 

friväxande buskar som bildar en inte nödvändigt vis rak häck. Om detta inte blir tätt, tryggt 

och säkert nog kan det kompletteras med diskreta men ordentliga staket och med 

informationsskyltar. Staket skulle också mycket väl kunna vara motiverat med tanke på rådjur, 

vilka det finns gott om idag på denna plats. Ett alternativ skulle kunna vara att bara ”stängsla 

in” den övre delen av trädgården ordentligt och låta den nedre delen vara öppen för den som 

vill att besöka. Både vid början av gångvägen, och kanske redan vid Stallet eller vid 

Kulturmagasinet, och vid själva entrén till hälsoträdgården, tänker jag att det bör finnas 

tydliga skyltar som visar på vilka öppettider som gäller för ”utomstående”, som Wij 

Trädgårdars besökare, studenter m.fl., eller om och i sådana fall hur dessa kan boka 

visningar/studiebesök i hälsoträdgården.  

 

Växtexempel:  

 

59. Amelanchier spicata fk Falun E häggmispel. 

60. Crataegus flabellata var. grayana fk Uppsala E häckhagtorn. 

61. Rosa majalis FK Tuna Skog E kanelros.  

62. Viburnum opulus 'Strömsund' E skogsolvon. 
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Alternativet hörnan 

Nedan följer skisserna och en översiktlig beskrivning av dem. 

 

Figur 8: Skalan gäller i A3-format. 
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Figur 9: Detalj till skissen ovan (fig. 8). Skalan gäller i A3-format. 
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Jag går inte in på detaljerna för denna plats som för hälsoträdgården Bakom ladan (ovan). 

För detta ”viste” på ca 200m² har jag inte tänkt en specifik plats på Wij. Men jag har varit ute 

och sonderat och funderat över några olika alternativ på platser. Förutom mina tidigare 

ratade platser på grund av trafikljud m.m. (arkivkullen och bågskyttebanan under askarna) 

har jag även tittat på olika ställen i anslutning till ekbacken, i närheten av där bikuporna står 

nu. Det är främst där jag har tänkt mig platsen under skissandet, för att kunna ta hänsyn till 

väderstreck, befintlig vegetation mm. 

 

Skisserna ovan gjorde jag på kort tid vid ett tillfälle, genom att försöka plocka ut de element 

ur mina listor på innehåll som verkade mest väsentliga och som jag trodde skulle vara möjliga 

att ordna utan en jättebudget och flera års anläggande. Efter det tillfället har jag inte lagt mer 

tid på att bearbeta och förfina skissen. Jo, jag har skissat lite på innehållet i en central 

plantering där (figur 6) och funderat över växter som skulle kunna passa att använda på 

denna plats. Jag har föreställt mig ett befintligt vegetationsbestånd i bakkant av platsen, som 

eventuellt behöver förstärkas med fler busk-/trädplantor. Runtom platsen har jag tänkt mig 

friväxande häckar av något snabbväxande slag som passar ihop med vegetationen bakom och 

runtomkring. Högre häckar i ”bakkant”(norr) och på sidorna och lägre i ”framkanten”(söder), 

speciellt om framkanten ligger ut mot en åker utan större risk för insyn. 

Här finns inget hus att vara inomhus i, utan här har jag tänkt mig att gruppen använder 

befintliga lokaler på Wij och har ovan skissade plats som sin egen hörna utomhus för t.ex. 

samlingar, fysiska gruppaktiviteter, mer rent terapeutiska aktiviteter av olika slag och samtal. 

Jag har ritat in ett vindskydd, ett redskapsförråd, en eldplats framför vindskyddet, arbetsbord 

i olika höjder, en plats för fysisk aktivitet samt mindre sittplatser för privata samtal. Utöver 

det har jag ritat in en relativt stor plantering för att få med sinnesstimulerande växtlighet, 

artrikedom, möjlighet att vara någorlunda ifred och ”gömd”, ett litet inslag av vatten och för 

att hela platsen ska vara mindre öppen. Markunderlaget har jag inte kommit fram till hur det 

ska vara. Platsen ska förstås vara tillgänglig för personer med olika hjälpmedel som t.ex. 

rullstol. Gångar och arbets- och vistelseytor skulle eventuellt kunna ha s.k. ”stenmjöl” som 

underlag. Klippt gräs kan passa på platsen för fysisk aktivitet. På övriga ytor, så som emellan 

gångvägen och planteringen är klippt gräs, ansad naturlig vegetation eller täckbark några 
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förslag. Jag har tänkt mig att detta är en plats som kräver att resten av Wij Trädgårdar och 

naturen runtomkring Wij används i hög grad jämfört med för platsen Bakom ladan. 

Vindskyddet och arbetsborden skulle kunna ha andra former som passar till den plats de är 

på. Komponenterna kan självfallet också byta plats för att passa olika aktuella platser. 

Arbetsborden skulle med fördel kunna grupperas bättre än i min skiss. 

Impulsen till att göra denna skiss kom när jag fick höra om ett eventuellt pilotprojekt 

med ”grönt rehab” på Wij som skulle kunna dra igång redan under vårterminen 2015. 

Diskussion 

Bakgrund och källor 

De forskare och teorier jag valt att kortfattat presentera i bakgrunden till arbetet är en 

bråkdel av vad jag läst och tagit till mig inte bara under detta arbetes gång, utan under de 

senaste fyra åren av intresse inom detta område. Det finns inslag och ställningstaganden i 

mina skisser som kanske inte direkt kan relateras till de teorier som presenterats i 

bakgrunden. Utöver de källor som redovisats vid varje inslag i listan av ”innehåll” finns det 

förmodligen inslag som omedvetet bygger på sådant jag tagit till mig under denna fyraåriga 

process men inte tagit med i arbetet.  Jag har tagit del av en mängd information av olika 

författare och föreläsare. Till detta kommer personliga erfarenheter och andras erfarenheter 

genom samtal med till exempel trädgårdsmästare. Det vore orimligt att under dessa veckor 

analysera, sortera och hitta ursprungskällorna till allt. Jag tror att det ligger i skissandets 

natur att det (i detta fall trädgårdar) som skissas får någon påverkan av den skissande 

personens egna erfarenheter genom livet. I och med intensivt samarbete med ett 

designteam som medvetet arbetar efter evidensbaserad design, kan jag dock tänka mig att 

utformningen skulle präglas mer av just vetenskap och evidens, mindre av en människas 

personliga preferenser. 

En av mina enligt mig själv viktigaste källor är samtalen med trädgårdsmästarna Li Sandberg 

och Elin Eriksson, handledarna för ”AME- plats att växa”, med vilka jag haft en kontinuerlig 

dialog. Detta har varit av stort värde för mitt arbete. Jag har dock inte vid varje 
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samtalstillfälle kunnat veta vad i samtalet som jag skulle komma att använda i denna text 

och kan därför inte ange exakt datum för all information från dem. De har dock fått läsa och 

godkänna texten innan publicering. En viktig synpunkt jag fick av Elin angående att jag 

uppfattat det som att de hade det så bra i ”AME- plats att växa” redan och kanske inte skulle 

behöva en hälsoträdgård, var följande: 

Tycker du har uppfattat oss rätt med att vi har det bra men vi beskriver också 

en önskan om en utveckling av projektet där det vore skönt att kunna gå 

helhjärtat in i naturen och trädgården utan att ha ett ”produktionsansvar” 

gentemot kommunen. Alltså de övriga uppgifter vi är ålagda att utföra som 

”byträdgårdsmästare”. Framförallt ser vi att trädgårdssysslor som behöver 

utföras i en offentlig miljö lämpar sig mindre bra då vila, trygghet och rofylldhet 

är behovet hos deltagarna. En anpassad och planerad miljö utifrån de behoven 

vore att föredra vid ett flertal situationer. För dessa tillfällen har Wij trädgårdar 

som plats, vår lokal och vistelse ute i den vilda naturen varit mest givande och 

hälsofrämjande. Vi vill definitivt gå i en riktning mot ” grön rehabilitering” i en 

mer ordnad och kravlös form. (Elin Eriksson, skriftlig kommentar den 22 

november 2014).  

 

Andra viktiga källor är ”lokal” information så som hur Wij Trädgårdar ser ut, hur projektet 

”Under eken” ser ut m.m. Dessa källor är förstås inte ”peer rewived” och publicerade i 

välkända vetenskapliga tidsskrifter. Eftersom jag har velat fokusera på och utgå ifrån den 

aktuella situationen på olika plan i Ockelbo och på Wij Trädgårdar, har det inte blivit tid över 

till att göra en mycket omfattande och djuplodande litteraturstudie av forskning och 

vetenskap inom området. Jag har fått utgå ifrån det viktigaste historiska och det viktigaste 

aktuella material jag lyckats finna.  

Eventuellt skulle jag ha kunnat interagera med representanter för målgruppen, i form av 

exempelvis samtal, intervjuer eller enkäter. Det prioriterades bort på grund av 

tidsbegränsningen och på grund av att mitt arbete är hypotetiskt och inte något som SKA 

anläggas. 



 

 

 
53 

Arbetssätt   

Eftersom jag har valt att göra mitt arbete i en process där varje liten del leder till nästa lilla 

del har inte allt kunnat planeras i förväg. Det har jag upplevt som en fördel eftersom jag har 

lärt mig saker på vägen och kunnat gå vidare utifrån dessa lärdomar. Ett annat sätt att göra 

detta arbete på kunde ha varit att bestämma från början exakt vad som skulle tas reda på 

från vilka källor, t.ex. genom att utföra regelrätta intervjuer istället för samtal, använda en 

tydligt utformad skissteknik m.m. Ett sådant arbetssätt skulle säkert passa en del personer 

bättre. Kanske gäller det mig också när/om jag skulle lära mig något sådant verktyg.  

Att lägga en massa tid på att välja en verklig plats till en trädgårdsskiss utan planer på 

anläggning kan kräva en förklaring. I mitt fall heter förklaringen motivation i form av 

verklighetsförankring. Att kunna vara på platsen och föreställa mig det jag skissat, att känna 

platsen med alla de intryck, d.v.s. information, en plats kan ge, och att kunna se den verkliga 

platsen med sina omgivningar framför mig i fantasin när jag satt inne och skrev och skissade, 

gjorde att jag fann meningsfullhet i att fortsätta. Den tid jag lade på detta var av eget val 

utanför kurstiden för detta arbete. 

I flera källor som använts i detta arbete, speciellt inom ramen för Evidensbaserad 

hälsodesign, understryks vikten av att arbeta i designteam. Med designteam menas ett 

samarbete mellan landskapsarkitekt, eventuellt involverad vårdpersonal, experter på den 

tänkta målgruppen, trädgårdspersonal och representanter ur målgruppen för vilken 

trädgården är avsedd (Stigsdotter 2012, Marcus, Sachs 2014). Insikten om detta kom när jag 

började läsa inför arbetet. Det har begränsat vilka riktlinjer jag kunnat följa. Jag har haft stor 

fördel av samtalen med Elin Eriksson och Li Sandberg i detta avseende. I övrigt har jag valt de 

riktlinjer som gäller konkreta inslag och kvalitéer i hälsoträdgårdar tillägnade den valda 

målgruppen för arbetet. 

Val av tänkt målgrupp och val av tänkt plats.  

Mot slutet av tiden för mitt arbete blev det aktuellt med en s.k. ”grön rehab”-verksamhet på 

Wij Trädgårdar i Landstingets regi. Med tanke på det, om jag hade vetat det tidigare, hade 

det kanske verkat mer aktuellt att göra ett designförslag till den målgrupp de ämnar rikta sig 
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till (vilket för mig i skrivande stund är okänt). Kanske hade det gett mig en mer specifik 

målgrupp eftersom Landstingets verksamhet täcker in ett större geografiskt område och ett 

större antal människor, d.v.s. ”fler av varje”. Det i sin tur hade kunnat ge mig tydligare ramar 

för mitt arbete. Jag vill ändå säga att jag av egoistiska skäl är glad att det inte blev så efter 

som den målgrupp jag nu haft som utgångspunkt har passat mitt intresse och eftersom den 

utmaning det har varit med en ”ny” slags målgrupp har hållit mitt engagemangs låga igång. 

Dessutom vill jag tro att mitt designförslag utan större svårigheter skulle kunna anpassas till 

andra målgrupper. Och är målgruppen närliggande stressrelaterade sjukdomstillstånd/ 

riskzonen för utmattningssyndrom, så tror jag inte att mitt designförslag skulle behöva 

ändras mycket eftersom jag tittat mycket på både designkriterier och forskning från Alnarps 

rehabiliteringsträdgård och Nacadia, båda designade för människor med stressrelaterad 

problematik (Corazon, Stigsdotter et al. 2012, Tenngart Ivarsson 2011). Detta för att jag 

uppfattar att min valda målgrupp ligger nära stressrelaterad problematik och för att jag inte 

hittat några specifika designguider för densamma. Vidare angående den valda målgruppen 

är jag medveten om att den kan uppfattas som otydlig, vilket jag kan hålla med om samtidigt 

som jag fortsatt vill framhålla att jag är nöjd med valet av målgrupp och att jag känner mig 

priviligierad som har fått detta tillfälle att sätta mig in en smula i denna ”Ockelbomodell”!  

Det finns några saker som jag tycker kan ifrågasättas med mitt platsval för den tänkta 

trädgården: 

 Åkern är en del av Landskapsparken. Att anlägga en trädgård där skulle ta bort en del av 

det sammanhängande intrycket av detta öppna landskap som omgärdar Wij Trädgårdar. 

 Åkern bearbetas med traktor. Under de dagar som detta sker skulle det säkert höras och 

vara mer eller mindre störande inne i trädgården. 

 Det kunde ha varit lättare på vissa sätt att utgå ifrån en plats med befintliga träd, kullar, 

stenar… någonting som gav lite fler ledtrådar om hur en trädgård skulle kunna utformas.  

 

Stora, gamla och stabila träd, som ger intryck av att ha funnits på samma plats i många, 

många år kan utgöra mycket värdefulla platser för rekreation. De kan bidra till flera av de 

viktigaste platskaraktärerna för stressade människor (Stigsdotter 2012). Även om största 
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möjliga storlekar av träd och buskar, samt ”färdiga häckar” köptes in för att påskynda 

etableringen skulle en trädgårdsanläggning på en åker ta ett antal år på sig innan den känns 

etablerad och inte som en nyanläggning. Träd ska rota sig och bli redo att stå utan stöd, 

buskar och perenner ska sprida sig och täcka marken, häckar ska växa sig täta, stigar ska 

trampas upp och gångvägar ”gås in” så att de inte känns nyanlagda. Under denna tid i 

synnerhet, men även senare när trädgården är etablerad, ser jag det som en självklarhet att 

verksamheter som bedrivs med trädgården som bas och utgångspunkt kan använda resten 

av Wij Trädgårdar, samt naturen som finns runt om kring Wij och Ockelbo. Detta tycker jag 

är en stor och viktig tillgång och ett centralt argument för att bedriva ”grön rehab” -

relaterade verksamheter här. Exempel på kvalitéer som kan vara svåra att hitta i en nyanlagd 

trädgård men som finns på Wij och i naturen runt om är känslan av rymd, t.ex. en skog som 

känns oändlig (Skärbäck, Wadbro et al. 2009), gamla träd, stora träd, etablerad skog, 

naturliga sjöar och vattendrag, total frånvaro av trafikljud och andra människor, vilda bär, 

möjlighet till långa promenader i naturen. Detta nyttjande av omgivningarna blir givetvis 

ännu viktigare om det skulle anläggas en mer begränsad liten trädgård/plats för ändamålet, 

något liknande förslaget i skissen ”alternativet hörnan”. 

Är det då verkligen befogat med en hälsoträdgård på landsbygden, där naturen finns nära 

och den stadstypiska stressrelaterade problematiken kan tyckas inte borde vara aktuell? I 

forskningen talas det ju mycket om just ”naturen” som läkande och hälsofrämjande och inte 

specifikt trädgårdar (Ottosson 2001, Ottosson, Grahn et al. 2008). Räcker det inte med den 

natur som redan finns runt Ockelbo? Som nämndes i bakgrundsavsnittet är inte alla typer av 

natur hälsofrämjande för alla människor (Hartig, Mitchell et al. 2014, Nanda, Eisen et al. 

2008, Tenngart Ivarsson 2011). Detta tycker jag ska beaktas men inte leda till uteslutande av 

hälsofrämjande verksamheters nyttjande av annan natur, som i detta fall t.ex. Wij 

Trädgårdar och skogen runt Ockelbo. Att bo i en liten kommun på landsbygden innebär inte 

självklart att vara en aktiv friluftsutövare utan det är snarare så att den del av befolkningen 

som bor på landsbygden av olika anledningar är mindre fysiskt aktiva, med en generellt lägre 

hälsa än stadsbor som resultat. De upplevda stressnivårena hos landsbygdsbor är däremot 

generellt lägre än hos tätortsbefolkning (Statens Folkhälsoinstitut 2011, Melinder 2007). Att 

stressnivåer och medföljande problem är lägre på landsbygden betyder dock inte att de är 
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obefintliga, för mycket stress är fortfarande ett stort folkhälsoproblem. Under samtal med 

handledarna för min tänkta målgrupp framkom det önskemål om ett ”eget viste”, en plats 

att känna gemenskap och sammanhang på. Jag tror inte att det skulle fungera med var som 

helst i naturen runt Ockelbo, åtminstone inte utan lite anläggande och ett hus.  

Angående de platser som jag valde bort som utgångsplats för mina skisser så tror jag ändå 

att de också skulle kunna fungera bra. Det skulle gå att ta bort mycket av vägljud och känslan 

av att vara ”mitt i smeten” med växtlighet, i synnerhet häckar och liknande inslag. 

Innehållet i den tänkta trädgården 

Det kan kanske verka som att jag godtyckligt har plockat ut trädgårdsinnehåll ur texter, 

böcker och andra trädgårdar hej vilt och stoppat in i min skiss. Så är det dock inte, vill jag 

hävda. Jag har utgått ifrån de källor jag funnit mest relevanta för ändamålet, både äldre och 

nyare. Den kombination av källor som detta resulterade i beror på valet av en målgrupp som 

jag inte kunnat hitta någon samlad forskning om, rörande innehållet i en hälsoträdgård. Jag 

har strävat efter att använda internationellt material att utgå ifrån i kombination med den 

värdefulla Sverige- och Danmarkbaserade forskning som finns. Utöver det har jag också 

utgått ifrån egna erfarenheter av vad som är möjligt, brukligt och bra att ha i en trädgård. 

De mycket frekvent citerade och använda verktygen från SLU, Alnarp; de åtta 

parkkaraktärerna och behovspyramiden, hade jag först inte tänkt använda mig av eftersom 

jag såg dem som något som ofta används slentrianmässigt för att de är konkreta och enkla 

att ta till sig. Men efter att ha läst mer om dem, hur de kom till och hur de utvecklats, tyckte 

jag ändå att de var relevanta att ha med som ett verktyg att ”checka av” min skiss mot. Både 

för att de representerar en variation av miljöer och för den forskning om natur och människa 

som de står för. Det kan dock ifrågasättas hur denna (och annan) svenska forskning går ihop 

med delar av min valda målgrupp som kommer från andra kulturer än den svenska. 

Verktygen från Alnarp bygger, som jag beskrev i bakgrunden, på äldre internationell 

forskning, men de är framtagna i Sverige. 

Jag tror att en anledning till att en hälsoträdgård kan vara mycket funktionell för målgrupper 

med olika kulturell bakgrund är att det går att lyfta in delar av olika kulturer i form av växter 
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och symboler. Detta är inget jag har skissat på, utan tänker att det terapeutiska ligger i att 

deltagarna själva är med och skapar, t.ex. väljer växter, målar, bygger något eller skulpterar. 

Det har varit speciellt att utforma en hälsoträdgårdsskiss till en plats där de ”vanliga” stora 

trädgårdsinslagen redan finns, som en stor köksträdgård, en örtagård, en fruktlund, 

bärbuskar, mer strikta trädgårdsdear o.s.v. Det kan tyckas överflödigt att dessa inslag ska 

finnas i hälsoträdgården också. Av erfarenheter av besök i Alnarps rehabiliteringsträdgård 

känns det inte konstigt att denna är en ”komplett” trädgård (inklusive köksträdgård m.m.) 

trots att den ligger i nära anslutning till stora trädgårdsanläggningar (Alnarpsparken, Sveriges 

Lantbruksuniversitet). Situationen på Wij trädgårdar är självfallet en annan än den i Alnarp, 

men ändå jämförbar. Och med tanke på att förmodligen inte alla i målgruppen för den 

tänkta hälsoträdgården är i sådant tillstånd att de kan ta del av Wij Trädgårdar, åtminstone 

inte alla dagar, som när det är fullt av besökare, så har jag ändå valt att lägga in inslag av 

sådant som redan finns på Wij i skissen. Ett exempel: En anledning till att ha olika ätbara 

växter i trädgården är, som beskrivits ovan, att vissa terapi-relaterade aktiviteter kan bygga 

på att förädla örter och grönsaker från trädgården (Tenngart Ivarsson 2011) och då tänker 

jag att det är berikande att deltagarna får vara med kanske redan från sådden av dessa 

växter, eller vara med att skörda, oavsett om de orkar vistas bland turistande besökare eller 

ej. Det skulle också kunna bidra till att få in mer grönsaker, frukt och bär i kosten hos 

deltagare om det är önskvärt. 

Växtval har jag lagt proportionerligt liten fokus vid. Det handlar främst om prioritering. Det 

grundar sig också mycket i att fokus på specifika växtarter i litteratur om natur/trädgård-

människor-hälsa inte förekommer särskilt frekvent alls, enligt mina erfarenheter. Om det 

gjorde det skulle det antagligen inte fokuseras i första hand på mellersta Sverige, men jag 

tror inte heller att det hade varit något stort bekymmer att översätta till växter som skulle 

passa här. 

De växtförslag som finns till varje del av trädgården är baserade på platsens biologiska 

förutsättningar och på vad just den aktuella delen har för hälsofrämjande uppgift. Jag har 

valt många E-plantor b.la. för att de är klimatanpassade och sjukdomsresistenta i hög grad. 

För den hälsofrämjande aspekten är det tillexempel viktigt att få med växter med höstfärger 

och växter med vinterkvalitéer för att betona årstiderna. Ett annat exempel är synintryck. 
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Inte för starka blomfärger, inte för röriga former på växterna i entrén har jag tänkt. Variation 

av platser med lugnare och starkare färgsättning är meningen i det vilda. Dofter och smaker 

är ett tredje exempel och anledningen till kryddväxterna i form-sinnes-vinter-trädgården. De 

stora träden är valda för att representera trygghet och stabilitet (liksom stenarna). 

Avstånden mellan växterna i skissen är godtyckliga eftersom skissen gjordes innan några 

växtförslag var framtagna. Till exempel har jag satt träden för nära varandra på några ställen 

på skissen. Det gäller i fruktlunden och vid vårdträden som visserligen gärna får växa ihop, 

men det blir nog lite väl trångt. Lösning nr. ett är förstås att justera i skissen. En annan 

lösning är att använda fruktträd på svagväxande grundstammar som då blir mindre och att 

bara ha ett stort vårdträd i mitten av entréplanen eller att ha andra, mindre arter som 

vårdträd. 

På skylten som presenterar trädgården tänker jag att det är viktigt att det inte 

står ”hälsoträdgård”. Det kan kanske ställa krav som att ”här ska du minsann må bra”. Ett 

unikt namn tycker jag skulle passa bättre. Jag har kallat den ”Bakom ladan”. Det ger 

förhoppningsvis också en liten hint om anknytning till ”Under eken”.  

Övriga reflektioner 

Under detta examensarbetes gång har jag ofta känt mig otillräcklig för att jag inte har gått en 

landskapsarkitektutbildning. I mycket av den litteratur jag läst framställs det som en 

självklarhet att det är en landskapsarkitekt som ska designa hälsoträdgårdar. På flera ställen 

framställs det även som essentiellt att landskapsarkitekten samarbetar med 

hälsoträdgårdens tänkta personal och olika brukare. Jag har, som sagt, haft samtal med 

handledare för min tänkta målgrupp och med andra personer med koppling till Under Eken- 

projektet. Dessa samtal har varit mycket viktiga för mitt arbetes utveckling. De har också gett 

mig en bild av hur givande det skulle kunna vara att samarbeta med både 

målgruppsexperter, behandlingspersonal, representanter för målgrupp m.fl. i ett verkligt 

projekt. Det skulle sannolikt ha varit värdefullt för mitt arbete om jag kunnat genomföra 

studiebesök på hälsoträdgårdar eller intervjuer med erfaren personal på sådana under detta 

arbete. 
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Att mina aktivt produktiva stunder är korta och de passivt produktiva sträckorna är långa och 

oumbärliga (med allt sitt motstånd) har blivit tydligt. Jag behöver kämpa och kämpa och till 

slut ge upp för att komma någonstans, så ser min process allt som oftast ut. Det kan gälla att 

hitta en borttappad vante, ringa ett viktigt samtal eller att göra en C-uppsats. Kruxet är att 

glömma bort detta varje gång för att kunna gå igenom det. Det har varit viktigt att träffa 

andra som kan titta på mina skisser och säga vad de tänker. För att få höra deras tankar och 

upptäcka konstigheter, för att få förklara med ord varför jag gjort si eller så, och för att det 

blev som ett slags mini-deadlines för att göra skisser som var någorlunda förståerliga. Jag har 

fått hjälp av Elin Eriksson och Li Sandberg med synpunkter på skissen utifrån målgruppens 

behov och utifrån deras erfarenheter inom området hälsoträdgårdar. Det har handlat om 

saker som vilka komponenter som ska ligga var i den tänkta trädgården. Till exempel flyttades 

platsen för fysisk aktivitet närmare huset och växthuset och köksträdgården blev mindre och 

utan trädgårdsland. Av min handledare Yngve Gunnarsson fick jag kommentarer angående 

formgivningen av trädgården. Det ledde bland annat till att de kurviga stigarna i den ”vilda 

delen” inte blev så överdrivet kurviga och till att jag ritade in en väg och en entré för bilar. 

Mirjam Åkerblom, landskapsarkitekt och lärare vid Trädgårdsmästarprogrammet, har 

kommenterat gällande utformning av helheten, skötselaspekter och gett konstruktiv kritik på 

de växtförslag jag vid det tillfället hade hunnit göra. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Beskrivning av projektet ”Under Eken” 

 
UNDER EKEN  
Under Eken1 syftar till att utveckla landsbygdskommunens möjligheter till ett friskt liv för 
personal och medborgare i Ockelbo kommungenom att integrera vistelse och verksamhet i natur 
och trädgård i så många verksamheter som möjligt. Samtidigt ökar möjligheter till arbete och 
sysselsättning, minskade sjuktal och en god integration. 
Målet är att utveckla den lilla kommunens styrka genom att finna nya och smarta 
samarbetsformer för verksamheter inom kommunen i vidaste mening.  
Genom den resurs som Wij Trädgårdar representerar samverkar vi kring det ”gröna”. 
Verksamheter som förskola, skola, AME(arbetsmarknadsenhet), integration av nya svenskar, 
äldreomsorg, personalvård, Ockelbogårdar mm samt att utveckla samverkan med 
organisationer och företag. 
Vi arbetar för att etablera ett arbetssätt där problem och lösningar ses som gemensamma och 
kan bearbetas i konkreta delprojekt. 
Vi ska också generalisera erfarenheterna för att utforma en modell för detta arbetssätt. För ett 
hållbarare Ockelbo (med plats att växa)  
För att prova samverkan mellan verksamheter kring det gröna har 5 delprojekt kört igång! 
 
DELPROJEKTEN  
 
FÅR PÅ BYN  
De är speciella, fåren som betar sly här i krokarna. De håller markerna öppna. De gör oss 
människor gott bara genom att finnas i vår närhet. De är också unika på ett alldeles eget sätt, 
genom att vara allmogefår av rasen Gestrikefår.  

Den ursprungliga flocken fanns här i kommunen, i Mörtebo. 1994 köpte Anita Gröndahl och 
hennes sambo Sven Hägglund två tackor, ett bagglamm och ett tacklamm av Per Hansson, 
Åkrarna. Samma år köpte de även de sista sju tackorna och en bagge från ursprungsflocken hos 
Göran och Barbro Rydkvist i Mörtebo, Ockelbo, där man hållit fåren för ullens skull. De hade i sin 
tur köpt sina får i slutet av 1980 av Pelle Johansson, Gruvan, Åbrotorpet i Ockelbo. Idag finns det 
cirka 350 st kvar. Fem av dem arrenderas nu av kommunen. De är satta att beta på områden vid 
äldreboendet Bysjöstrand och på Wijs marker.  

Den gröna miljön blir bättre av några får på bete. Bort med snåriga väggar av sly. Istället öppna, 
vackra grönområden! Stängsling och skötsel av fåren sköts av deltagare på arbetsmarknads- och 
integrationsenheten AME, personer med lång erfarenhet av just fårskötsel. 

AME-PLATS ATT VÄXA  

Glädje på jobbet. Den lust och gemenskap som kommer med meningsfullt arbete. Att få känna att 
man har en plats bland andra. Att få ge tillbaka och att få en chans att komma tillbaka. I projektet 
Plats att växa arbetar gammelsvenskar med särskilda behov på arbetsmarknaden sida vid sida 
med nysvenskar från hela världen. De arbetar praktiskt med trädgård och relaterade sysslor, gör 
fint, odlar och vårdar vår gemensamma utemiljö. Handledare är trädgårdsmästare, som från 
tidigare yrken har vanan att arbeta inte bara med växter utan även med människor. Hållbar 
integration är projektets ledstjärna. Här uppstår möten och inleds relationer. Sekundärt men 
ändå viktigt är de värdefulla insatser som görs på kommunens marker och Wij trädgårdars 
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anläggningar. Arbetet är inte konstruerat utan har betydelse och gör märkbar skillnad. Så skapas 
stolthet och stärks självkänslan.  

Samarbetet har redan slagit väl ut och är ett fint exempel på hur gröna visioner kan gå hand i 
hand med folkhälsomål och arbetsmarknadspolitik. Från kommunens sida sker satsningen inom 
ramen för verksamheten på AME, Arbetsmarknad och Integrationsenheten. Även det tekniska 
kontoret är involverat. Idén uppstod ur en anda av samverkan över gränserna. Syftet är att 
skapa plats. Plats för individens behov, plats att kunna växa, plats att gå vidare i livet. 

HÄLSOFRÖN PÅ BYSJÖSTRAND  
På Bysjöstrand, Ockelbos äldreboende, gror och spirar det. Det grönskar! Annueller, perenner, 
kryddor och bär. Färger, former dofter och smaker.  
Boende och personal tar hand om och njuter av växterna. Bysjöstrands innergård förvandlas till 
en härlig trädgård i samarbete med trädgårdsmästare på Wij. I väntan på denna helt nyanlagda 
härlighet så ordnas mobila odlingar. Viktigt är att anpassa tillgängligheten för de äldre.  
Växter, och inte minst dess dofter väcker minnen. Att få känna och lukta, nypa av lite kryddor till 
maten, eller plocka bort vissna blommor kan vara mycket värt för många äldre. Forskning visar 
tydliga kopplingar mellan naturen, det gröna och vårt välbefinnande. Detta är även ett steg för 
att förbättra arbetsmiljön, trivseln på arbetsplatsen och för att väcka ett intresse för det gröna 
hos personalen. Kurser och ökad tillgänglighet till Wij trädgårdar för både personal och boende 
är en också en del i detta arbete. 

FRÅN JORD TILL BORD  
Morötter, pumpa och potatis.  
Odlarna är barn i årskurs två på skolorna Rabo och Gäveränge. De deltar vid sättning och skörd 
och får lära sig grödornas historia. Ingår gör skolämnen som matte, naturkunskap och historia. 
Barnen får en ökad förståelse för ekologi, mat och naturens resurser. Målet är att praktisk odling 
utomhus ska integreras med läroplan och pedagogik.  
En grön skola är ett tydligt mål i Vision Ockelbo 2020. Wij trädgårdar har fina möjligheter att ta 
emot skolklasser och förvalta odlingsprojekt under sommaren. Vi söker och vill utveckla en 
pedagogisk modell för samarbete med Ockelbos skolor som kan användas i större skala och fler 
årskurser. Projektet leds av trädgårdsmästare på Wij och kommunens utomhuspedagog. Det 
avslutas med en utställning på  
Wij trädgårdars skördefest i september.  
 
GRÖNA GÅRDAR  
Ockelbogårdar har lång erfarenhet av att förvalta bostäder och vill öka hyresgästernas 
engagemang. Men hur skapar man mötesplatser som inspirerar till samtal? Som lockar de 
boende att ta med sin kaffekopp ut? Att ta nyskapande och gott humör med ut på gräsmattan?  
Lära känna sina grannar. Skapa tolerans och förståelse för varandra, lära sig det svenska språket 
och kulturen och för den delen få lite insyn i andra kulturer och världen utanför oss. Så uppstod 
tanken på ett samarbete med Wij Trädgårdar. Var om inte här finns lång erfarenhet av att 
utveckla vackra och funktionella utemiljöer? I samverkan med hyresgäster och 
Hyresgästförening har man planerat förbättringar av Ockelbo Gårdars utemiljöer. 
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Bilaga 2: Foton från/på två av de tänkta platserna 

 

 
Foto 1: Hörnet på Kulturmagasinet (ladan) till vänster. Ungefär där gräsgången är på bilden har jag 

tänkt mig gångvägen till trädgården Bakom Ladan. 
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Foto 2: Kulturmagasinet till höger i bilden. Ån finns till vänster. Bortom den plöjda åkern är den 

valda platsen. 
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Foto 3: Utsikt mot nordväst från platsen där jag tänkt mig huset. 
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Foto 4: Utsikt mot norr från samma plats som ovan. 
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Foto 5: Utsikt mot nordöst från samma plats. 
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Foto 6: En av utgångsplatserna för skissen alternativet Hörnan. 
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Foto 7: Utsikt sydöst ut från platsen på bilden ovan. Kulturmagasinet syns rakt fram, lite till höger i 

bilden. 


