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Sammanfattning

Detta examensarbete syftar till att skapa ett gestaltningsförslag till en trädgård baserat

på  pc-spelet  League  of  Legends.  Arbetet  följer  konceptet  corporate  garden  då  det

baseras på en produkt som är skapad av ett företag. Arbetet ska besvara frågan ”Hur kan

ett  gestaltningsförslag  för  en  corporate  garden  för  spelföretaget  Riot  Games  med

inspiration från spelet League of Legends se ut?”, ”Hur uppfattar spelarna landskapet i

spelet?” samt ”Vilka växter kan passa i en miljö med halvskugga till skugga, lågt pH-

värde samt relativt hög markfuktighet i zon 1? ”. Metoderna som nyttjades var en kort

litteratursökning åtföljt  av en mer omfattande studie av spelets landskapsgrafik samt

enkätfrågor till målgruppen spelarna. Motiven till tagna beslut presenteras tillsammans

med  växtvalen,  varpå  illustrationsplanen  presenteras.  Som  komplement  till  denna

används exempelskisser i mindre skala för att kunna peka på detaljer, såsom placering

av  växtval.  Resultatet  pekar  på  25  stycken  olika  växter  som  passar  i  de  olika

ståndorterna.  Växtvalen  består  av  lignoser,  perenner,  mossor  och  knölar/lökar.

Illustrationsplanen visar en stor parkliknande trädgård i pc-spelet League of Legends

anda.

This dissertation isn’t endorsed by Riot Games and doesn’t reflect the views or opinions of Riot
Games or anyone officially involved in producing or managing League of Legends.  League of
Legends and Riot Games are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc. League of
Legends © Riot Games, Inc. 
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Bakgrund

Riot Games och League of Legends

Riot Games etablerades 2006 av ett par spelare i USA som trodde på att spelarfokuserat

spelutvecklande kunde resultera i otroliga spel. 2009 släpptes deras första spel League

of Legends. År 2015 har Riot Games drygt 1000 anställda och har 17 kontor över hela

världen.  Riot  Games  egna  ambition  är  att  vara  världens  mest  spelarfokuserade

spelföretag. Alltså att spelaren står i fokus över allt annat (Riot Games 2015).

PC-spelet League of Legends, som utvecklats av Riot Games, spelas av 67 miljoner

spelare varje månad. Det spelas även på professionell nivå som e-sport och i skrivande

stund har precis världsmästerskapen avslutats  – med enorma summor prispengar  till

vinnarna. Spelet spelas i matcher i lag om 3-5 spelare mot lika många i motståndarlaget

och  matcherna  varar  20  –  60  minuter  (Riot  Games  2015).  Den  mest  utmärkande

spelkartan/banan är Summoner's Rift (Wikipedia u.å).

League of Legends utspelar  sig i  en medeltidsinspirerad fantasymiljö med inslag av

steampunk. Steampunk kan enkelt förklaras som science fiction vars estetik grundar sig

på 1800-talets senare hälft. I steampunk drivs alla maskiner och uppfinningar av ånga,

steam, istället för elektricitet. Spelvärlden i League of Legends har en djupt utarbetad

fiktiv  historia  och  det  finns  en  tanke  med  allt.  Ramen  för  det  hela  är  ett  sorts

gladiatorspel där olika förkämpar blir utvalda att slåss i en kamp att ta över motpartens

högkvarter, så kallade  nexus. På vägen dit finns ett flertal torn som har i uppgift att

försvara sitt högkvarter mot motspelarna. För att kunna rasera motspelarnas nexus måste

ett antal försvarstorn förstöras. Spelaren själv kallas Summoner, alltså åkallare, det vill

säga  den  som åkallat  förkämpen till  platsen  för  att  slåss.  Därifrån  kommer  namnet

Summoner's Rift. 

Riot Games har en samling motton på sin hemsida som de kallar  The Riot Manifesto

(Riot  Games  2015).  Där  framgår  tydligt  företagets  värderingar,  samlat  under  fem

punkter:

• Spelarens upplevelse först

• Utmana sedvänjor

• Fokusera på talang och lag

• Ta spelande allvarligt
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• Var hungrig, var ödmjuk

De punkterna som har störst påverkan på detta examensarbete är de första två.: 

”Spelarens upplevelse först” vilket för Riot Games betyder att man lyssnar till spelarna,

vad  de  gör  och  säger.  Sedan  ska  detta  analyseras  och  efter  de  resultaten  tas

informationsbaserade beslut för att förbättra spelarens upplevelse. I ett flertal fall under

spelets gång har Riot Games haft en vision och tanke med en mekanik i spelet. Detta har

sedan bemötts på ett  oväntat  sätt från spelarna och  Riot Games har gjort ändringar

baserade på vad spelarna har uttryckt för åsikter. Mottot är relevant  tack vare fokuset på

spelarna som målgrupp.

”Utmana sedvänjor” innebär att man inte alltid ska följa i andras spår. Att våga göra

förändringar och det rätta i alla lägen. Att göra det rätta kan dessutom innebära att man

måste frångå regler och normer och på så vis bryta status quo. Ingenting är omöjligt,

helt enkelt. Detta motto är relevant eftersom trädgården kräver en djärv inställning att

våga ta sig an som en corporate garden.

Corporate Garden

Det finns en handfull examensarbeten skrivna genom åren inom ämnet corporate garden

som alla  pekar  på ett  fåtal  källor,  och alla  har  sin egen definition av vad corporate

garden är. Trädgårdsdesignern Ulla Fogelström definierar corporate garden på följande

vis på sin hemsida:

”En  så  kallad  corporate  garden  speglar  och  i  bästa  fall  förstärker

företagets  varumärke.  Redan  när  en  kund  eller  anställd  kommer  till  ett

företags entré ska man förstå vilka värden, produkter och tjänster företaget

står för.” (Fogelström 2015).

I  andra  examensarbeten,  såsom  Jona  Netsmans  ”Gediget.  Personligt.  Nyskapande.

Förslag  till  gestaltning  av  entréområdet  till  Växbo  Lin  utifrån  konceptet  Corporate

Garden.” från 2008 finns en annan definition av corporate garden av Karin Snell;

”Genom att gestalta miljön på rätt sätt kan en känsla av företagets anda ges

redan i entréområdet, på vägen in till företaget. Första intrycket är viktigt.”

Referensen som anges i examensarbetet, en hemsida, är inte längre tillgänglig. Vidare i

samma arbete  citeras  Madeleine  Tunbjers  hemsida,  men  även  där  är  vidare  läsning
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omöjlig  på  grund  av  icke  längre  tillgängligt  grundmaterial.  Madeleine  Tunbjer

definierar corporate garden som:

”En corporate garden handlar om plats för återhämtning, inspiration och

kommunikation.  Den  skapar  vi-känsla,  är  källa  till  återhämtning  för

personal  på  högvarv  samtidigt  som  den  inspirerar  till  nya  tankar.  En

corporate garden kommunicerar inte bara inåt utan även utåt och kan bli

en del i företagets kreativa och visuella strategi.” 

Snells  och  Fogelströms  tolkningar  är  till  synes  baserade  på  mindre

uppvisningsträdgårdar  för  entréområden. Då inte alla corporate gardens alltid finns i

anslutning till en byggnads entré är inte dessa tolkningar alltid relevanta. Hela konceptet

med det ”första intrycket” vilar på att det är en entréträdgård. Tunbjers tolkning om att

det ska vara en plats för avkoppling och kreativitet motsäger  Snells och Fogelströms

tolking då Tunbjer tycks syfta till en mer avsides plats. Det vill säga inte den mindre

visningsträdgården vid entrén.

Min  tolkning  av  en  corporate  garden  är  att  den  ska  representera  eller  symbolisera

företagets produkt, image eller värderingar eftersom den i första hand ska kommunicera

med företagets kunder och besökare. Om denna sedan ska nyttjas av företagets anställda

tillkommer andra krav, såsom ytor för avkoppling och rent av tillgång till arbetsplatser

utomhus. Exempelvis ytor med tak med möjlighet till internetuppkoppling. 

Varför en Corporate Garden för Riot Games och för vem?

Jag har spelat League of Legends sedan det gavs ut 2009 och har lärt känna ett stort 

antal vänner på så sätt. Som spelare har jag sett Riot Games växa och spelarantalet med 

dem. Det känns naturligt att förena konceptet corporate garden med ett numera 

multimiljard spelföretag som så tydligt månar om sina spelare. 

Användningsmöjligheterna för en Summoner's Rift-inspirerad trädgård är stora men 

särskilt vänder jag mig till målgruppen spelare.

Syfte

Syftet  med  detta  examensarbete  är  att  skapa  ett  gestaltningsförslag  för  en  fiktiv

corporate garden åt spelföretaget Riot Games. Gestaltningsförslaget är inspirerat av pc-

spelet  League  of  Legends.  Förslag  ges  på  lämpliga  växter  som  passar  in  i  de  av
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spelutvecklarna  tilltänkta  ståndorterna,  som  går  att  tolka  av  spelgrafiken,  samt

formspråket. 

Frågeställning

• Hur kan ett gestaltningsförslag för en corporate garden för spelföretaget Riot

Games med inspiration från spelet League of Legends se ut?

• Hur uppfattar spelarna landskapet i spelet?

• Vilka växter kan passa i en miljö med halvskugga till  skugga, lågt pH-värde

samt relativt hög markfuktighet i zon 1? 

Avgränsningar

Arbetet kommer inte ta upp några ekonomiska aspekter och ej heller någon form av

skötselplan  för  gestaltningsförslaget.  Inga  anläggningstekniska  aspekter  kommer  tas

upp.  Markbeläggning  och  hårdgjorda  ytor  nämns  endast  kort  och  fördjupas  ej.  Till

gestaltningsförslaget görs ingen planteringsplan. Illustrationsplanen kommer vidare inte

heller gå in i detalj på varje yta av denna. Representativa detaljer tas upp och beskrivs i

bild och text. Anledningen till dessa avgränsningar är tidsaspekten för arbetet.

Metod

Det  har  gjorts  en  kortare  litteratursökning angående corporate  gardens  för  att  finna

någon  sorts  unifierad  beskrivning  av  konceptet.  Mer  omfattande  studier  angående

Summoner's  Rifts  utformning har gjorts  och vilka element som gör den unik.  Detta

gjordes  genom  att  kartlägga  Summoner's  Rift  landskap  inifrån  spelet  genom

användandet  av  skärmdumpar,  så  kallade  screenshots,  och  katalogisering  av  dessa.

Bilderna  studerades  sedan  för  att  ligga  till  grund  för  gestaltningsförslagets

grundutformande.  Ett elektroniskt frågeformulär har skapats och länkats via League of

Legends officiella forum. Växterna till gestaltningsförslaget valdes utifrån ståndort samt

kompatibilitet med formspråket ur spelet.

Riot Games själva är inte inblandade överhuvudtaget då de inte har tid att avsätta för

elevarbeten vilket framgår tydligt av deras policy och rättsliga information (Riot Games

2015).
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Processbeskrivning

Arbetsgång

I  mitt  arbetssätt  har  de  flesta  moment  skett  parallellt  med  varandra,  dock  inleddes

arbetet  med  att  skapa  frågeenkäten.  Medan  den  fanns  tillgänglig  för  att  besvaras

påbörjades arbetet med att söka information om corporate gardens, Riot Games, League

of Legends samt grovskissa på utformningen av gestaltningsförslaget. När frågeenkäten

stängdes  för  nya  svar  efter  14  dagar  analyserades  dess  data  och  därifrån  fattades

besluten kring den slutgiltiga utformningen av gestaltningsförslaget. Växtvalen skrevs

innan jag utformade illustrationsplanen. Sist ritades illustrationsplanen. Denna gjordes

för hand.

Utgångsläge

Detta gestaltningsförslag har ingen faktisk beställare och ej heller en faktisk plats att

anläggas på. Det finns alltså inga önskemål från beställaren, vilket annars är normen för

ett  gestaltningsförslag.  För  att  ha  något  att  rätta  mig  efter  i  processen  hanteras

frågeenkäten delvis som ”önskemål från beställaren”. Riot Games huvudkontor ligger i

Los Angeles, Kalifornien, och har därför en helt annan flora än Sveriges breddgrader

och skulle ta alltför lång tid att finna information om. Dock finns det även kontor i vår

närhet såsom Dublin, Brighton och Berlin och med detta i åtanke utgår jag från zon 1

för lignoser. Dedikerade fans av League of Legends har räknat ut att Summoner's Rift är

någonstans mellan 160 – 200 m x 160 – 200 m, om den vore i verklig skala. Detta är

inga officiella siffror utan baseras på ett antal beräkningar, jämförelser och antaganden

(Reddit 2015).  Tyvärr återfinns inga officiella mått. Jag använder mig av måttet 160 x

160 m för gestaltningsförslaget, alltså 2,56 hektar. 

I detta examensarbete är trädgården en del av den produkt, det vill säga spelet League of

Legends, som Riot Games har skapat.  Eftersom Riot Games själva anser att spelarens

upplevelse  alltid  ska  prioriteras  är  gestaltningsförslagets  huvudsakliga  målgrupp

produktkonsumenter – det vill säga League of Legends spelare. Trädgården är tänkt att

användas som en avkopplande och inspirerande park där man kan strosa runt på stigarna

eller sätta sig ned och njuta.  Den kan även användas för Riot Games arrangemang,

såsom cosplay events och liknande. Cosplay är en förkortning av costume play, vilket

innebär att deltagarna klär ut sig till specifika figurer. Figurerna är ofta från datorspel,

filmer, grafiska romaner och liknande. Det är vanligt att i cosplaysyfte klä ut sig till

5



diverse figurer från League of Legends. Trädgården kan även användas som en sorts

temapark med vissa förändringar och tillägg av detaljer från spelet. 

Kort förklaring av Summoner's Rift ur spelarens synvinkel

För att förstå vikten av landskapet i Summoner's Rift måste en viss insikt av dess nytta i

spelet finnas. Summoner's Rift kan delas in i ett antal zoner:

   Figur 1. Karta över Summoner's Rift (League of Legends 2015 (A))

The Nexus 

The Nexus är högkvarteret och basen som spelarna ska skydda alternativt förstöra. Det

lag som först förlorar sitt  nexus har förlorat  matchen. Det finns två av dem, ett  för

vardera lag i respektive högkvarter. Med jämna tidsintervall ger båda nexus upphov till

minions,  alltså  underhuggare  som  har  till  uppgift  att  hjälpa  spelarna  att  förstöra

motståndarnas nexus. Dessa  minions  anfaller även motståndarna.  I högkvarteret finns

även något som kallas  inhibitor, fritt översatt till 'förhindrare', som just förhindrar att

nexus förstörs om inte åtminstone en av förhindrarna är förstörd. Utseendemässigt är de

mindre versioner av nexus, alltså lysande kristaller.

The Lanes

The Lanes är gångvägarna som leder till och från lagens respektive nexus. Mellan de

båda  nexus  finns  ett  antal  försvarstorn,  dessa  finns  längs  gångvägarna.  Minions
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använder  sig  av  dessa  gångvägar  för  att  ta  sig  till  motståndarnas  nexus.  De  tre

gångvägarna delas in i top lane (övre gångvägen), middle lane (mittengångvägen) och

bottom lane (nedre gångvägen).

The Jungle

Djungeln. Namnet är en kvarleva från föregångare i spelgenren. Det korrekta namnet

borde vara the Forest, alltså skogen. Hädanefter använder jag namnet skogen för denna

plats gällande illustrationsplanen. Skogen är ett område som ligger utanför gångvägarna.

Här finns inga försvarstorn men gott om platser att gömma sig på. Här finns heller inga

minions. Istället finns neutrala monster. Dessa anfaller inte spelarna om spelarna inte

anfaller först. Dessa neutrala monster är stationära till skillnad från  minions. Spelarna

kan inte gå in i terrängen, utan den agerar väggar eller avskiljare som skymmer sikt och

skapar en skoglig känsla. Skogen delas in i top blue jungle (övre blå djungeln), top red

jungle (övre röda djungeln), bottom blue jungle (nedre blå djungeln) samt bottom red

jungle (nedre röda djungeln). Färgerna blå och röd kommer från färgen på de största

neutrala monstren i den delen av kartan, samt färgtonen i grafiken i området. Top blue

jungle och  bottom blue  jungle  har  något  mörkare  färgskala  med blå  och lila  toner,

medan  top red jungle och  bottom red jungle  är  något ljusare och med färgskalor åt

orange, rött och gult. 

The River

Floden delar kartan i hälften och visar tydligt var gränsen går för fientligt område.

Övrigt

Vidare finns en del speltekniska moment som spelar stor roll för upplevelsen i spelet. En

av de funktionerna kallas fog of war, en väl använd effekt i olika spel som innebär att

spelaren inte kan se områden där spelaren själv eller dennes allierade inte befinner sig.

Detta gör att spelaren inte alltid kan veta var motståndarna befinner sig och öppnar upp

för en rad möjligheter och taktiker. 

En annan funktion är användningen av brush eller grass, alltså snårskog eller gräs (och

vid vissa ställen även vass.) Detta är de enda ytorna terräng som spelarna kan gå in i.

När spelaren går in i denna typ av terräng försvinner de från andras sikt. Endast spelare

som står i samma gräsyta kan se varandra där inne. Även detta öppnar upp för olika

taktiker, såsom bakhåll eller flyktförsök. I illustrationsplanen används namnet höggräs

för denna typ av gräs.
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Inventering av Summoner's Rift  

Figur 2.  Konceptkonst av Summoner's Rift med vy över ett  Nexus (League of Legends 2015 (A))

I Summoner's Rift, även kallad The Rift, är spelutvecklarnas egen avsikt att blanda det

nyckfylla, mjuka och välkomnande naturliga med det skarpa, stiliserade och hårdare

geologiska (League of Legends 2015). Det återfinns mycket sten och ruiner i spelets

grafik  blandat  med mjukare växtlighet,  vilket  visar  att  utvecklarna  strävat  just  efter

detta.  Intryck  både  från  verkligheten  och  fantasin  är  viktig  här,  något  som  jag  i

gestaltningsförslaget kommer att sträva efter att behålla. Vidare beskrivs The Rift som

en magifylld, otämjd, fantasiskog på en bergstopp (League of Legends 2015). Vid en

närmare  inspektion  av  spelets  konceptkonst  ses  blånande  snöklädda  bergstoppar  i

fjärran  och  en  typ  av  natur  som  till  stor  del  kan  kallas  för  nordisk  alternativt

nordamerikansk från de nordligare breddgraderna, se figur 2. 

Naturen  i  Summoner's  Rift  är  av  grafiken  samt  konceptkonsten  att  döma  av

barrväxtkaraktär  som  är  enhetlig  med  utvecklarnas  vision  med  den  otämjda

bergstoppen.
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The Nexus

Figur 3. Skärmdump ur League of Legends. Ett hörn av högkvarteret med dess podium, i utkant skymtar

nexuskristallen och i nederkant finns granliknande träd. (League of Legends 2015 (B))

Högkvarteret är en relativt stor öppen yta med stenläggning som leder fram till nexus.

Själva nexus   är en enorm kristall. Bakom den finns ett ganska stort podium, eller en

sorts halvcirkelformad trappa. Här finns även murar och ruiner.  Det finns odefinierbar

grönska mellan plattorna i stenläggningen. Detta kan vara någon sorts lägre gräs eller

mossa men mer än så går inte att  utröna av grafiken. I utkanterna av området finns

flertalet granliknande träd, såsom  figur 2 visar. Vidare finns även små områden med

blå/lilablommande växtlighet men det går ej att utröna vilken art det rör sig om, se figur

3. Blomstren är av låg till halvhög karaktär. I högkvarteret finns även försvarstorn, fem

av dem, men vid närmare inspektion så är de i själva verket stora statyer. Varje staty

håller en lysande kristall och i spelet är det just kristallen som beskjuter spelarna. I ett

gestaltningsförslag  kan  detta  mycket  väl  användas  som en  ljusarmatur,  se  figur 4,

liksom förhindrarna kan användas på samma sätt. Markförhållandet här kan antas vara

torrt då ytan är upphöjd samt stenlagd. 
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Figur 4. Närbild på ett försvarstorn, eller en staty. (League of Legends 2015 (B))

The Lanes

Figur 5.  Gångväg, eller en 'lane'. Bitvis stenläggning, packad jord och lågt gräs. I nedre vänstra hörnet

samt uppe till höger syns det höga gräset. (League of Legends 2015 (B))

Gångvägarna visar spår av stenläggningar, vilket kan förmodas har skapats för att ge en

ruinliknande känsla som skänker vibbar av forna dagars storhet. Där stenläggningen inte

håller ihop finns stigbildning på grund av frekvent användning, underlaget kan antas

10



vara packad jord. Som barriär mot det yttre området finns en stenmur som omgärdar

hela Summoner's Rift.  Mot skogen återfinns samma mur men med öppningar för att

kunna ta sig in i  skogen. Muren ger intryck av att vara mycket gammal och är på sina

ställen vittrad samt bitvis bevuxen med mossa. Med jämna mellanrum finns fyrfat på

muren, i spelet brinner dessa konstant vilket öppnar möjligheter för en elektrisk lösning

med ljusarmatur. I gångvägarna återfinns även försvarstorn med jämna mellanrum, och

även här kan de användas som ljusarmaturer. I varje gångväg finns det totalt fyra torn.

Växtligheten  i  gångvägarna  består  till  synes  av  lågväxande  gräs  och  blommor  av

oidentifierbar art. Här är även det första mötet med det tidigare omnämnda höga gräset,

kallat  grass eller  shrub. Gångvägen ger inte ett intryck av att vara särskilt torr, utan

tämligen frodig, dock inte på den direkta gångytan.

The Forest

Skogen är det område i Summoner's Rift  som står för det otämjda och det hotfulla.

Stigarna må vara relativt breda, men terrängen är skymmande och det är lätt hänt att

hamna i ett bakhåll från motspelarna här. Höga träd av barrväxttyp, som kan förmodas

vara någon art av gran, tornar upp sig bland ruiner och klippblock täckta av mossa,

oidentifierbara blommor i orange, gult, rosa, blå samt lila finns representerade beroende

på  vilken  del  av  kartan  man  befinner  sig,  lågväxande  gräs,  högt  skymmande  gräs,

svampar i onaturligt stora storlekar, stora ihåliga stubbar, enorma rötter som sveper runt

klippblocken  samt  väldiga  ruttnande  stammar  längs  marken  och  halvskymda  små

vattendrag. Skogen ger en känsla av väta, instängdhet och mörker. Här finns även de

flesta av de onaturliga inslagen, med lyor för de neutrala monstren. Vissa av ruinerna

uppvisar skinande runor och skrifter som en ren stämningshöjare. I verkligheten kan det

antas att denna miljö ger en naturlig hemvist för en mängd insekter som söker sig till de

nedfallna  stammarna,  stubbarna,  den  naturliga  miljön  samt  artrikedomen.  Här  finns

även ett naturligt habitat för fåglar och mindre däggdjur. 
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The River

Figur 6. Del av floden med ett område av kaveldun och näckrosor. (League of Legends 2015 (B))

Floden är inte egentligen  en flod, utan två vattendrag då den är uppbruten i mitten av

middle lane, se figur 7. Floden är inte särskilt djup om man ska tro intrycket den ger i

spelet,  som mest tre decimeter.  I  spelet  går man med lätthet runt i  floden, vilket är

märkligt med tanke på de näckrosor som syns på många ställen,  se  figur 6 samt  7.

Näckrosor kräver något djupare vattendrag än så, 40 – 80 cm för hybrider och 80 – 150

cm för renare sorter (Lorentzon, 2008).  Bitvis kommer floden därmed behöva göras

djupare, med fördjupningar där näckrosor planteras. Floden uppvisar inte någon direkt

riktning i vilken den strömmar – om den överhuvudtaget gör det. Noga studier av bilder

ur spelet visar att det finns två synliga tillflöden till varje av de två vattendragen, i form

av väggfasta konstruktioner varifrån vatten rinner,  se  figur 7.  I  floden har det höga

skymmande gräset ersatts av någon art av kaveldun som fyller samma funktion som det

höga  gräset,  se figur  6 samt  7.  Vid  noga  studier  av  det  geologiska  uttrycket  i

spelgrafiken kan det utrönas att områden kring floden ska vara något högre än resten

vilket gör att floden ger ett nedsänkt uttryck och skapar ett djup, se figur 8.
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Figur 7. Ände av floden mot  middle lane,  visar  ett  av de två vattenutkasten i  denna del  av floden,

föreställande en relief av en uggla. Höjdskillnaden skymtar i nedre kanten av bilden. (League of Legends

2015 (B))

Figur 8. Konceptkonst som visar floden med dess kaveldun och höjdskillnader (Tumblr u.å)
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Enkäten
Enkäten  gjordes  i  elektroniskt  format  och  annonserades  via  League  of  Legends
officiella forum samt vänskapskrets som spelar League of Legends. Samtliga svar var
anonyma och inga IP-adresser loggades. Enkäten låg öppen för svar i 14 dagar.

Som  tidigare  nämnts  finns  ingen  faktisk  beställare  och  därmed  saknas  krav  på

gestaltningsförslaget i den traditionella meningen. Därför är spelarnas egna upplevelser

och associationer extra viktiga att ta med i beräkningen. 

Fråga 1 - How much does the landscape in Summoner's Rift affect the atmosphere

of the game? 

Figur 9. Diagrammet visar hur mycket spelarna anser att landskapets atmosfär påverkar spelet.

Hur mycket påverkar landskapet i Summoner's Rift spelets atmosfär? Frågan skrevs i

syfte att utvärdera landskapets påverkan av atmosfären i spelet. Av 33 medverkande i

enkäten svarade 31 på frågan. Frågan är graderad i fem alternativ som sträcker sig från

”Inte  alls” till  ”Väldigt  mycket”.  En överväldigande majoritet  anser  att  landskapet  i

spelet påverkar dess atmosfär. 

Fråga  1  visar  att  majoriteten  av  spelarna  anser  att  landskapet  i  spelet  påverkar

spelupplevelsen. Därmed är landskapet en viktig faktor och jag anser att det finns ett

underlag för att gestalta en corporate garden för spelarna.
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Fråga 2: Which features of the landscape in Summoner's Rift do you consider to

be most important to the atmosphere of Summoner's Rift and why?

Vilka särdrag i landskapet i Summoner's Rift anser du vara mest viktiga för atmosfären i

Summoner's  Rift  och  varför?  Frågan  skrevs  i  syfte  att  utvärdera  vilka  särdrag  som

kännetecknar  Summoner's  Rift  och  varför  de  är  viktiga  för  spelarna.  Av  33

medverkande svarade 28 på frågan.  

Svaren på fråga 2 radar upp en mängd särdrag som kännetecknar Summoner's Rift och

därmed viktiga element att ta med i ett gestaltningsförslag. Floden, skogen, träden och

höggräset  är  de  särdrag  som  dominerar  i  spelarnas  svar.  Men  även  klipporna,

gångvägarna, de rundade formerna, vegetationen, detaljrikedomen och känslan av höjd

är några av de faktorer som nämns som viktiga för spelarna själva. Detta visar tydligt

vilka särdrag som inte får utebli från gestaltningsförslaget, även vid en stilisering av

Summoner's Rift. I tabellen visas enbart de mest dominerande svaren. Detta då resten

skulle falla under ”övrigt” vilket blir missvisande då det rör sig om så olika ämnen.

Alltifrån  landskapets  färger  till  formen  på  gångvägarna  och  till  och  med  de  lila

ekorrarna som kan ses skymta i spelets landskap ibland.

Svaren visar på de områden av Summoner's Rift som är allra viktigast för spelarna och

detta har  tagits med i tankegångarna kring gestaltningsförslaget.

Tab 1. Här ses de särdrag som spelarna anser viktigast.
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Fråga 3: What type of nature do you associate with Summoner's Rift?

Vilken typ av natur associerar du med Summoner's Rift? Frågan skrevs i syfte att utröna
hur  spelarna  uppfattar  naturtypen  i  Summoner's  Rift.  Lövfällande  eller
vintergrön/barrskog. Samtliga enkätdeltagare svarade på frågan. 
76% av deltagarna uppfattar naturen i Summoner's Rift som vintergrön/barrskog. Fråga
3 bekräftar att spelarna har till majoriteten uppfattats Riot Games försök till att avbilda
ett landskap av barrskogskaraktär. Detta ska givetvis användas i gestaltningsförslaget.

Tab 2. Visar vilka naturtyper spelarna associerar med Summoner's Rift.

Fråga 4: How do you experience the landscape in Summoner's Rift?

Hur upplever du landskapet i Summoner's Rift? Frågan skrevs i syfte att få information

om hur spelarna upplever Summoner's Rift. Detta är  därmed viktig information för mig

avseende vilken känsla trädgården bör inge. Det var en flervalsfråga. Samtliga deltagare

svarade på frågan.

Fråga 4 påvisar vilka känslor som väcks hos spelarna när de befinner sig i spelets natur.

Majoriteten av spelarna upplever den som lugnande, fridfull,  mörk, stängd och blöt.

Detta  ger  mål  att  sträva  efter  och  är  till  hjälp  vid  valet  av  växter  och  trädgårdens

gestaltning.
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Tab 3.  Visar hur spelarna upplever landskapet i Summoner's Rift. (SurveyMonkey 2015).
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Tab 4. Visar en sammanställning i siffror över valen för fråga 4 (SurveyMonkey 2015).
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Illustrationsplanen Summoner's Garden och växtvalen

Trädgården,  lekfullt  kallad  Summoner's  Garden,  är  inte  en  direkt  avbildning  av

Summoner's Rift. Det kan sägas vara en stiliserad tolkning av en fantasiplats. En del

element försvinner eller förändras. Trädgården Summoner's Garden ska vara en tämjd

vildmark som viskar om svunna aldrig existerande tider.  I  spelets  fiktiva historia  är

nämligen ruinerna i Summoner's Rift en lämning från tidigare civilisationer och deras

krig.  Då  trädgården  är  så  pass  stor  kommer  den  gestaltas  i  form av  en  park  med

vandringsstråk som följer stigarna och gångvägarna från League of Legends.  Jag har

gjort ett medvetet val att inte ha många sorters lignoser och perenner. Det är ett försök

att framhäva det stiliserade och på något sätt visa det overkliga och fantasifulla. Den

falska vildmarken.

Figur 10. Den färdiga illustrationsplanen över Summoner's Garden (Ann-Louise Jonsson 2015).
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Figur 11. Summoner's Garden indelad i de unika områdena (Ann-Louise Jonsson 2015).

Muren

Summoner's Rift är ett stycke fantasifull overklighet, och bör så förbli. För att särskilja

platsen från den mundana verkligheten som omgärdar den kommer trädgården omslutas

av en stenmur av återvunnen sten, som ses på figur 9. Denna har ett slitet ruinliknande

utseende och väver på så sätt samman muren med trädgårdens ruiner. I mitt tycke ska

återvunnet material användas så långt det är möjligt då det minskar negativ påverkan på

miljön. Detta gäller allt stenmaterial i Summoner's Garden då jag vill ha hållbarhet i

åtanke när jag designar och anlägger. Som en bonus kan det dessutom öka känslan av

äkthet tack vare patina.
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På muren finns  Campanula portenschlagiana (se under rubrik  The Nexus nedan) och

vildväxande mossor tillåts breda ut sig.

The Nexus

Detta är trädgårdens entré, precis som det är spelets startposition. Det finns två nexus,

en i vardera änden av trädgården, se figur 10. En av dem är vigd åt besökarna och här

finns förslagsvis ett café eller en kiosk då den stora stenläggningen erbjuder ypperliga

sittytor för större grupper. Den andra av de två nexus är tillägnad Riot Games anställda.

Här finns möjlighet till sittytor under tak som i sin tur ger möjlighet till nätanslutning

samt wifi (trådlöst internet). Detta nexus kan därmed nyttjas som möteslokal utomhus,

lunchområde eller arbetsyta med en slående utsikt. Jag har valt att inte rita in dessa

byggnader  eller  sittplatser  då  fokus  ligger  på  växtvalet  och  utformningen  av

Summoner's Garden.

Försvarstornen från spelet kan användas som statyer med lampor i kristallerna. Detta

ger effekt både dagtid samt kvällstid då statyerna blir belysning. Dessa torn är så pass

ikoniska att det vore ett misstag att utelämna dem, trots att de inte nämns av deltagarna i

enkäten.

Stenläggningen utgörs  av  återvunnet  skiffer  vilket  läggs  i  mönster  för  att  efterlikna

mönstret  i  League  of  Legends.  Skifferplattorna  ritas  inte  in  i  illustrationsplanen.

Högkvarteret ska dock inte enbart vara en kal stenläggning. Nexus ska inge känsla av att

ha funnits där sedan urminnes tider. Det är en plats som vegetationen sakta men säkert

har blivit en levande del av. Växterna här ska vara av en mjuk och lummig karaktär,

men ändå relativt låga. Då en stenlagd yta blir varm och torr ställs krav på torktåliga

samt solälskande växter. Färgerna går i lila och blått, färger som tillsammans med det

mörka skiffret ger nexus en kall känsla. Växtvalet i nexus är relativt sparsamt då platsen

domineras av stenläggningen. Eftersom nexus inte nämns i spelarnas svar om vad som

är viktigt, till skillnad från skogen och floden, så har minst prioritering lagts här.

Perenner

Campanula portenschlagiana Murklocka

Murklocka är en vintergrön blåklocka som växer i tuvor. Den blommar i otaliga små blå

klockor och blir 10 – 15 cm hög. Murklocka trivs i fullt soliga lägen och tål viss torka

(Hansson, 2011). Dess färg är trevlig tillsammans med Thymus pseudolanuginosus och
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den kommer användas tillsammans med denna som marktäckare mellan skifferplattorna.

Den återfinns även på stenmuren som omgärdar Summoner's Garden.

Geranium 'Rozanne' Trädgårdsnäva

'Rozanne' är en ståtlig blåblommande näva. Den är tålig och blir 30- 40 cm hög. Den

trivs  i  de  flesta  lägen  och  är  relativt  anspråkslös  (Stångbykatalogen  2013-2014).

'Rozanne'  ger  ett  rufsigt  och  vilt  intryck  och  reser  sig  här  och  där  mellan

skifferplattorna, mest hålls den närmare muren. Den kan komma att lägga sig ned då

den i övrigt saknar stöd av andra högväxande perenner, men detta bidrar till det vilda

uttrycket och ska ses som en tillgång.

Thymus pseudolanuginosus Gråtimjan

Gråtimjan bildar kompakta mattor av silvergrön bladmassa och blir 4 – 8 cm hög. De

små blommorna är ljusrosa och den trivs i soligt läge samt är torktålig (Hansson &

Hansson, 2010).  Skönheten hos Thymus pseudolanuginosus i detta gestaltningsförslag

ligger  i  dess  blad.  Den  kommer  täcka  upp  rikligt  mellan  skifferplattorna  och

förhoppningen är att den ska foga samman skifferplattorna utan att lämna barmark. 
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The Lane

Figur 12. Idéskiss av del av en gångväg.

Gångvägarna tar vid där trappan ned från nexus slutar. För att återkoppla till nexus finns

en smal gång av skifferplattor som leder vidare mot nästa nexus. Gångvägen kan sägas
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vara mötet mellan det halvtama och det vilda.  Här finns även det första mötet med

höggräset. Att höggräset är ett viktigt särdrag i Summoner's Rift står klart med enkäten

som bakgrund och ska därmed finnas med. Eftersom det dessutom är en så pass viktig

funktion att kunna gömma sig i höggräset i League of Legends placeras trampstenar ut

bland gräset för att uppmuntra till att vandra in där. Färgerna här är varma och står i

kontrast till färgerna i nexus. Gångvägarna kan inte sägas vara vare sig torra eller direkt

fuktiga, de hamnar någonstans däremellan. Detta på grund av den öppna ytan men dess

närhet till den fuktigare skogen – the Forest.

Perenner

Miscanthus x giganteus  Elefantmiskantus, elefantgräs

Elefantgräs är ett stort gräs med rejäl höjd och breda blad. Elefantgräs blir ca 300 cm

högt, vill ha ett fullt soligt läge och gärna lite markfukt. Elefantgräs är frodigt grönt

(Hansson 2010).  Det  finns  många sorters  fantastiska  gräs  att  välja  mellan,  men för

rollen  som  höggräs,  det  tidigare  omnämnda  grass eller  brush,  var  valet  enkelt.

Miscanthus  x  giganteus  är  en  visuell  fullträff  mot  estetiken  i  League  of  Legends.

Dessutom blir gräset så pass högt att det faktiskt går att gömma sig i det i en verklig

trädgård.

Hemerocallis lilioasphodelus Gul daglilja

Gul daglilja är en mycket härdig daglilja med angenäm doft och lysande gula blommor.

Den gula dagliljan vill ha ett fullt soligt till halvskuggigt läge och gärna fuktig jord även

om den går bra i en vanlig trädgårdsjord. Den växer i ruggor som blir 80 – 100 cm höga

(Hansson, 2011; Lorentzon,  2008).  Den gula färgen gör sig vackert  mot vitklöverns

dramatiskt röda bladverk samtidigt som den gula dagliljans egna bladverk påminner om

elefantgräsets. En härlig växt att ha i mängder och grupper som dessutom har en vild

och naturlig stil. 

Trifolium repens 'Purpurascens' & 'Dragon's blood' Vitklöver

Vitklöver är härdig, invasiv och mattbildande. Den blir ca 10 cm hög och vill ha ett

soligt läge. Namnsorterna används för sitt vackra och färgrika bladverk – purpur med

ljusgrönt (Hansson, 2011). Vitklöver är dessutom är en god tillgång till nektar för bin

(Jennersten 2015).  I  gångvägen tillåts  vitklövern breda ut  sig i  mjuka böljande låga

massor som bäddar in skifferplattorna i sin färgglada grönska.
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The Forest

Skogen är i mitt tycke det mörka hjärtat i Summoner's Rift.  Den ligger omsluten av

gångvägarna och nexus. Som enkäten visar upplever spelarna skogen i Summoner's Rift

som  lugnande,  fridfull,  mörk,  stängd  och blöt.  De känslorna  jag  vill  förmedla  med

skogen i detta gestaltningsförslag. Skogen är en barrskog enligt Riot Games och detta är

en upplevelse som styrks av spelarnas svar i enkäten. Skogens viktiga särdrag är enligt

spelarna dess snäva hörn, svängda former, färger, kompakta trädgräns, detaljrikedom,

höggräset och hela skogens lugn. Färgerna skiljer sig beroende på vilken del av skogen

man befinner sig i. I delen som i spelet kallas red jungle (som jag kallar röda skogen) är

det varma färger i rött, orange och gult och i blue jungle (som jag kallar blå skogen) går

det mot kallare blå och lila med nästan metalliska toner. Detta är en viktig aspekt att

behålla och ytterligare en aspekt som gör platsen unik. I illustrationsplan Summoner's

Garden  använder  jag  detta.  I  den  röda  delen  har  jag  enbart  använt  perenner  som

blommar i gult,  orange och rött. Dessutom har jag gjort ytorna något öppnare än de

egentligen är i spelet, detta för att släppa in mer ljus. Insläppet av ljus gör att jag använt

mer av lärken här, då den kräver lite mer ljus än ädelgranen. Vidare ger de lite öppnare

ytorna  en  varmare  känsla  tack  vare  ljuset.  Det  är  dock  fortfarande  en  skog  med

halvskugga och djupare skugga. I den blå delen av skogen används enbart ett fåtal lärkar

i ytterkanterna där den har friare tillgång till ljus. Ädelgranarna står något tätare och är

något fler i antal för att få en mörkare plats. Förvisso finns några öppnare ytor men inte

i samma utsträckning som den röda skogen. Vidare finns en hel del ruiner som i spelet

ska  föreställa  vara  lämningar  från  tidigare  stormakter.  Jag  har  använt  några  av  de

befintliga  samt  lagt  till  där  jag  bedömt  att  de  uppfyller  någon  form  av

stämningsförhöjande funktion. De tas inte upp i detalj men är värda att nämnas.

Skogen är den del av Summoner's Rift där mest kompromisser måste göras då det finns

element som inte går att återskapa. Exempelvis de enorma rötterna som vrider sig kring

stora stenblock. Förvisso kan granrötter bete sig på ett sådant sätt i min erfarenhet, men

inte i den storleken i ett svenskt klimat. I spelet finns av förklarliga skäl inga bänkar i

skogen – det är ett sorts slagfält trots allt – men eftersom detta ska vara en trädgård att

njuta av kommer sittplatser placeras ut. Dessa ritas inte ut. Sittplatserna ska smälta in i

omgivningarna och kan vara av sten eller av trä i vildmarkstyp. Platserna som i spelet

används för neutrala monster är ypperliga ytor för sittplatser då de hamnar lite utanför

stigarna och på så vis inte stjäl yta. Det finns några få, mindre dammar utplacerade i

skogen, inte alla av dem finns med i spelet.
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Skogen är en ganska fuktig plats vilket förstärks av den nära tillgång till vatten från

floden. Då det är en barrskog kommer den naturligt att ha, eller få, ett lågt pH-värde och

jag  undviker  därmed  kalkälskande  växter.  Den  kommer  dessutom  vara  skuggig  i

varierande grader tack vare träden.

Stigarna  genom skogen  täcks  med  fördel  av  antingen  barr,  vilket  förvisso  kommer

naturligt med åren under barrträden, eller någon form av bark. Användandet av stenmjöl

eller annan hårdare yta skulle förstöra intrycket av skog alltför mycket i mitt tycke. 

För att underlätta en snabb översikt av växtvalen i skogen delas den upp i två listor

nedan, röda skogen och blå skogen.
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Figur 13. Idéskiss av del av nedre röda skogen (Ann-Louise Jonsson 2015).

Röda skogen:

Abies grandis Kustgran

Anemone ranunculoides Gulsippa

Geum rivale 'Leonard's Variety' Humleblomster

Hemerocallis fulva 'Flore Pleno' Brunröd daglilja

Hemerocallis lilioasphodelus Gul daglilja 

Larix kaempferi Japansk lärk

Polytrichum commune Björnmossa

Rhododendron 'Golden Gate' Rododendron

Rhododendron 'Viscy' Rododendron

Trollius x cultorum 'Fire Globe' Trädgårdssmörboll

Waldsteinia ternata Waldsteinia
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Figur 14. Idéskiss av del av nedre blå skogen (Ann-Louise Jonsson 2015).

Blå skogen:

Abies grandis Kustgran

Abies veitchii Fujigran

Adiantum pedatum Frilandsadiantum

Astilbe chinensis 'Pumila' Plymastilbe

Athyrium niponicum 'Metallicum' Regnbågsbräken

Chionodoxa luciliae Vårstjärna

Dicentra formosa Fänrikshjärta

Geranium phaeum 'Samobor' Brunnäva

Larix kaempferi Japansk lärk

Hakonechloa macra Hakonegräs
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Polytrichum commune Björnmossa

Rhododendron 'Bariton' Rododendron

Rhododendron 'Blue Boy' Rododendron

Lignoser

Abies grandis Kustgran

Kustgranen kan i sin naturliga miljö i Nordamerika bli riktigt stor - upp till 70 m (Farjon

2013). På grund av andra biologiska betingelser i Europa blir den dock mer hanterbar

här med sina 12 – 15 m. Kustgranen anses vara den ädelgran som är bland de mest

snabbväxande. Den vill  ha både luftfukt och markfukt med näringsrik jord,  och vill

dessutom ha halvskugga (Farjon, 2013; Movium SLU u.å).

Släktet Abies, ädelgran, har djupare rötter än Picea, gran, och är på så sätt ett säkrare val

i en svensk zon 1 som ofta kan innebära kraftiga stormar. Picea har ett ytligt rotsystem

och klarar  inte stormar särskilt  väl,  vilket senare års förödelse för skogsägare visar.

Dessutom går det ofta att odla andra växter ända in till stammen på Abies utan någon

större  konkurrens  om näring  och  vatten,  till  skillnad  från  Picea (Johansson,  2007;

Landerholm & Bengtsson,  2012;  Stångbykatalogen 2013-2014).  Ädelgranarna  Abies

grandis och Abies veitchii är stommen i skogen, de sätter stämningen med sin dova och

lugnande grönska. Den ger skogen ett skuggigt mörker samt visar tydligt att detta är en

vildmark.  Några  av  ädelgranarna  stammas  förslagsvis  upp  medan  andra  får  vara

vildvuxna.  Eftersom ädelgranarnas  krav  på ljus  ökar  med åldern  fungerar  stigarna i

skogen som ljusinsläpp. 

Abies veitchii Fujigran

Fujigran anses snabbväxande till normalväxande och blir 12 – 15 m hög och 6 – 8 m

bred.  Fujigran   vill  ha  näringsrik  och  fuktig  jord,  men  den  bör  också  vara

genomsläpplig.  Som vuxen  tål  fujigranen  full  sol  men  som ung  vill  den  gärna  ha

halvskugga  till  skugga,  och  tål  det  även  som  vuxen  (Movium  SLU  u.å;

Stångbykatalogen 2013-2014). Som det nämnts tidigare så är  Abies  tåligare mot vind,

det gör att i kombinationen skuggtålighet och dess underbara utseende är fujigranen en

stämningshöjare i den blå skogen. 

29



Larix kaempferi Japansk lärk

Japansk lärk vill ha fuktiga men inte vattensjuka jordar. Till skillnad från den europeiska

lärken är den japanska resistent mot lärkkräfta och är inte lika starkväxande som sin

europeiska släkting. Den blir 15 – 20 m hög (Stångbykatalogen 2013-2014). Lärk blir ca

600 år gammal och vill ha ett ljust och öppet läge för att må allra bäst (Landerholm &

Bengtsson, 2012). Lärken kommer hjälpa till med att skapa en skogskänsla och går fint

ihop med ädelgranarna. Det något mer exotiska utseendet hjälper förhoppningsvis också

till med att lyfta känslan av en fantasiskog.

Rhododendron Rododendron

Rododendron  vill  ha  sur  och  helst  gärna  fuktig  jord.  Rododendron  har  ett  ytligt

rotsystem (Widlundh, 2009). De nedanstående utvalda sorterna trivs bra i halvskugga

till skugga och är städsegröna.

Rhododendron 'Bariton' (Hachmann-hybrid) Bariton blommar i purpurlila och bladen är

blanka och mörkt gröna, nästan metalliska i sin glans. Efter 10 år förväntas den ha en

höjd på ca 160 cm och nästan lika bred.

Rhododendron 'Blue Boy' (Watson-hybrid)  Blue Boy blommar i en mörkt blåaktig lila

med svart mitt. Efter 10 år förväntas den ha en höjd på ca 90 cm och något bredare.

Namnsorten kan remontera på hösten.

Rhododendron 'Golden Gate'  (Hybrid med okänt  ursprung)  Golden Gate blommar i

orangerött med stråk av rosa och gult. Efter 10 år förväntas den ha en höjd på ca 80 cm

och vara något bredare.

Rhododendron 'Viscy' (Hobbie-hybrid)  Viscy blommar i gulorange till koppargult med

mörkbrunt mönster på insidan. Efter 10 år förväntas den ha en höjd på ca 110 cm och

vara  något  bredare  (Skjøldberg,  2003).  Valet  av  rododendron  vilar  på  att  de  är

städsegröna, tål sur jord, fukt och skugga. Därtill blommar de fantastiskt och har de rätta

färgerna som krävs för stämningen. Efter den korta blomningen är bladen dekorativa,

särskilt Bariton vars blad glänser åt det metalliska blå spektrat. Med sin storlek tillför de

också mycket för skogskänslan. Namnsorterna valdes efter skuggtålighet och färg; två

för varje färgdel av skogen. En något mindre och en lite större. 
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Mossor

Polytrichum commune Björnmossa

Björnmossa vill ha sur jord, fukt och skugga för att bli allra bäst, även om den klarar sig

utan full skugga. Björnmossan bildar en tjock matta och kan bli relativt hög. Den klarar

sig dessutom bra på magra jordar (Wallin, 2010).  Björnmossan är tänkt att väva in det

sagolika trolska bland gran och lärk samt bidra till den vintergröna fägringen. Dessutom

har mossa, i mitt tycke, en lugnande effekt med sin mjuka grönska. Förhoppningsvis

kan detta svara mot spelarnas förväntade önskan av lugn och fridfullhet. 

Perenner

Adiantum pedatum Frilandsadiantum

Frilandsadiantum är en sorts ormbunke med gracila blad. Den blir 30 – 50 cm hög och

breder ut sig som en marktäckare. Frilandsadiantum vill ha fuktig jord och har inget

emot  en  sur  sådan.  Den  vill  ha  halvskugga  till  skugga  (Skjøldberg,  2003).

Frilandsadiantum blir  en  fin  marktäckare  där  jag  enbart  vill  ha  grönska  och  ingen

blomning, och som en ormbunke passar den väl in i illusionen av vildmark.

Astilbe chinensis 'Pumila' Plymastilbe

Astilbe  älskar  fukt  och  skugga.  Plymastilbe  och  dess  namnsort  Pumila,  som är  en

dvärgvariant,  blir  halvhöga  marktäckare.  Pumila  blir  ca  30  cm hög och blommar  i

lilarosa med ett fint, nästan sirligt bladverk. Den är snabb att etablera sig och gör sig fin

där den får sprida sig (Widlundh, 2009). Plymastilben med sina fluffiga blomställningar

och lila blomning gör sig fin i den blå skogen. Den tillåts breda ut sig och färgen blir ett

vackert komplement till de vintergröna växterna runtom.

Athyrium niponicum 'Metallicum' Regnbågsbräken

Regnbågsbräkens blad är metalliskt silvergrå med toner i blågrönt och purpur. Den blir

ca 60 cm hög och lika bred. Regnbågsbräken vill ha skugga, fukt och lä (Hansson, 2011;

Skjøldberg,  2003).  Regnbågsbräken blir  perfekt  i  den blå med dess metalliska svala

färger som passar in i temat, samt där den får det skyddade lägen den helst vill ha.
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Dicentra formosa Fänrikshjärta

Fänrikshjärta är mattbildande och blommar med rosalila eller rosaröda blommor. Den är

härdig och problemfri och blommar över hela säsongen. Trivs i fuktig mark och klarar

skugga och blir 20 – 50 cm hög (Hansson, 2011; Widlundh, 2009). Fänrikshjärtat hör till

den  blå  skogen.  Den  breder  ut  sig  fort  och  blommar  länge  och  är  därmed  en  stor

tillgång. Med sitt skira och vackra bladverk hoppas jag att den ska föra tankarna till

fantasiskogar, trots att det är en vanlig torparväxt.

Geranium phaeum 'Samobor' Brunnäva

Brunnäva är en riktigt  invasiv marktäckare som trivs även i  djup skugga. Med åren

bildar  den  tuvor.  Den  är  frisk  och  härdig  och  blir  50  –  70  cm  hög.  Namnsorten

'Samobor'  blommar  i   purpurviolett  (Hansson,  2011;  Widlundh,  2009).  I  delarna  av

skogen som har en svalare färgskala behövs något som får breda ut sig och ta för sig,

även i skuggan. Brunnävan är perfekt med sitt anspråkslösa och invasiva sätt, samtidigt

som nävan känns så naturlig i en vildmark.

Geum rivale 'Leonard's Variety' Humleblomster

Humleblomster  trivs  på fuktiga platser  och vill  ha  näringsrik jord.  Generellt  är  den

problemfri.  Namnsorten  'Leonard's  Variety'  är  en  tuvbildande  och hög sort  som får

mängder av rosaorange blommor. Den blir 40 – 45 cm hög (Hansson, 2011). Vildsorten

av humleblomster växer vilt i Sverige och med dess betingelser passar denna namnsort

fint i denna falska vildmark. Med dess varma färg blir den ett fint tillskott i den röda

skogen.

Hakonechloa macra Hakonegräs

Hakonegräs är en fuktälskare som dessutom vill stå svalt och halvskuggigt till skuggigt.

Den anses problemfri och frisk. Den rena arten blir ca 30 cm hög (Hansson 2010). Då

jag har gjort bedömningen att skogen kommer vara en betydligt skuggigare plats än vad

elefantgräset, Miscanthus x giganteus, trivs med  ersätter hakonegräset som funktionen

höggräs. Tyvärr blir inte hakonegräset så stor som elefantgräs men de delar formspråk.

På grund av hakonegräsets ringa höjd blir  det mer en symbolik av höggräset  än en

likvärdig ersättare.
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Hemerocallis fulva 'Flore Pleno' Brunröd daglilja

Liksom den gula dagliljan är den brunröda dagliljan en mycket härdig växt. Namnsorten

'Flore Pleno' är en fylld variant som blommar i orange med ett rött öga. Växer i ruggor

som blir 80 – 90 cm höga (Hansson, 2011; Lorentzon, 2008). Dagliljor är härdiga och

tacksamma att ha i större planteringar. Samtidigt passar 'Flore Pleno's orange och röda

färg väl in i sammanhanget i den varmfärgade delen av skogen. Dagliljan ger ett vilt och

dramatiskt intryck och förhöjer förhoppningsvis känslan av en fantasiskog.

Hemerocallis lilioasphodelus Gul daglilja Se The Lane för beskrivning.

Trollius x cultorum 'Fire Globe' Trädgårdssmörboll

Trädgårdssmörboll är härdiga och tuvbildande. Blommorna är bollformade. Namnsorten

'Fire Globe' blir ca 60 cm och blommorna är mörkt orangegula. De trivs i fuktiga jordar

i halvskugga till sol (Hansson, 2011; Lorentzon, 2008). Valet av trädgårdssmörboll här

är för att ta till vara på dess varma färger, härdighet och förkärlek för fuktiga miljöer.

'Fire Globe' skänker en klick färg och lyser upp platsen. Tyvärr kan trädgårdssmörbollar

generellt drabbas av mjöldagg (Hansson, 2011).

Waldsteinia ternata Waldsteinia

Waldsteinia är frisk, härdig och marktäckande. Den är 10 – 15 cm hög och blommar

tidigt i lysande gult. Den trivs i halvskugga till skugga  (Hansson, 2011). Detta är en

ypperlig växt att ha i den röda skogen. I och med att den är låg och mattbildande kan

den tillåtas krypa ut i stigarna för en spännande effekt.

Lökar och knölar

Anemone ranunculoides Gulsippa

Gulsippan liknar vitsippan till utseendet men är som namnet säger gul. Den tål sur jord

liksom  halvskugga  och  blir  ca  15  cm  hög  (Lorentzon,  2008  ;  Skjøldberg,  2003).

Gulsippan används i  den röda skogen som vårblommande matta,  den är dock något

senare i sin blomning jämfört med vårstjärnan nedan.

Chionodoxa luciliae Vårstjärna

Vårstjärna är som namnet antyder vårblommande i blåviolett och blir ca 15 cm hög.

Den trivs i sur jord i halvskugga. Den kan bli invasiv med sin självsådd (Skjøldberg,
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2003). Vårstjärna används i dem blå skogen, för att även där ha något vårblommande.

Det är något otroligt vackert med en matta av vårblomster i en fuktig skog!

The River

Figur 15. Idéskiss av del av nedre floden (Ann-Louise Jonsson 2015).

Floden är precis som skogen ett viktigt område att inkludera, i spelarnas tycke. För att

man precis som i spelet ska kunna vada genom floden om andan faller på så kommer

floden mestadels ha grunda ytor. Där näckrosorna planteras görs djupare områden för att

dessa ska trivas och inte bottenfrysa. Inte heller kommer denna flod strömma, vilket i

princip gör att det inte är en flod utan två avlånga dammar. Vid noggrannare studier av

skärmdumparna från spelet ser man att så även är fallet, formen är förvillande och ger

intrycket  av  en  flod.  Att  det  inte  strömmar  är  dessutom  en  förutsättning  för  att

näckrosorna  ska  trivas  (Lorentzon,  2008).  Här  finns  även  lite  större  ”lyor”,  en  på

vardera sida av floden. Där finns de större monstren; en drake samt något oidentifierbart

monster  som kallas Baron Nashor.  Dessa två platser nämns som viktiga att  ha med

enligt  enkätsvaren.  Då  jag  inte  har  tillgång  till  en  levande  drake  eller  några  andra
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monster  är  mitt  förslag  att  exempelvis  använda  större  statyer  för  att  även  få  med

monstren. Eftersom lyorna ligger i vattnet kan de ändå inte nyttjas som sittplatser som

de övriga lyorna görs i skogen.

Perenner

Nymphaea 'Hermine' Näckros

Hermine är en vitblommande näckros som dessutom blommar hela sommaren. För att få

riklig blomning vill näckrosor ha ett soligt läge. Namnsorten vill ha ett vattendjup på 20

– 80 cm (Lorentzon, 2008).  Att ha med näckrosor är en självklarhet eftersom det syns

så tydligt i spelet att det finns i vattnet. Faktum är att näckrosorna, granarna och de

nedanstående kaveldunet är några av de få växter som faktiskt går att identifiera. 

Typha latifolia Bredkaveldun

Bredkaveldun är starkväxande och vanligt förekommande vid och i vattendrag. De får

en höjd på 100 – 200 cm och vill ha ett vattendjup på 0 – 15 cm (Lorentzon, 2008). Som

nämnts ovan så är kaveldun en av de få växter som går att identifiera från spelet och

som så känns det en självklarhet att ta med det. I spelet har kaveldunet i floden samma

funktion som höggräset har på land. 

Diskussion

Examensarbetet visar på hur trädgård och ett pc-spel kan gå hand i hand, i detta fall i

form av en corporate garden. Jag lade mycket fokus och tid på växtvalen för att få rätt

växter på rätt plats, med rätt känsla. Jag tycker själv att jag valde rätt växter och hade

jag gjort om arbetet hade växtvalen varit desamma. Det medvetna valet att hålla antalet

arter och sorter på en låg nivå tycker jag blev lyckat då det, som jag tidigare nämnt,

framhäver  det  lite  ”falska”  i  denna  påhittade  vildmark  men  ändå  möjliggör  en

spännande  effekt  med  massplanteringar.  Det  är  en  trädgård  som  jag  själv  skulle

uppskatta att besöka, och hoppas på att en dag få vara med och anlägga.

Så till mina funderingar och ”oj då”-upplevelser. För det första så är trädgården så stor

att  den  blir  svår  att  hantera,  den  är  ju  i  princip  fyra  miljöer  med  olika  betingelser

sammanslagna till  en trädgård. Detta tänkte jag inte så mycket på i början, utan såg

endast utmaningen. Med sina 160 x 160 m är den dessutom svår att visa upp till sin rätt i
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ett textdokument. Jag borde ha tagit en andra titt  på storleken på kartan och försökt

förutse konsekvenserna av storleken. Illustrationsplanen är i  A2-format, vilket är  det

största  formatet  jag  kunde  använda  om  jag  ville  kunna  scanna  det  –  vilket  är  en

förutsättning för att  rita  för hand. Detta medförde att  den minsta skalan som kunde

användas var 1:500. Det i sin tur medför att det är svårt att urskilja illustrationsplanen i

textdokumentet. Som effekt av det behövde mer tid läggas på kompletterande hastiga

idéskisser för att påvisa de olika miljöerna på ett tydligare sätt.

Det var svårt att hitta information om corporate garden, vilket jag visste sedan jag hade

läst  tidigare  examensarbeten.  Material  som  har  funnits  som  referens  för  tidigare

examensarbeten finns inte längre att tillgå och jag kunde inte finna något nypublicerat i

ämnet. 

Jag är inte helt säker på att jag lyckats med min strävan att skapa en skog som inger en

känsla  av  lugn,  frid,  mörker  och instängdhet.  Framförallt  lugn och frid  är  en sådan

personlig uppfattning, att vad som är lugnt och fridfullt för mig behöver inte stämma för

andra. Där hade det kanske krävts en uppföljningsfråga i enkäten där deltagarna hade

fått  förklara  vad  det  är  som skapar  den  känslan.  Den  etablerade  forskningen  kring

trädgårdar pratar om vilka aspekter som får oss att känna oss trygga och avstressade i en

trädgård  och  möjligen  hade  jag  kunnat  göra  någon  långsökt  referens  till  Ulrich,

Appleton  och  paret  Kaplan.  Jag  gjorde  dock  bedömningen  att  på  grund  av

kombinationen med mörker  och instängdhet  så  skulle  forskarnas  teorier  inte  tillföra

något relevant.
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