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Abstract 
 

My theory is that one of the explanations for the nature's positive impact on us is that 

nature is easy to read when we decode our surroundings. In nature there are 

mathematical patterns that recur and repeat themselves like the Fibonacci numbers, 

Golden Ratio, Phyllotaxis spiral and especially fractals. These patterns help us to record 

and take in information from what we see in our surroundings to understand it but also 

to determine if there is something scary or if we are in a safe place. 

 

In research where they investigated the subjects’ eye movements it was found that we 

automatically attach our gaze at pattern of the fractal dimension 1.3 – 1.5. Further 

experiments showed that the test subjects where the most relaxed when they saw 

pictures with a dimension value within that range. I found additional support for plant 

health effects in a report from an experiment in which test subjects touched different 

materials blindfolded. The research team wanted to measure both psychological and 

physical reactions. The test subjects were instructed to value their experiences based on 

10 pairs of word opposites and additionally their oxygen saturation in the blood and the 

cerebral blood flow were monitored. The psychological part of the trail gave a neutral 

result, but the physical measurements indicated that the subjects were stressed by 

touching metal and were more relaxed when they touched living plant material (a fresh 

leaf). The conclusion was that physical contact with plant material can have a calming 

effect, even though the subject does not know it is plant material it touches.  

 

By bringing in these patterns to apartment house courtyards they would become more 

health promoting for the urban human. Since the herbal layer is underrepresented in 

these areas today, I have chosen to focus on perennials that would bring in the fractal 

and mathematical patterns in this environment.  

 

 

Keywords: health promotion, apartment house, courtyards, nature, mathematical 

patterns, tactile, Fibonacci, phyllotaxis, golden ratio, fractals. 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Min teori är att en av förklaringarna till naturens positiva inverkan på oss ligger i att 

naturen är lättläst för oss när vi avkodar vår omgivning. I naturen finns det matematiska 

mönster som återkommer och upprepar sig. Fibonaccis talserie, Gyllene snittet, 

Fyllotaxisspiralen och framförallt fraktaler. De här mönstren hjälper oss att registrera 

och ta in information från det vi ser i vår omvärld för att förstå den men också för att 

avgöra om det finns några faror eller om vi är på en trygg plats.  

 

Inom forskning där försökspersonernas ögonrörelser studerades fann man att vi 

automatiskt fäster blicken vid mönster med den fraktala dimensionen 1,3 - 1,5. Vidare 

försök visade att testpersonerna blev som mest avslappnade när de fick se bilder med ett 

D-värde inom det spannet. Ytterligare stöd för växters hälsofrämjande inverkan fann jag 

i en rapport från ett försök där testpersonerna fick vidröra olika material med förbundna 

ögon. Man ville mäta både psykiska och fysiska reaktioner. Testpersonerna fick dels 

skatta sina upplevelser utifrån 10 par motsatsord och dels mättes deras syremättnad i 

blodet och det cerebrala blodflödet. Den psykologiska delen av försöket gav ett neutralt 

resultat men de fysiska mätvärdena indikerade att försökspersonerna blev stressade av 

att vidröra metall och blev mer avslappnade när de vidrörde levande växtmaterial i form 

av ett blad. Slutsatsen blev att fysisk kontakt med växtmaterial kan ha en lugnande 

effekt, trots att försökspersonen inte vet att det är växtmaterial den vidrör. 

 

Genom att föra in dessa mönster i bostadsgården skulle den bli mer hälsofrämjande för 

den urbana människan. Eftersom örtskiktet idag är underrepresenterat i dessa 

bostadsområden har jag valt att lägga fokus på perenner som skulle lyfta in de fraktala 

och matematiska mönstren i den miljön. 

 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande, bostadsgård, natur, matematiska mönster, taktil, Fibonacci, 

Fyllotaxis, Gyllene snittet, fraktaler. 

  



 

 

Inledning 
 

Det här arbetet är ett resultat av en personlig nyfikenhet kring vad det är hos naturen 

som gör att människan både fysiskt och psykiskt upplever ett lugn, höjt välbefinnande 

och avslappning när vi kommer i kontakt med naturen. Det är idag allmänt vedertaget 

att naturen har en positiv inverkan på oss, men vad händer när människan förlorar den 

dagliga kontakten med naturen då vi i allt större utsträckning bor i städer? Statistiken 

visar att stressrelaterade hälsoproblem och psykisk ohälsa ökar vilket till viss del skulle 

kunna bero på brist på kontakt med naturen.  

 

Jag har haft många olika funderingar kring vad det skulle kunna vara som finns hos 

naturen som vi behöver för att må bra, som alltså saknas men behövs i städerna. Färgen 

grön anses ha en lugnande effekt, men naturen är inte alltid grön. Någon hade hört på 

Sveriges Radio P1 att det skulle finnas extra mycket fria joner i luften i naturen och vid 

havet, att dessa skulle fastna på oss människor och på så vis skulle vi känna oss laddade.  

 

Men så läste jag om Roger Ulrichs försök med nyopererade patienter som visade att 

bara genom att ha möjlighet att titta på en tavla med ett naturskönt motiv kunde 

patientens smärtstillande medicinering minskas tidigare, och patienten kunde lämna 

sjukhuset snabbare än de patienter som inte hade några naturscener att titta på (vare sig 

genom fönster eller på en tavla).  

 

Det måste alltså finnas något visuellt hos naturen som vi förstår, något som våra sinnen 

uppfattar. Det här är min teori.  
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Bakgrund 
 

Vår förkärlek till naturen ligger djupt rotade i våra gener. Vi är varelser som utvecklats i 

en redan grön miljö. I våra celler och gener ligger minnet om vegetationens betydelse 

för vår arts fortlevnad kvar. Växter återkopplar oss med dessa underliggande minnen, 

framkallar känslor av lugn och harmoni, främjar återhämtningen av fysisk och mental 

hälsa i den högteknologiska världen vi lever i idag. Oavsett om det är i krukor, i 

trädgårdar, på öppna fält eller i skogen – levande växter påminner oss om den här 

förbindelsen (Lewis, 1996). 

 

För några hundra år sedan, på 1700-1800-talet, var naturens läkande kraft något man var 

enig om inom läkarkåren. Invånarna uppmuntrades till stärkande promenader i de parker 

och boulevarder som anlades i städerna vid den här tiden. Kring sjukhusen anlade man 

stora vackra parker och trädgårdar, och sanatorier byggdes på platser där luften ansågs 

vara frisk och hälsosam. Samtidigt hade man inom kemin gjort framsteg som ledde till 

teorier om att frisk luft och natur båda hade läkande kemiska komponenter Även om vi 

under stora delar av 1900-talet allt mer lämnat naturens läkande krafter och mer förlitat 

oss till läkemedel så fortsätter den moderna forskningen kring naturens inverkan på vårt 

välbefinnande (Grahn & Ottosson, 2010). 

 

Miljöpsykologen Roger Ulrich gjorde en uppseendeväckande studie på nyopererade 

patienter (Ulrich, 1984) som, i korta ordalag, visade att en patient mår bättre och 

tillfrisknar fortare om den har utsikt mot en park, än patienter som har utsikt mot en 

tegelvägg. Att se naturen var tillräckligt för att patienten skulle må bättre, naturen 

innehöll något som påverkade människan, utan fysisk aktivitet eller frisk luft. Ulrich 

lanserade en teori kring att människans reaktioner och handlingar till stor del är 

instinkter som utvecklats genom evolutionen under miljontals år. Det är 

stenåldersmänniskans flykt-/kamp-/speladöd-beteende som slår till när vi blir utsatta för 

allt för mycket yttre stimuli, rädsla och stress - adrenalin och kortisol laddas upp och vi 

får högre puls och höjt blodtryck. Vanligtvis går dessa nivåer ner till det normala igen 

när faran är över (Grahn & Ottosson, 2010). 

 

I det moderna samhället slår stenåldersmänniskans överlevnadssystem till när vi är 

stressade och livstempot är högt, vi riskerar att bli sjuka om vi inte når ”faran är över”-

signalen. Det leder till utmattningssyndrom, fysiska och psykiska besvär, och risken att 

drabbas av depression eller hjärtproblem ökar. Vacker natur kan avsluta kamp-/flykt-

/speladöd-reaktionen och istället sätta igång lugn och ro-reaktionen, vilket vidare 

forskning av bland annat Ulrich (Ulrich, 1984) och psykologiprofessor Arne Öhman vid 

Karolinska Institutet bekräftat (Grahn & Ottosson, 2010).  

 

När vi levde i naturen lärde vi oss att hitta boplatser som gav skydd och översikt, den 

typ av platser vi naturligt söker oss till (Grahn & Ottosson, 2010). Det finns en teori om 

att djur söker sig till ett visst habitat på grund av en nedärvd benägenhet att ha en 

naturlig dragning till den typ av miljö som är lämplig för dess fortlevnad och 

anpassning, en teori som skulle kunna gälla även människan (Appleton, 1975). 

Människan söker sig naturligt till platser som inger skydd och uppsikt över eventuella 

faror, där känslan av säkerhet och ”faran är över” är tydlig (Grahn & Ottosson, 2010). 

Ulrich drog slutsatsen, i sin studie med de nyopererade patienterna, att det är det 

genetiska arvet från stenåldersmänniskan som orsakar de skilda förloppen i 
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läkningsprocessen. Tegelväggen gav patienten inte det lugnande ”faran är över”-besked 

som den natursköna utsikten gjorde (Grahn & Ottosson, 2010).  

 

Idag lever fler människor i städer än på landsbygden, vilket innebär att vi idag är långt 

ifrån de skyddade platser våra förfäder sökte sig till. Därför blir boendemiljön allt 

viktigare för vila och återhämtning (Grahn & Ottosson, 2010). 

 

Vi får 11 000 000 informationsintryck per sekund, men vi kan bara hantera 10-15 

intryck per sekund, resten måste sorteras bort. Det är en mycket krävande process rent 

psykiskt att bearbeta denna information. Stephen och Rachel Kaplan vid University of 

Michigan i USA forskade vidare kring denna teori om våra uppmärksamhetssystem som 

lanserades av psykologen William James på 1800-talet (Kaplan & Kaplan, 1989). De 

kom fram till att människan har två olika system för att hantera intryck från omvärlden, 

det viljestyrda och det icke-viljestyrda. Det är det viljestyrda systemet – riktad 

uppmärksamhet – som används för att sortera information, prioritera, planera och 

genomföra. Det icke viljestyrda systemet – som Kaplans kallar Fascination – hanterar 

det som spontant fångar vår uppmärksamhet (Grahn & Ottosson, 2010). 

 

När människan levde i naturen räckte den riktade uppmärksamheten till eftersom de inte 

behövde fatta så många komplexa beslut varje dag, men idag är den riktade 

uppmärksamheten mer eller mindre aktiv konstant. Därför är det viktigt att just den 

riktade uppmärksamheten får vila och återhämta sig. Det sker bäst i en miljö där våra 

hjärnor inte behöver sålla bort oväsentlig information. Men miljön ska inte heller vara 

fri från stimuli, där ska gärna finnas intryck som attraherar vår andra typ av 

uppmärksamhet – fascinationen – saker som gör oss nyfikna och ger oss känslan av att 

”komma bort” från vår vanliga miljö både fysiskt och själsligt (Grahn & Ottosson, 

2010). 

 

Patrik Grahn har tagit avstamp i Ulrichs och makarna Kaplans forskning och använt sig 

av den vid anläggandet av Alnarps rehabiliteringsträdgård. Forskarna på Alnarp har 

bland annat kunnat visa att ju kortare avståndet mellan bostaden och närmaste 

grönområde är desto vanligare är det att söka sig till parkmiljöer eller naturområden, 

även de som ligger längre bort från hemmet. Därtill upplever de sig inte stressade i 

samma utsträckning som människor med längre till grönområden (Stigsdotter & Grahn, 

2003). Patrik Grahns forskning visar att vi söker oss till olika miljöer beroende på hur vi 

mår och om vi vill vara för oss själva eller vara delaktiga i en gemenskap, och 

förklaringen till de val vi gör ligger i vårt samspel med omgivningen på det hela taget.  

 

Vår kunskap och förmåga utvecklas hela tiden i kommunikationen med omvärlden, alla 

komponenter tolkas enligt Grahn som betydelseerbjudanden. Det gäller allt från jord 

och asfalt till gräs, blommor och djur. När vi tar in dessa erbjudanden behöver vi kunna 

avläsa dess betydelse såväl intellektuellt och emotionellt som med vår kropp och våra 

sinnen – allt för att förstå vår omvärld. Barn tolkar allting mer eller mindre som bra eller 

dåligt, snällt eller farligt, men under uppväxten förändras detta och som vuxna jämför vi 

hela tiden våra egna värderingar gentemot omvärldens och definierar sig allt mer i 

förhållande till omgivningen. Det här är oftast inget problem, men när den fysiska eller 

mentala hälsan sviktar, vi är stressade eller sjuka, så förändras vår förmåga att 

kommunicera och förstå omgivningen och vi kan lätt känna oss vilsna. Då söker vi oss 

instinktivt till platser som vi klarar av att tolka, som erbjuder de betydelseerbjudanden 

som vi i stunden behöver, till exempel en lugn plats som inte är så krävande men som 

stimulerar många av våra sinnen (Grahn & Ottosson, 2010). 
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Människan är konstruerad att leva i en naturmiljö, där prioriterar och ransonerar vi med 

vår energi. I urbana miljöer pågår ett ständigt informationsflöde i våra hjärnor, dels yttre 

faktorer som finns i vår omgivning – bilar, människor, ljud – dels inre faktorer som krav 

på ständig tillgänglighet och att vara uppdaterad. Det här starka flödet klarar vi bara av 

att hantera en begränsad tid av dygnet, sedan måste vi vila och återhämta oss 

(Westerberg, 2011). Den moderna nutidsmänniskans intellekt huserar i en fysisk kropp 

som är programmerad i en primitiv värld. Den reagerar på varningssignaler som lagrats i 

våra gener mycket tidigt i evolutionen, vilket i sin tur leder till att vi ibland reagerar på 

ofta olämpliga och ibland farliga sätt (Lewis, 1996). Om vi inte får den vila och 

avkoppling som vi behöver riskerar vi drabbas av sömn- och koncentrationssvårigheter, 

vi blir sämre på att upprätthålla våra sociala relationer och i förlängningen drabbas vi av 

olika stressrelaterade sjukdomar (Westerberg, 2011). Vila och återhämtning måste vi 

underhålla kontinuerligt eftersom vi inte kan lagra vila och energi någon längre tid 

(Westerberg, 2011). 

 

Den bästa återhämtningen får vi i naturmiljöer, stressen minskar, hjärtverksamheten och 

blodtrycket sjunker och våra kroppars eget må-bra-hormon oxytocin ökar vilket 

tillsammans gör att kroppens självläkningsprocesser gynnas (Westerberg, 2011). 

Somliga psykologer menar att emotionella reaktioner inför naturscener är intellektets 

motsvarighet till kroppens självkännedom och att dessa intryck och reaktioner 

förkommer oavsett social klass, ekonomi eller kulturella tillhörigheter (Lewis, 1996). 

 

Naturen hjälper oss att tolka och förstå vår egen tillvaro, våra egna liv. Årstiderna 

skapar begriplighet kring vårt eget liv på jorden (Westerberg, 2011). De här 

intellektuella och emotionella reaktionerna är ett urgammalt eko, till exempel fascineras 

vi av höstfärgerna på träden som signalerar att kallt väder kommer, vi måste bunkra upp 

med mat och söka oss till skyddade områden. Eller de ljusa skira blommorna om våren 

som signalerar att det kommer finnas mycket mat och vatten snart och att vädret 

kommer bli varmare. De här instinkterna var helt klart viktiga för våra förfäders 

överlevnad, som kroppskännedom, och är inlagrade i vårt DNA (Lewis, 1996). 

 

Begriplighet är också en av de tre centrala komponenterna i begreppet ”Känslan av 

sammanhang” (KASAM) som är ett bedömningssystem av människans motståndskraft 

mot de yttre krav och påfrestningar som människan ställs inför. Aaron Antonovsky 

menar i sin forskning att människor med hög KASAM har bra förutsättningar att klara 

livets motgångar och krav, medan de med låg KASAM har svårare att hantera dem 

(Antonovsky, 2005). 

 

De tre komponenterna i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005). 

 

Begriplighet definieras av hur vi upplever inre och yttre intryck. Som intellektuellt 

förståeliga, ordnad information, sammanhängande, tydligt och strukturerat, eller mer 

som brus; kaosartad, rörig, slumpartad, oväntad, svårförklarlig. När vi upplever vår 

omvärld med förutsägbarhet når vi ”begriplighet” (Antonovsky, 2005). 

 

Hanterbarhet gäller den upplevda tillgången till resurser med vars hjälp vi kan hantera 

de krav som yttre stimuli ställer oss inför. Det kan gälla både resurser vi själva styr 

över, eller resurser som styrs av människor vi litar på. Om hanterbarheten är hög har 

människan lättare att hantera kriser och inte känna sig som ett offer under situationen. 
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När vi har balans i livet och de krav som ställs når vi ”Hanterbarhet” (Antonovsky, 

2005). 

 

Meningsfullhet refererar till behovet av att känna sig delaktig, som är ett viktigt inslag i 

vår motivation. Det handlar om områden som är viktiga i våra liv, där vi är engagerade, 

saker som är betydelsefulla för oss själva, eller för andra i till exempel volontärarbete. 

Det gäller intellektuellt men framförallt i känslomässig mening. När vi känner 

delaktighet i till exempel resultatet av ett utfört arbete når vi ”Meningsfullhet” 

(Antonovsky, 2005). 

 

Evolutionärt är naturen något oumbärligt för människan, men kulturellt är naturen inte 

mer nödvändig för människan än andra miljöer eftersom det är samhället och människan 

som bestämmer miljöns värde och betydelse. Estetiken har haft en betydelse för 

människans evolutionära progress eftersom naturen i miljoner år varit det habitat där 

hon som varelse anpassats och utvecklats (Hägerhäll, 2005). Den estetiska 

tillfredsställelsen som människan känner inför olika naturområden skulle rent teoretiskt 

kunna bottna i perceptioner i landskapet där olika detaljer, färger och former signalerar 

att miljön är fördelaktig som livsmiljö (Appleton, 1975).  

 

Våra preferenser kring omgivningen härrör ur ett behov av att förstå och engagera sig i 

närmiljön, vi läser in information som vi sen agerar utifrån, ibland omedelbara 

handlingar och andra gånger drar vi slutsatser för mer långsiktigt agerande. Paret 

Kaplan menar att vi behöver en miljö som är komplex, har en sammanhållning, är lätt 

att läsa av och innehåller mystik – som triggar fascinationen (Hägerhäll, 2005). 

 

  
Figur 1 Exempel på bostadsgård med träd, buskar och gräsmatta. Foto: Linda Jonsson, 2015. 

Idag lever de människor i städer eller täta bostadsområden (som på bilden i Figur 1) och 

dessa områden kan i sig göra att människor behöver återhämta sig, samtidigt som det är 

svårt att förena behovet av gröna miljöer med stadens utformning - vilket är ett problem. 

Återhämtningen kommer då människan till exempel befinner sig i en miljö som 

erbjuder individen en känsla av att ”vara borta” och triggar igång fascinationen. Rachel 

och Stephen Kaplan menar att inslag av natur och grönska i tätorterna kan bidra till 

återhämtningen i mikroformat genom att i hemmet och på arbetet ha fönster med utsikt 

mot grönska (Hartig, 2005).  
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Enligt SCB hade Sverige 9 845 155 invånare i slutet av 2015. Av dem är det ca 40,6% 

som är bosatta i flerfamiljshus antingen i hyresrätt eller bostadsrätt (Statistiska 

Centralbyrån, 2016).  

 

Folkhälsomyndigheten gör mätningar varje år över folkhälsan i Sverige och 2014 var 

det 17% av de svarande som upplevde ett nedsatt psykiskt välbefinnande. 14% kände 

sig stressade (3% mycket stressade), 32% hade sömnbesvär (6% svåra sömnbesvär), 

42% led av trötthet (6% svåra besvär av trötthet). Hela 30% uppgav att de kände 

ängslan, oro eller ångest varav 4% hade svåra besvär. Antalet svarande varierade mellan 

9642 och 9710 på de olika frågorna. I samtliga kategorier var det ett högre utslag bland 

kvinnorna än hos männen (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

I genomsnitt är det alltså 27% av de svarande som lider av någon form av besvär i den 

mentala hälsan. Slår man ut det på Sveriges totala folkmängd innebär det att ca 2,6 

miljoner invånare är drabbade av någon form av psykiska besvär. Det framgår dock inte 

hur fördelningen ligger mellan de som bor i tätorter kontra landsbygden, bor i 

egnahemshus eller flerfamiljshus.  

 

Siffrorna visar dock att den mentala hälsan hos befolkningen inte kan ignoreras, utan 

behöver tas i beaktning när man utvecklar städer och bostadsområden lika självklart 

som att människor behöver kunna gå ut och röra sig i områdena, motionera, umgås och 

söka vila i utemiljön.  

 

 
Figur 2 Bostadsgård med buskar och gräsmatta och avdelande mur i bakkanten. Foto: Linda Jonsson, 2015. 

 

Bostadsområden i tätorter som i Figur 2 ser idag relativt gröna ut, det är ofta gräsmattor, 

träd och buskar i bostadsgårdarna. Men i jämförelse med vild natur ser klippt gräs och 

träd i raka rader inte naturlikt ut. Det saknas något. I jämförelse är den totala mängden 

och artrikedomen bland örtartade växter i bostadsområden och stadsbebyggelse tunn i 

förhållande till de fleråriga örterna i den vilda naturen. Men den jämförelsen påvisar 

också hur stor skillnad det är på en stadsmiljö med träd, buskar, gräsmatta och enstaka 

planteringar – och en artrik varierad natur.  
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För att veta vad som behöver tillföras i städerna för att skapa ett grönt rum med bättre 

förutsättningar för människors fysiska och mentala hälsa, behöver vi först ta reda på vad 

det är för kravspecifikation vi människor evolutionärt egentligen har gentemot miljöns 

innehåll, och vad det är i skogen, ängarna, havet och fjällen som ger den här positiva 

effekten på välbefinnandet.  

 

 

Platon upptäckte på 400-talet f Kr ett proportionellt förhållande mellan olika delar på en 

växt (Olsen, 2007), något som föranlett fler att titta närmare på växternas uppbyggnad 

och hur mönster och nummer återkommer i växtvärlden. Det har lett till upptäckter som 

Fibonaccis talserie, gyllene snittet, fyllotaxisspiralen och fraktaler (Olsen, 2007). Om 

dessa mönster förekommer om och om igen i naturen skulle det kunna vara en dold kod 

som vi undermedvetet kan tyda?  
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Syfte 
 

Syftet med det här arbetet är att med hjälp av olika typer av vetenskaplig litteratur 

undersöka om mönster och strukturer i naturen som bygger på fraktaler, Fibonaccitalen, 

fyllotaxisspiraler och gyllene snittet påverkar människan, och i så fall hur, samt även se 

hur vi påverkas genom synen och när vi rör vid växtmaterial? 

 

Studien syftar även till att undersöka om det finns perenner som innehar dessa 

matematiska mönster eller egenskaper och hur de skulle kunna föras in i 

bostadsgårdarna så att de skulle kunna erbjuda mer av de egenskaper som kan vara 

orsaken till att naturen är en gynnsam plats för vila och återhämtning.  

 

Den här rapporten riktar sig till hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som vill satsa på 

en mer hälsofrämjande bostadsgård.  

 

Metod 
 

Arbetet är en litteraturstudie som utgår från  

 hur människans sinnen fungerar när vi rör och orienterar oss  

 vetenskapliga artiklar om miljöpsykologi  

 forskning om fraktaler i konsten 

 människans reaktioner på taktil stimulans av olika material 

Därtill har litteratur inom matematik använts som handlar om hur naturen är uppbyggd 

på återkommande mönster av antal, proportioner, spiraler och skalinvarianta 

upprepningar – det vill säga Fibonaccis talserie, gyllene snittet, fyllotaxisspiralen och 

fraktaler.  

 

Utifrån den samlade informationen har jag tagit fram ett förslag på perenner som lyfter 

in Fibonaccitalen, fyllotaxisspiraler och gyllene snittet men framförallt återskapar de 

fraktala siluetter som finns i naturen.  

 

Avgränsningar 
 

Arbetet koncentrerar sig på växtmaterial som erbjuder särskilda kvaliteter utifrån de 

matematiska mönstren och fraktala siluetter som finns i naturen. Det estetiska värdet 

hos växterna är sekundärt, det viktiga är att skapa planteringar med en enkel läsbarhet 

baserat på kunskapen om våra sinnens sätt att läsa av omgivningen. 

 

Växtförslagen är anpassade till växtzon 4-5 (Sverige).  

 

Växtförslagen är ämnade för bostadgårdar. Hänsyn har inte tagits till invånarnas 

eventuella särskilda behov vid till exempel synnedsättning eller rörelsehinder. 
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Vad säger vetenskapen?  
 

Inledningsvis presenteras människans sätt att avkoda omgivningen med hjälp av sina 

fem sinnen, hur vi processar den information vi tar in och om våra preferenser. Vidare 

introduceras Fibonaccis talserie, det gyllene snittet, fyllotaxisspiralen samt fraktaler och 

var de finns i naturen och växtvärlden. Det följs av forskning kring hur fraktaler i 

konsten kan hjälpa oss förstå fraktala mönster i naturen, samt en undersökning kring hur 

taktil stimuli får oss att reagera fysiskt och psykiskt. Slutligen presenteras förslag på hur 

det här arbetets teori skulle kunna uppföras i praktiken.  

 

Eftersom träd och buskar redan är välrepresenterade i bostadsgårdarna koncentrerar sig 

det här arbetet på örtskiktet. Växterna presenteras dels utifrån sina respektive 

egenskaper och hur de kan komponeras i olika mönster, men också i ståndorter för att 

det här arbetet lätt skulle kunna användas som utgångspunkt för någon som vill anlägga 

den här typen av planteringar.  

 

Logik, intuition och avkodning 
Teorin inom preferensforskning är att människans preferenser handlar om vår förmåga 

att koppla samman vår egen utvärdering av miljön rent estetiskt med hur vi anpassar oss 

och fungerar i omgivningen. En individs preferensramar grundar sig i individens 

kulturella arv, evolutionen och beteenden (Hägerhäll, 2005).  

 

För att orientera oss i vår omvärld använder vi vårt medvetande – våra fem sinnen. De 

är ständigt aktiva och registrerar det vi uppfattar som vår verklighet. Men vi har också 

en inre verklighet som är aktiv när vi drömmer om natten och det är även där vi 

fantiserar och för inre diskussioner med oss själva. Dessa två verkligheter 

kommunicerar hela tiden med varandra i våra hjärnor (Åstrand, 1996).  

 

Vårt medvetande har en dubbel kod. En som svarar för logik och regelbundenhet som är 

fast och linjär, och en kod som är flexibel som låter oss använda våra kreativa 

färdigheter. Det är ett verbalt och ett ickeverbalt system som tillsammans tolkar 

omvärlden utifrån symboler och tecken som våra sinnen registrerar. Det verbala 

systemet är vår fasta kod och fungerar som en kedjereaktion av ”bilder” där längden på 

kopplingarna mellan länkarna beror på hur logisk bildföljden är, det vill säga hur nära 

bilderna ligger varann i associationskedjan. Tänkandet innebär att idéerna kläds i ord 

eller metaforer som gör tankekedjan begriplig (Åstrand, 1996).  

 

Den flexibla koden är det icke-verbala intuitiva tänkandet, som används till exempel när 

vi rör oss, hur vi genom att uppfatta något med våra fem sinnen reagerar per automatik. 

Om en boll kommer emot oss reagerar vi med att fånga bollen eller ducka, utan att vi 

hunnit tänka tanken ”nu måste jag ducka”. Det är en impulsstyrd och inre 

kommunikation, det är också den här delen av vårt medvetande som är aktivt när vi i 

kreativa processer hamnar i ”flow”. Den visuella uppfattningsförmågan och 

bearbetningen av bilder är människans viktigaste, vi behöver kunna tolka bilder för att 

överleva - en bil i rörelse betyder fara, då ställer vi oss inte framför (Åstrand, 1996). 

 

De bildintryck vi får är laddade med information i sin kod, som våra sinnen måste 

avkoda för att förstå. Dels sker det genom ”förtätning”, där oviktiga detaljer sorteras 

bort och informationen koncentreras, vilket sker i den logiska vänsterhjärnan. Dels sker 

det genom ”laddning” i högerhjärnan, där associeringsprocessen äger rum. Ju högre 
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symbolvärde en bild har desto mer förtätad är den, till exempel talet 1986 säger oss mer 

än ordet nittonhundraåttiosex, och blir på så vis lättare för oss att avkoda – tydlighet 

genom att använda klarare tecken. Laddningen får man genom att använda symboler 

som har en djupare innebörd, metaforer, som flitigt använts inom till exempel poesi 

(Åstrand, 1996). 

 

Avkodningen av omgivningen sker både diskursivt genom att en tankekedja binder 

samman information till en ny förståelse genom ett resonemang i flera led, och intuitivt 

där vi kommer fram till information helt utan mellanled och resonemang (Åstrand, 

1996). 

 

När vi ska tolka vår omvärld så finns det en syntagmatisk process där olika tecken knyts 

samman till något begripligt, där vi behöver flera olika ledtrådar för att komma fram till 

en slutsats. Men när vi redan har svaret, när vi är på en plats som vi lätt kan avkoda, så 

sker det rutinmässigt – paradigmatiskt – för att det handlar om likheter, ”det här har jag 

sett förut, det här förstår jag”. Det finns också symboler som är laddade med samband 

eller sammanhang, när det mulnar på indikerar det nederbörd, när himlen spricker upp 

indikerar det att vädret klarnar, och denna förmåga hjälper oss att förutse faror (Åstrand, 

1996). 

 

När våra fem sinnen inte får ledtrådarna att bilda en rationell förståelse för någonting så 

tar intuitionen över. Intuitionen kan varna oss när något inte stämmer, och bekräfta när 

vi är på rätt väg. Intuitionen styrs inte av logik eller medvetna iakttagelser, den har sin 

utgångspunkt i någon annan del av våra hjärnor än i det medvetna jaget. Det är en helt 

omedveten process som sker i sådan hastighet att vi inte kan urskilja händelseförloppet 

(Åstrand, 1996). 

 

De matematiska mönstren i naturen 

Platon, Fibonacci och Fyllotaxis 

Platon upptäckte en kontinuerlig geometrisk proportion i naturen, som kallas ”Platons 

delade linje”. Platon menar att det finns ett speciellt förhållande i proportionerna. Om en 

linje delas i tre delar och man sedan slår ihop två av delarna till en så ser man denna 

proportion. Platons delade linje är grunden i många av de proportioner som används i 

gyllene snittet.  

 

Exempel där Platons delade linje är visuellt identifierbar är bladskaftets längd i 

förhållande till bladet; är bladskaftet långt är det ofta bladets dubbla längd, är 

bladskaftet kort är det ofta hälften så långt som bladet (Olsen, 2007). 

 
Figur 3 Gyllene snittet med Fibonaccitalen resp spiralformen. Illustration: Linda Jonsson, 2016. 
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Fibonacci-talen är intervaller av tal där de två senaste summorna i intervallen adderas 

och genererar nästa tal. Talföljden börjar 1 1 2 3 5 8 13. Samma tal är hela basen till 

uppbyggnaden av det gyllene snittet (se Figur 3), som är en spiralformad formation där 

byggstenarnas storlek följer samma intervallserie (Ulin, 2008). På inget annat sätt kan 

man skapa proportionalitet utifrån de enklaste av förhållanden som med gyllene snittet 

(Olsen, 2007).  

 
Figur 4 Follotaxisspiralen hos en grankotte har tre olika spiraler som tillsammans bygger upp kottens kompakta 
fjällstruktur, de respektive spiralerna är ordnade med antal ur Fibonacciserien. . Bildkälla: By The original 
uploader was Wolfgangbeyer at German Wikipedia - Transferred from de.wikipedia to Commons by Esculapio 
using CommonsHelper., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6937570 

 

Botanikern Alexander Braun studerade kottar och deras spiraler av fjäll som visas i 

Figur 4 och upptäckte att placeringen innebar en vridning av 8/21-dels varv kring 

kottens symmetriaxel. Han tittade vidare på en rad enskilda växter och växtfamiljer och 

dess bladställning och det visade sig att sk blad-bråk var relativt vanliga och dessa blad-

bråk följer också talföljden i Fibonacci-talen. Gladiolius och tulpan 1:2, vissa gräs och 

tidlösa 1:3, familjen rosaceae (rosväxterna) 2:5, brassica (kålarterna) 3:8, maskrosor och 

potatis 5:13, och barrträdens kottar 8:21 (Ulin, 2008). 

 

 
Figur 5 Illustration över hur solrosens frökorg är uppbyggd av fyra spiraler vars fröantal är proportionella enligt 
Fibonaccitalen, vilket gör att en maximal packningsgrad av fröna uppnås. Bildkälla: By The original uploader was 
Wolfgangbeyer at German Wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons. 

Fibonacci-talen i bråkform är än mer avancerat i till exempel solrosens frökorg där 

spiralerna både går medsols och motsols i ett fascinerande mönster (Figur 5). En liten 

solros har 34 respektive 21 spiraler i sin korg, de normalstora har 55 och 34 och de 

större 89 och 55.  

I växtanlagen uppnås den maximala packningsgraden med hjälp av Fibonacci-talen, 

vilket forskare kunnat bevisa med hjälp av matematiska uträkningar och datormodeller 

(Ulin, 2008). 
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Figur 6 Kronbladen uppradade enligt fyllotaxisspiralen med en kontinuerlig vridning på 137,5˚. Bildkälla: By The 
original uploader was Wolfgangbeyer at German Wikipedia - Transferred from de.wikipedia to Commons., CC BY-
SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2157671 

 

För dessa sprialmönster skapade Charls Bonnet begreppet ”Fyllotaxis” från grekiskans 

”Phullon” för blad och ”taxis” för arrangemang. Det återfinns inte bara hos solrosor och 

tallkottar, utan även i kronblad hos tusenskönor, kaktustaggar och andra mönster hos 

växter. Bladspiralen illustreras i Figur 6Fel! Hittar inte referenskälla.. Denna sprial-

fyllotaxis kan man hitta hos ungefär 80% av de 250 000 arterna av högstående växter. 

Det finns tre olika basala sätt som blad och grenar är ordnade enligt längs stjälken eller 

stammen; nämligen parvis, korsvis eller i spiral. Bladens rotation kring stjälken antar 

ofta vinkeln 137,5˚ - en vinkel som är återkommande i Fyllotaxis. Att bladen är 

fördelade på det här sättet hjälper fotosyntesen eftersom varje blad får ultimata 

förhållanden för upptagning av solljus, hjälper fördela regnvattnet till rötterna och ger 

bäst förutsättningar för pollinerare (Olsen, 2007). 

 

Fraktaler 

Den fraktala geometrin handlar om sambandet mellan olika typer av information 

(Hägerhäll, 2005). Vad alla fraktaler har gemensamt är att alla olika varianter av dem 

genereras genom att en matematisk formel upprepas mångfaldiga gånger. De fraktala 

mönstren är skalinvarianta och självlikformiga, vilket betyder att de i förstoring eller 

förminskning behåller sin ursprungliga form (Carlsson, 1992).  

 

 

Det finns flera olika fraktala kurvor och mönster som vetenskapsmännen funnit.  
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Figur 7 Koch snöflingekurva. Modifierad illustration efter förlaga i ”Matematisk design i Naturen” (Ulin, 2007): 
Linda Jonsson, 2016. 

 

Kochs snöflingekurva (Figur 7) som hela tiden förlänger sig själv genom att den 

mittersta tredjedelen av en linje ersätts med två lika långa delar och bildar en linje med 

en vinkel på mitten. Linjen är i basen lika lång, från startpunkt till slutpunkt, men linjen 

i sig har ökat sin längd med 33%. I nästa steg delar man de nu fyra linjerna på samma 

sätt. När detta upprepas skapas vad som tillslut liknar en snöflinga. Den här kurvan kan 

delas i oändlighet, den ursprungliga sträckan förblir lika lång i basen, linjen mellan 

startpunkt och slutpunkt blir längre (Ulin, 2007). 

 

 

 
Figur 8 Cantors punktmängd. Modifierad illustration efter förlaga i ”Matematisk design i Naturen” (Ulin, 2007): 
Linda Jonsson, 2016. 

 

Cantors punktmängd (Figur 8) är även den uppbyggd på att dela en linje i tre, men i det 

här fallet tas hela tiden den mittersta tredjedelen bort. Sedan delas de två yttre delarna i 

tre och den mittersta delen tas bort. Antalet delar ökar hela tiden till det dubbla, men 

delarnas respektive längd minskar med 33,3% (Ulin, 2007). 
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Figur 9 Sierpinskitriangeln. Modifierad illustration efter förlaga i ”Matematisk design i Naturen” (Ulin, 2007): 
Linda Jonsson, 2016. 

 

Sierpinskitriangeln (Figur 9) använder samma princip som Cantor men i en 

tvådimensionell variant. En liksidig triangel delas in i fyra liksidiga trianglar där den 

mittersta tas bort. Detta upprepas i de kvarvarande tre trianglarna och kan också 

fortsätta i oändlighet. Sierpinskis kvadrat använder samma princip; varje kvadrat delas 

in i nio identiska kuber, varav till exempel fyra kvadrater tas bort, och upprepa det igen i 

de kvarvarande fem. Valet av vilka som tas bort och vilka som behålls kan ske 

slumpmässigt i varje delning, eller göras enligt samma mönster hela tiden men endast 

om samma mönster väljs hela tiden blir det en självlikformig figur (Ulin, 2007). 

 

 
Figur 10 Utfyllande kurvor. Modifierad illustration efter förlaga i ”Matematisk design i Naturen” (Ulin, 2007): 
Linda Jonsson, 2016. 

 

Utrymmesfyllande kurvor (Figur 10) fyller arean i en kvadrat med en linje enligt ett 

rutnät av lika stora mindre kvadrater (Ulin, 2007). 

 

I naturen finns det mänger av fraktaler, till exempel kan man se det hos djur och 

organismer (Ulin, 2007), till exempel sköldpaddor som oavsett storlek ändå har ett 

likartat utseende. Ibland är likformigheten dold inuti en form, till exempel hos en 

kvadrat där sidorna är likformiga, och gör vi ett rutnät i kvadraten så upprepar sig också 

kvadratens form inuti sig självt men i mindre storlek; så länge proportionerna behålls 

när formen förstoras eller förminskas behåller den sin likformighet (Ulin, 2007). 

 

 

Ett exempel på självlikformighet i naturen som Ulin tar upp är den kålsort som heter 

Broccolo, som är en framodlad korsning mellan blomkål och broccoli. Kålhuvudet 

består av flera uppsättningar spiralsammansatta enheter som är uppradade som i en 

fyllotaxisspiral, där varje enhet i sig ser ut som kålhuvudet i helhet. Hade tallkotten varit 

uppbyggd enligt samma princip som Broccolon hade varje fjäll på tallkotten sett ut som 

en tallkott. Blomkål och Broccoli har en liknande men inte lika estetiskt avancerad 

fraktal uppbyggnad; varje broccolibukett består av flera små broccolibuketter som 

består av ännu mindre broccolibuketter.  
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 A B 

 
 C D 

 
 E F 

Figur 11 Exempel på upprepningar i naturen som skapar fraktala mönster. A: En. B: Björkar. C: Tallskog. D: 
Granskog med inslag av björk. E: Björkskog. F: Granskog. Foto: Linda Jonsson, 2016. 

 

Figur 11 visar några exempel på hur man hittar fraktala mönster i naturen, allt från 

trädkronor, trädstammar, till gräsvallar, ormbunkar eller snökristaller. Det här är 

mönster som i sin tur påvisar att framställda naturlika fraktala mönster i andra miljöer 

kan återskapa naturvärdet i den ickenaturliga miljön (Hägerhäll, 2005).  
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Figur 12 Den Fraktala dimensionen - D. Linjen har D-värde 1 och vinkeln D-värde 2. Längs linjen har ögat bara en 
riktning att gå, i vinkeln kan ögat välja två riktningar. Illustration: Linda Jonsson, 2016. 

 

Självlikheten mellan olika skalor kan mätas och bestämmas med vad som kallas den 

fraktala dimensionen – D. Genom att mäta det fraktala värdet blir det möjligt att med 

den fraktala dimensionen som måttstock på ett objektivt sätt mäta naturlikhet i en miljö 

eller i en bild. Den fraktala dimensionen är precis som vår omgivning något vi upplever 

med ögat, vilket betyder att det är samma preferensramar som används när vi ser på 

fraktala mönster som på natursköna miljöer (Hägerhäll, 2005). Figur 12 illustrerar 

ytterligheterna mellan D-värde 1 och D-värde 2, Linjen har D-värde 1 och vinkeln D-

värde 2 vilket beror på att längs linjen har ögat bara en riktning att gå, i vinkeln kan ögat 

välja två riktningar. När D-värdet hamnar på ett tal mellan 1 och 2 är det en 

kombination av den enkla linjen och den dubbla (Devaney, 1995).  
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Fraktala mönster i konsten hjälper oss förstå fraktala mönster i naturen 
 

Förekomsten av fraktaler i naturen och naturens mönster har fascinerat såväl 

vetenskapsmän som konstnärer. På 1970-talet fastslog Mandelbrot (Mandelbroth, 1982), 

och sedan Barnsley (Barnsley, 1993) och Gouyet (Gouyet, 1996) att många av naturens 

mönster är fraktala. Fraktaler består av mönster som återkommer i både större och 

mindre skalor och bildar sk skalinvarianta mönster, det vill säga mönster som inte 

förändras när skalan ändras. I sin jakt på olika fraktala mönster att använda sig av 

upptäckte man att Jackson Pollocks konst, som består av slumpmässigt stänkt, droppad 

och hälld färg, antar fraktala mönster (Taylor, et al., 2011).  

 

Ett forskarteam har ägnat 10 år åt att utforska de mänskliga reaktionerna på dessa 

mönster. Undersökningarna görs genom att följa ögats rörelser, visuell preferens, 

hudens ledningsförmåga och EEG (Taylor, et al., 2011).  

 

”Den fraktala dimensionen”, D, är en parameter som förklarar ett fraktalt mönsters 

visuella sammansättning. Parametern visar hur mönstret uppträder i olika förstoringar 

och hur mönstret i olika förstoringar kan kombineras för att bygga en ny fraktal form. 

Det är dock värt att betona att D bara är en av många olika dimensioner som kan 

användas för att kvantifiera skalegenskaperna hos ett fraktalmönster (Taylor, et al., 

2011). (Se figur 12 för en förklaring av den fraktala dimensionen.)  

 

Genom att digitalisera bilder av Jackson Pollocks konst och dela upp bilderna i ett 

rutnät för att sedan beräkna hur stora delar av rutorna som ockuperades av färg 

respektive var tomma. Så detta upprepades sedan i allt mindre rutor. På det här sättet 

kunde forskarna jämföra mönstrets statistiska värden med varandra i olika skalor 

(Taylor, et al., 2011).  

 

I tidigare undersökningar av andra forskarlag har det estetiska värdet jämförts med D. 

Det resultatet är intressant eftersom det underlättar jämförelsen mellan Pollocks arbete, 

andra konstverk och naturscenerier. Skillnaden mellan matematiska fraktaler och 

Pollocks fraktaler är att de matematiska kan förstoras och förminskas i oändlighet och 

Pollocks begränsas till dukens storlek och hur stort eller litet ett färgfält kan göras 

(Taylor, et al., 2011).  

 

Att studera testpersonernas ögonrörelser då olika rutor av Pollocks konstverk projiceras 

har visat sig vara ett effektivt sätt att studera upplevelsen och uppskattningen av konst 

hos betraktaren. Studier har visat ett mönster hos människan att först göra en svepande 

avläsning av bilden för att sedan övergå i att studera detaljer. Ögat stannar till vid 

punkter som vi uppfattar som intressanta, men mikrorörelser inträffar under dessa 

uppehåll för att säkerställa att näthinnan blir överexponerad under dessa stopp. Den 

genomsnittliga uppehållstiden vid en intressepunkt är 0,4 s, mikrorörelserna har en 

intervall på uppskattningsvis 10-20 ms (Taylor, et al., 2011).  

 

Resultatet visade att ögat följer fraktalmönster med ett D-värde som inte är direkt 

bundet till den totala bilden. Det följda mönstret kan ha ett D-värde på 1,4 även om 

bakgrunden har ett D-värde från 1,11 till 1,89. Det här tror man har sin förklaring i ett 

flertal tidigare studier av födoletande djur som visade att de antar fraktala mönster när 

de söker av omgivningen. Djurets sökande efter mat och ögats sökande efter visuell 

information liknar varandra (Taylor, et al., 2011).  
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Det avläsningsområde som täcks av fraktala rörelsebanor är större än områden med 

slumpmässiga ögonrörelser. Det optimala när det gäller att avläsa terräng tycks vara en 

mellannivå av D-värdet. De matematiska egenskaperna hos fraktaler kan ge 

förklaringen till varför ögat följer en fraktal bana med ett D-värde på ca 1,5 (Taylor, et 

al., 2011).  

 

Förekomsten av fraktala mönster i vår naturliga miljö har inspirerat till studier av hur 

pass inflytelserika de visuella egenskaperna är. En studie med 120 deltagare visade att 

113 av deltagarna föredrog de fraktala mönstren framför de ickefraktala bilderna, vilket 

bekräftar dess kraftfulla estetiska attraktionsvärde (Taylor, et al., 2011).  

 

Samma experiment görs igen med tre olika typer av fraktala mönster – naturliga 

mönster, matematiskt framställda mönster från datorer och konstnärligt genererade 

bilder av Pollock. Mönstren visades slumpmässigt och utfallet beräknades på hur många 

gånger samma bild visades. Undersökningen, som baseras på 220 deltagare, indikerade 

att de visuella preferenserna är högre om den fraktala dimensionen är mellan 1,3 och 1,5 

och att lägre visuella preferenser visades vid fraktaler utanför detta område. Grupper om 

20 deltagare fick se samma bilder och det var en förvånande kontinuitet i 

preferensåtergivningen inom grupperna. Utöver detta har det visat sig att kön och 

kulturell bakgrund inte heller ger avvikelser i de visuella preferenserna (Taylor, et al., 

2011).  

 

Naturscenerier erbjuder i allmänhet en blandning av olika mönster – moln, gräs, träd 

och så vidare – vilket borde påverka den fraktala dimensionen. Men det har visat sig att 

dessa mönster också är skalinvarianta. Anledningen till det är att många av de 

förekommande attributen i sceneriet är fraktalt uppbyggda, attributen är i proportion till 

varandra, och strukturen i gränsen mellan exempelvis konturerna av ett skogsbryn följer 

en viss rytm i sin storleksfördelning (Taylor, et al., 2011).  

 

Genom att låta fotografera 80 naturscener i Australien, Italien och Sverige och utvinna 

det genomsnittliga D-värdet för deras siluetter kom man fram till att D-värdet ofta ligger 

runt 1,3. Det bekräftades senare då 63 psykologi- och landskapsarkitektstudenter fick 

ranka 12 landskapssiluetter från naturfotografier. Förutom att ranka sin perception fick 

deltagarna även betygsätta de olika siluetternas naturlighet, och de mest naturliga 

bilderna hade ett D-värde på 1,3 (Taylor, et al., 2011).  

 

Påverkar det människan rent fysiologiskt att se dessa visuellt tillfredsställande bilder 

med ett D-värde på 1,3? Man testade detta genom att låta deltagare se bilder med ett 

visst D-värde samtidigt som de fick utföra olika uppdrag designade att framkalla 

fysiologisk stress. Varje uppgift följdes av 1 minuts återhämtning, som skapar en 

sekvens av alternerande höga och låga spänningsperioder. Under tiden mättes hudens 

ledningsförmåga hos testpersonernas som är en tillförlitlig indikator på den mentalt 

framkallade stressen. Vid hög belastning är hudens ledningsförmåga större. 

Testpersonerna visade sig ha den minsta ökningen av hudkonduktans när de 

observerade ett fraktalmönster med ett D-värde på 1,4 (Taylor, et al., 2011).  

 

Det finns en enighet om att EEG är ett bra sätt att registrera kortikal upphetsning i 

hjärnbarken. Alfa-komponenten (9-12 Hz) i EEG anses visa vaket avslappnat tillstånd, 

delta-komponenten (2,25-3 Hz) är dominerande vid djup sömn eller sömnighet, och 

Beta-komponenten (18-24 Hz) är sammankopplad med uppmärksamma, fokuserade och 

beredskapsläge (Taylor, et al., 2011).  
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Genom att göra mätningar i Frontalloben, Prefrontala Cortex och Temporalloben som 

tillsammans uppskattade man få en bra bild av de psykofysiologiska effekterna när 

testpersonen får se olika fraktala bilder. En jämförelse mellan dessa resultat och de som 

framkom vid mätningarna av hudkonduktans skulle kunna visa att de fraktala bilderna 

också kan framkalla ett avslappnat tillstånd (Taylor, et al., 2011).  

 

Resultatet indikerar att fraktala bilder med ett D-värde på 1,3 framkallar störst 

reaktioner i försökspersonernas EEG-kurva (Hägerhäll et al., 2008) vilket stöder 

mönstrens unika visuella egenskaper som framkom vid perceptionsstudierna (Taylor, et 

al., 2011).  

 

De fraktala bilderna genererar maxutslag i Alfafrekvensen i de frontala delarna, vilket 

stämmer överens med hypotesen att de är avslappnande. De genererade också det högsta 

utslaget i betafrekvensen i parietalloben, ett resultat som pekar på att mönstren skapar 

en höjd aktivitet i den del av hjärnan som används vid avståndsbedömning (Taylor, et 

al., 2011).  

 

Det här pekar på ett intressant samspel mellan fraktaler med ett medel-D-värde, och 

dessa områden i hjärnan, vilket behöver studeras närmare med till exempel MRI-

teknikför att lokalisera de mer precisa regionerna som aktiveras när försökspersonerna 

ser på bilder med stressreducerande faktala mönster. Preliminära resultat visar att de 

projicerade bilderna aktiverar syncentrum och den del i temporalloben som till exempel 

signalerar till hjärnan att sluta gå när vi vill stanna samt parahippocampus och 

dorsolaterala frontalloben som har med avläsning av omgivningen och lokalsinnet att 

göra (Taylor, et al., 2011).  

 

En teori om vad som ligger bakom testpersonernas förkärlek till bilder med en fraktal 

dimension på 1,3–1,5 är att det skulle finnas en ”resonans” i ögats rörelsebanor som 

spårar upp fraktala mönster som karaktäriseras av D=1,4–1,5 när de söker av (Taylor, et 

al., 2011).  
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Taktil stimulans från växtmaterial och hur det påverkar människan psykiskt 

och fysiskt 
 

Vår hud är ett organ som har högre funktioner, den är viljestyrd och kallas ibland ”den 

tredje hjärnan”. Men framförallt är huden det enda som separerar människan som 

organism från miljön vilket innebär att våra sinnen inte skulle ha funnits utan huden 

(Koga & Iwasaki, 2013). 

 

Undersökningar som Miyazaki, Miyazaki och Morikawa gjorde visade att 

testpersonerna visade en känsla av trivsel och avkoppling när de vidrörde trä, jämfört 

med när de vidrörde metall vilket utlöste en stressreaktion. Många tidigare studier visar 

att växter och natur kan ha effekter på återhämtning och avslappning, vilket i sig 

indikerar att det är en rimlig hypotes att också vidrörning av naturliga levande material 

har såväl fysiologiska som psykologiska effekter (Koga & Iwasaki, 2013).  

 

 

Testet som utfördes bestod av fyra prover: en aluminiumplatta, en bit sammetstyg, ett 

blad från en levande gullranka, och ett blad från en gullranka av plast, varav metallen 

användes som kontroll. För att göra ett slätt prov placerades exemplen mellan två 

pappersark á 10x10 cm varav det övre hade en utklippt ruta på 5x5cm som exponerade 

materialet (Koga & Iwasaki, 2013).  

 

Testpersonerna fick sätta sig i en stol och vila, de försågs med mätinstrument som skulle 

mäta syresättningen i blodet och hjärnaktiviteten. Mätningarna gjordes med en 30 

sekunders intervall innan de vidrörde materialprovet, och 120 sekunder efteråt, för att se 

den eventuella skillnaden före och efter. Testpersonerna fick också skatta sin upplevelse 

med hjälp av tio par motsatsord: varm/kall, len/skrovlig, hård/mjuk, naturlig/artificiell, 

bekant/obekant, snäll/ovänlig, lugnande/stimulerande, fridfull/orolig, 

behaglig/obehaglig, gillar/ogillar (Koga & Iwasaki, 2013).  

 

Resultatet i undersökningen visade att metallen var kallare än det konstgjorda bladet, 

men att tyget var varmare än de övriga tre materialen. Metallen var lenare och hårdare 

än det levande och det konstgjorda bladet. Metallen var betydligt mer konstgjord än de 

övriga materialen. Tyget upplevdes mjukare än det konstgjorda bladet. Dessutom hade 

försökspersonerna en känsla av komfort efter kontakten med ett mjukare och varmare 

material. Det levande bladet gav en kraftig ökning i den vänstra pannloben vid omkring 

70 sekunder, och i den högra vid 30. Dock var det ingen markant skillnad när det 

konstgjorda bladet vidrördes (Koga & Iwasaki, 2013).  

 

Tyget framkallade ”mjuk”, ”snäll” och en behaglig känsla. Metall visade ett neutralt 

resultat i behaglig/obehaglig men gav ett ”hårt” intryck vilket framkallar relativt 

obehagliga känslor. Det cerebrala blodflödet i pannloben närmast ögonen är ett bra 

index för behaglig/obehaglig och visade en tydlig minskning när de vidrörde tyget, och 

en ökning när de vidrörde metallen (Koga & Iwasaki, 2013).  

 

Testpersonernas fysiologiska respons var ”lugn” till trevliga stimuli. Det visar sig 

genom en signifikant minskning i syrehalten i blodet av när de vidrörde tyget, och en 

lika framträdande ökning när de vidrörde metallen. Det visar en fysiologisk stress 

kopplad till metallen, även om den psykologiskt sett var neutral. Det här menar man 

beror på att metallen ger ett kallt intryck, vilket man iakttagit vid testerna och därför 
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kontrollerat att metallen har samma temperatur som de andra proverna (Koga & 

Iwasaki, 2013).  

 

Det naturliga bladet ger en liten men läsbar reduktion i mängden cerebralt blodflöde 

trots att det gav ett svagare intryck än tyget och metallen psykologiskt sett. Det visade 

ett neutralt resultat i skattningen mellan behaglig/obehaglig. Det kan påvisa att det finns 

omedvetna fysiska rektioner när man vidrör ett levande växtmaterial. Att röra levande 

växter skulle alltså kunna anses ha en omedveten fysiskt lugnande effekt (Koga & 

Iwasaki, 2013).  

 

Det är vedertaget att medvetenhet inte behövs för att känslor ska uppstå. Det här 

experimentet visade att kroppen kunde framkalla fysiskt lugn trots att den inte kognitivt 

var medveten om att den stimulerades med ett levande växtmaterial (Koga & Iwasaki, 

2013). 

 

Le Doux föreslog en modell där det är två olika vägar i de neurologiska flödena, vilket 

indikerar att det är två olika vägar för uppkommen effekt i testresultatet. En ”low road” 

från thalamus till amygdala direkt som är de omedvetna reaktionerna, och en ”high 

road” från thalamus till amygdala via cortex som föranleder en medveten reaktion 

(Koga & Iwasaki, 2013).  

 

Enligt ”Den treeniga hjärnan”-teorin som framställdes av MacLean har hjärnan tre olika 

funktioner som delas in i reptilhjärnan (Hypothalamus) , den gamla däggdjurshjärnan 

(limbiska systemet) och den nya däggdjurshjärnan (Cerebrala neocortex det vill säga 

hjärnbarken). Dessa tre hjärnor har en inre hierarki och den är uppkommen genom 

evolutionen. Den här inre hierarkin i hjärnan och den information den processar skulle 

direkt kunna vara avgörande för hur individen anpassar sig till sin omgivning. Om det är 

i reptilhjärnan känslan av behag eller obehag uppkommer så är det möjligt att den 

fysiska reaktionen som kommer när individen rör ett blad av en levande gullranka är ett 

livsviktigt meddelande från den primitiva hjärnan att växter är nödvändiga för 

människan i dess livsmiljö (Koga & Iwasaki, 2013).  

 

Slutsatsen av experimentet blev att genom att aktivt vidröra ett blad från en gullranka 

gjorde att människor att på ett omedvetet sätt upplevde en lugnande effekt (Koga & 

Iwasaki, 2013).  
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Växter lämpliga för hälsofrämjande bostadsgårdar 
 

Vill en fastighetsägare, bostadsrättsförening eller kommun förbättra den hälsofrämjande 

potentialen i sina grönområden skulle planteringar med särskilda kvaliteter kunna vara 

lösningen, genom att ta i beaktning den kunskap och forskning som presenterats här i 

detta arbete.  

 

Min teori är att genom att härma naturen och naturens formspråk och återskapa fraktala 

mönster som anses vara lätta för människans sinnen att koda av, skulle en mer 

avslappande miljö kunna åstadkommas.  

Träd och buskar har fraktala egenskaper, både när de har sitt bladverk, och då de fällt 

löven på hösten och vintern (Taylor, et al., 2011). Gräsmattor, buskar och träd finns det 

mycket av i våra städer, därför ligger fokus i detta arbete på det fleråriga örtskiktet som 

är underrepresenterat om man jämför hur bred örtskiktets flora är i naturen. Här 

presenteras ett urval perenner som skulle vara lämpliga att använda för att skapa 

planteringar med läsbarhet, tydlighet och fraktal dimension. De presenteras dels utifrån 

de egenskaper de har att skapa olika mönster, dels utifrån fyra ståndorter; soligt torrt 

läge, soligt läge, halvsoligt läge och skuggigt läge.  

 

Växternas kvaliteter och tanken bakom valen 
 

Aklejan är ett bra exempel på hur Fibonaccis talserie och det gyllene snittet går att hitta 

i växtvärlden. Aquilegia vulgaris har treflikiga blad, som sitter i grupper om tre på en 

tregrenad stjälk. De inre kronbladen är formade som en trumpet med en snäckformad 

krökning på baksidan av blomman. Snäckformen från gyllene snittet och antalen 3 och 

5 kommer från Fibonacci-talen (Olsen, 2007).  

 

En annan växt som har den karaktäristiska snäckformen i sig är stormhatten Aconitum 

napellus med sin hjälmformade blomma. Snäckformen återfinns också i hjärtformade 

blad, som hos Sockblomman Epimedium sp.med sina ofta asymmetriskt formade blad, 

där spiralen börjar invid skaftfästet och bygger på ut mot bladspetsen där de två 

halvorna möts.  

 

Tittar man på pastellröllika Achillea gallaxy, vitpytta Achillea ptarmica var. multiplex 

och styv fingerört Potentilla recta så har man återigen Fibonaccis talserie i de femtaligt 

tvåflikiga kronbladen. Myskmadra Galium odoratum har åtta blad som sitter i en krans 

runt stjälken.  

 

Olika sorters vädd som Knautia sp. och Scabiosa sp. har alla en blomkorg som är fylld 

med fyllotaxisspiralen, tydligast är det innan blommorna i korgen börjat slå ut. 

Fyllotaxisspiralen finns också i blodtoppens, Sanguisorba officinalis, blommor och hos 

gräs som blommar i ax, där kornen i axen sitter tätt uppradade precis som vetekorn till 

exempel. Kärleksört, Hylotelephium, och skugg-gröna, Pachysandra terminalis, är 

exempel på växter som man tydligt kan se att bladen är uppradade i en spiralform längs 

stjälken för att energiförsörjningen ska bli så optimal som möjligt utan att skugga sig 

själv (Olsen, 2007), skugg-grönan har större blad ju längre ner på stjälken de sitter, 

vilket skapar en bladrosett som har en blomliknande form. Spetsmössa, Tiarella 

cordifolia, och höstsilverax, Actaea simplex, har sina blommor uppradade på ett 

liknande sätt, vilket tillsammans skapar en spirformad blomklase.  
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De mest fascinerande växterna är nog ändå ormbunksväxterna som på våren ligger 

ihoprullade vid marken och sedan vecklar ut sina långa stjälkar och fäller ut sina blad, 

där varje blad är en liten repris av det stora bladet. Väljer man att använda träjon 

Drystoperis filix-mas, blodbräken Dryopteris erythrosora eller venushår Adiantum sp. i 

sina planteringar så erbjuder man de boende ett effektfullt skådespel, då planteringen 

går från torr, brun och ganska intetsägande, till full grönska med ett formspråk som är 

av ett helt eget slag och har både gyllene snittets formspråk och 

självlikformigheten/fraktaler i sig.  

 

Funkior Hosta sp. beter sig på ett liknande sätt, de kommer upp som spjut ur marken 

och kan spetsa vissna löv och papper på vägen upp, sedan viker de ut bladen och snart 

täcker de marken med sitt bladverk. Daggfunkians Hosta sieboldiana randade blad och 

dess bastanta siluett lockar till att komma nära och att känna på bladen, en effekt som 

även sköldbräckor Darmera peltata och Parasollblad Astilboides tabularis har. De 

triggar vår fascination.  

 

Andra växter som lockar till att vidröra är till exempel gräs med yviga vippor, som 

diamantrör Calamagrostis brachytricha och glansmiskantus Miscanthus sinensis, eller 

darrgräs Briza media, atlassvingel Festuca mairei och lundslok Melica uniflora som 

bildar som ett dis över marken som vi lockas dra handen igenom som på en mjuk päls.  
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Att använda sig av fraktala mönster i planteringar 
 

 
Figur 13 Linjära fraktaler som finns i vägrenar, strandkanten, skogsbryn och på hyggen. Drömparken i Enköping. 
Foto: Linda Jonsson, 2015. 

 
Figur 14 Illustration över var de linjära fraktalerna i Figur 13 finns. Illustration: Linda Jonsson, 2016. 

 

 

Genom att använda växter med långa blomstjälkar tillsammans med olika typer av gräs 

och växter som blommar i ax så skapar man ett fraktalt mönster av upprättstående linjer 

som i Figur 13 (se Figur 14), trots att de har ett bladverk eller en vippa som bryter 

mönstret.  

 

Den här typen av fraktaler finns till exempel i växtligheten i vägrenar, i strandkanten, 

skogsbryn och på hyggen. Skulle man ta ut siluetterna från exempelvis planteringen här 

ovan kan vi se en liknande siluett i skogsbrynet av en granskog. 
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Genom att använda olika smala höga växter som dessutom har spetsiga eller smala blad 

så skapar man ytterligare ett mönster som upprepar sig.  

 

  

Figur 15 Bladverk som skapar runda fraktaler som härmar exempelvis trädkronor. Drömparken i Enköping. Foto: 
Linda Jonsson, 2015. 

 

 
Figur 16 Illustration av var de runda fraktalerna i Figur 15 finns. Illustration: Linda Jonsson, 2016. 

Väljer man växter med runda blad ger de ett annat intryck och ett fraktalt mönster som 

mer håller sig samman och överlappar varandra och skapar mer böljande kurvor i 

planteringen som i Figur 15 (se Figur 16). De efterliknar trädkronornas täta bladverk 

och ger ett sammanhållet och lätt böljande intryck. 
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Figur 17 Blad i olika storlekar skapar runda fraktaler i olika skala, men även linjära fraktaler i stjälkarna. 
Klosterparken i Enköping. Foto: Linda Jonsson, 2015. 

Väljer man att använda småbladiga växter som marktäckare under högre och storbladiga 

växter kan man som i Figur 17 åstadkomma både runda fraktala mönster och 

upprättstående linjära mönster.  

 

 
Figur 18 Marktäckande växter skapar mjuka övergångar mellan uttrycksfulla växter. Drömparken i Enköping. 
Foto: Linda Jonsson, 2015. 

Genom att använda sig av marktäckande bladverk eller örter skapar man mjuka 

övergångar mellan planteringen och den yta som är utanför och förankrar 

sammanhanget och läsbarheten i platsen (se Fel! Hittar inte referenskälla.Figur 18).  
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Figur 19 Jättedaggkåpa som avdelare i gatumiljö. Västra Ringgatan i Enköping. Foto: Linda Jonsson, 2015. 

Att använda en enda växt i ett större sammanhang (som i Figur 19) på en plats där 

alternativet hade varit stenläggning eller gräs, skapar möjligheter att öka på det örtartade 

växtskiktet i staden. Man skapar inte bara en grön barriär mellan gångtrafikanter och 

övrig trafik, man skapar även gynnsamma växtbäddar med luft- och vatteninsläpp för 

stadens träd. Jättedaggkåpans förmåga att bygga på höjden med sitt täta bladverk ger 

snabbt volym och de luftiga blomställningarna kontrasterar effektfullt mot de runda 

bladen. De skapar avskildhet utan att dölja information för bilföraren.  

 

 
Figur 20 Strutbräken bygger fraktala upprepningar i V-form. Folke Löfgrens park i Gävle. Foto: Linda Jonsson, 
2015. 

Här (i Figur 20) har man använt sig av strutbräken Matteuccia struthiopteris som 

undervegetation till träd i en del av en mindre park. Här har det skapat ett effektfullt V-

format mönster samtidigt som ormbunkar har tydliga skalinvarianta upprepningar i sig 

själv. Eftersom strutbräken är invasiv och tenderar ta över föreslår jag istället till 

exempel träjon Drystoperis filix-mas som lämpar sig bättre i samplanteringar. 
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Figur 21 Venushår, bronsrodgersia och hosta. Foto: Linda Jonsson, 2015. 

När man vill uppnå en miljö som erbjuder lättolkad läsbarhet så kan det vara 

fördelaktigt att välja stora penseldrag, där varje växt får ett tilltaget utrymme att uttrycka 

sig. Exempel på effektfulla bladverk är venushår, bronsrodgersia och hosta (Figur 21) 

som i större grupper skapar både en sammansatt form och en upprepning med hjälp av 

sina blad, som i Figur 19-20.  
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Växter som skapar linjära fraktaler 

 

Växter med tydligt framträdande stjälkar, som bygger lodräta och vertikala linjer, utan 

dominanta bladverk. Uttrycket blir luftigt, skirt och det går att se igenom planteringen. 

De vajar också och böljar i vinden och på så sätt blir ett blickfång. 

 
Tabell 1 Växter som skapar linjära fraktaler. 

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

Achillea gallaxy-gruppen  Pastellröllika 

Achillea ptarmica var. 

multiplex 

Vitpytta 

Aconitum napellus  Äkta stormhatt 

Actaea simplex Höstsilverax 

Adiantum pedatum Frilandsdiantum, venushår 

Adiantum pedatum 

’Imbricatum’  

Kompakt Frilandsdiantum, 

venushår 

Adiantum venustum Bergadiantum, venushår 

Aquilegia vulgaris Akleja 

Artemisia lactiflora Pärlmalört 

Astilbe japonica-gruppen Silverastilbe 

Briza media Darrgräs 

Calamagrostis brachytricha Diamantrör 

Calamagrostis x acutiflora  Tuvrör 

Darmera peltata Sköldbräckor 

Deschampsia cespitosa Tuvtåtel 

Dryopteris erythrosora Blodbräken 

Drystoperis filix-mas Träjon 

Festuca glauca Blåsvingel 

Festuca mairei Atlassvingel 

Gillenia trifoliata Gillenia (trebladsspira) 

Helictotrichon sempervirens Silverhavre 

Hylotelephium  Höstkärleksört 

Knautia arvensis Åkervädd 

Knautia maedonica Grekvädd 

Melica uniflora Lundslok 

Miscanthus sinensis  Glansmiskantus 

Miscanthus x giganteus Elefantgräs 

Potentilla recta Styv fingerört 

Salvia nemorosa Stäppsalvia 

Sanguisorba officinalis  Blodtopp 

Scabiosa caucasica Höstvädd 

(Hansson & Hansson, 2010), (Hansson & Hansson, 2011). 
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Växter som skapar runda fraktaler 

 

Bladen i fokus, blad- och blomstjälkar är sekundära i siluetten. Skapar ett frodigt och 

sammanhållet intryck med betydligt mer täthet än de linjära fraktalerna.  

 
Tabell 2 Växter som skapar runda fraktaler. 

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

Alchemilla erythropoda Rödskaftig daggkåpa 

Alchemilla mollis Jättedaggkåpa 

Aquilegia vulgaris Akleja 

Astilboides tabularis Parasollblad 

Darmera peltata Sköldbräckor 

Epimedium x rubrum Röd sockblomma 

Galium odoratum Myskmadra 

Helictotrichon sempervirens Silverhavre 

Hosta sieboldiana Daggfunkia 

Hosta undulata Brokfunkia 

Hylotelephium  Kärleksört 

Knautia arvensis Åkervädd 

Knautia maedonica Grekvädd 

Pachysandra terminalis Skugg-gröna 

Potentilla recta Styv fingerört 

Pseudofumaria alba Blekgul nunneört 

Pseudofumaria lutea Gul nunneört 

Rodgersia podopylla Bronsrodgersia 

Scabiosa caucasica Höstvädd 

Thymus vulgaris Kryddtimjan 

Thymus x citriodorus Citrontimjan 

Tiarella cordifolia Spetsmössa 

(Hansson & Hansson, 2010), (Hansson & Hansson, 2011). 
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Växternas matematiska och fraktala egenskaper 

 

I Tabell 3 Växternas matematiska och fraktala egenskaper. Här delas växterna in efter 

respektive matematisk egenskap, med undantag för de som valts för sitt linjära eller 

runda formspråk.  

 
Tabell 3 Växternas matematiska och fraktala egenskaper. 

Matematik Vetenskapligt namn Svenskt namn 

Fibonaccis tal 

(Figur 3) 

Achillea gallaxy-gruppen  Pastellröllika 

Achillea ptarmica var. 

multiplex  

Vitpytta 

Galium odoratum Myskmadra 

Gillenia trifoliata Gillenia (trebladsspira) 

Potentilla recta Styv fingerört 

Rodgersia podopylla Bronsrodgersia 

 

Fraktaler 

(Figur 20) 

Adiantum pedatum Frilandsdiantum, venushår 

Adiantum pedatum 

’Imbricatum’  

Kompakt Frilandsdiantum, 

venushår 

Adiantum venustum Bergadiantum, venushår 

Dryopteris erythrosora Blodbräken 

Drystoperis filix-mas Träjon 

 

Fyllotaxis 

(Figur 4, 5, 6) 

 

Actaea simplex Höstsilverax 

Hylotelephium  Höstkärleksört 

Knautia arvensis Åkervädd 

Knautia maedonica Grekvädd 

Pachysandra terminalis Skugg-gröna 

Sanguisorba officinalis  Blodtopp 

Scabiosa caucasica Höstvädd 

Tiarella cordifolia Spetsmössa 

 

Gyllene snittet 

(Figur 3) 

Aconitum napellus  Äkta stormhatt 

Aquilegia vulgaris Akleja 

Epimedium x rubrum Röd sockblomma 

Hosta sieboldiana Daggfukia 

Pseudofumaria alba Blekgul nunneört 

Pseudofumaria lutea Gul nunneört 

 

Runda former 

(Figur 15) 

 

Alchemilla erythropoda Rödskaftig daggkåpa 

Alchemilla mollis Jättedaggkåpa 

Astilboides tabularis Parasollblad 

Darmera peltata Sköldbräckor 

Helictotrichon sempervirens Silverhavre 

Hosta undulata Brokfunkia 

Thymus vulgaris Kryddtimjan 

Thymus x citriodorus Citrontimjan 

 

 



 

31 

 

Linjära former 

(Figur 13) 

Briza media Darrgräs 

Calamagrostis brachytricha Diamantrör 

Calamagrostis x acutiflora  Tuvrör 

Deschampsia cespitosa Tuvtåtel 

Festuca glauca Blåsvingel 

Festuca mairei Atlassvingel 

Melica uniflora Lundslok 

Miscanthus sinensis  Glansmiskantus 

Miscanthus x giganteus Elefantgräs 

Salvia nemorosa Stäppsalvia 

Artemisia lactiflora Pärlmalört 

Astilbe japonica-gruppen Silverastilbe 

(Hansson & Hansson, 2010), (Hansson & Hansson, 2011). 
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Växter som binder ihop i planteringen 

 

Genom att använda sig av växter som genomgående återkommer i planteringen skapas 

en enhetskänsla, och skapar övergångar mellan olika växter och bidrar till ett logiskt 

sammanhang växterna emellan. Marktäckarna ger fäste åt planteringen på platsen.  

 
Tabell 4 Växter som binder ihop planteringen. 

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

Adiantum pedatum Frilandsdiantum, venushår 

Adiantum pedatum 

’Imbricatum’  

Kompakt Frilandsdiantum, 

venushår 

Adiantum venustum Bergadiantum, venushår 

Alchemilla erythropoda Rödskaftig daggkåpa 

Epimedium x rubrum Röd sockblomma 

Galium odoratum Myskmadra 

Hosta undulata Brokfunkia 

Knautia arvensis Åkervädd 

Knautia maedonica Grekvädd 

Melica uniflora Lundslok 

Pachysandra terminalis Skugg-gröna 

Pseudofumaria alba Blekgul nunneört 

Pseudofumaria lutea Gul nunneört 

Sanguisorba officinalis  Blodtopp 

Scabiosa caucasica Höstvädd 

Thymus vulgaris Kryddtimjan 

Thymus x citriodorus Citrontimjan 

(Hansson & Hansson, 2010), (Hansson & Hansson, 2011). 
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Växtförslag ordnade i ståndorter 
 

Härdighet:  

A: Fullständigt härdig i hela landet utan extra åtgärder    

B: Kan odlas i hela landet på skyddat och väldränerat läge   

C: Kan odlas i stora delar av landet på skyddat och väldränerat läge   

D: Kan bara odlas i landets gynnsammaste delar 

Höjd och centrumavstånd (c/c) anges i cm.  

  



 

34 

 

Soligt torrt läge  

 
Tabell 5 Växter med ståndort soligt torrt läge. 

Vetenskapligt 

namn 

Svenskt namn Blomning Höjd Läge Härdighet c/c 

Achillea 

gallaxy-gruppen  

Pastellröllika Juni-aug 70 sol C-A 35 

Achillea 

ptarmica var. 

multiplex  

Vitpytta Juni-aug 25 Sol C 35 

Actaea simplex Höstsilverax Sep-okt 120-

200 

Sol till 

halvskugga 

C 50 

Artemisia 

lactiflora 

Pärlmalört Aug-sep 120-

150 

Sol-

halvskugga 

C 40 

 Briza media Darrgräs Juni-juli 20 (45) Sol B 20 

Calamagrostis 

brachytricha 

Diamantrör Juli-aug 80 

(140) 

Sol-

halvskugga 

B 50 

Calamagrostis x 

acutiflora  

Tuvrör Juni 150 

(180) 

sol-

halvskugga 

B  

Deschampsia 

cespitosa 

Tuvtåtel Juni-aug 40-60 

(110) 

Sol-

halvskugga 

A 50 

Festuca glauca Blåsvingel Juni-aug 20 (35) Sol B 50 

Festuca mairei Atlassvingel Juni 60 

(100) 

Sol C 60 

Gillenia 

trifoliata 

Gillenia 

(trebladsspira) 

Juli-aug 30-80 Sol-

halvskugga 

B 40 

Helictotrichon 

sempervirens 

Silverhavre Juni-juli 50 

(120) 

Sol (-

halvskugga) 

B 50 

Knautia arvensis Åkervädd Juni-aug 30-90 Sol-

halvskugga 

C 30 

Knautia 

maedonica 

Grekvädd Juli-sep 50-70 Sol C 35 

Melica uniflora Lundslok Maj-juni 25-50 Sol-

halvskugga 

C 35 

Miscanthus 

sinensis  

Glansmiskantus Aug-sep 150 

(200) 

Sol C-B 50-

100 

Miscanthus x 

giganteus 

Elefantgräs Sep-okt 300 Sol C (B) 150 

Salvia nemorosa Stäppsalvia Juni-sep 50-70 Sol C 35 

Sanguisorba 

officinalis  

Blodtopp Juni-aug 60 Sol-

halvskugga 

C 35 

Scabiosa 

caucasica 

Höstvädd Juni-okt 50-80 Sol C 35 

Thymus 

vulgaris 

Kryddtimjan Juni-juli 10-20 Sol B 35 

Thymus x 

citriodorus 

Citrontimjan Juli-aug 15-20 Sol B 15 

(Hansson & Hansson, 2010), (Hansson & Hansson, 2011). 

  



 

35 

 

Soligt läge  

 
Tabell 6 Växter med ståndort soligt läge. 

Vetenskapligt 

namn 

Svenskt namn Blomning Höjd Läge Härdighet c/c 

Achillea 

gallaxy-gruppen  

Pastellröllika Juni-aug 70 sol C-A 35 

Achillea 

ptarmica var. 

multiplex  

Vitpytta Juni-aug 25 Sol C 35 

Aconitum 

napellus  

Äkta stormhatt Juli-sept 80-

130 

Sol-

halvskugga 

A 50 

Actaea simplex Höstsilverax Sep-okt 120-

200 

Sol till 

halvskugga 

C 50 

Alchemilla 

erythropoda 

Rödskaftig 

daggkåpa 

Juni-aug 15-20 Sol-

halvskugga 

B 30 

Alchemilla 

mollis 

Jättedaggkåpa Juni-aug 30-50 Sol-

halvskugga 

A 35 

Aquilegia 

vulgaris 

Akleja Maj-juni 40-80 Sol-

halvskugga 

A 35 

Artemisia 

lactiflora 

Pärlmalört Aug-sep 120-

150 

Sol-

halvskugga 

C 40 

Astilbe 

japonica-

gruppen 

Silverastilbe Juni-aug 30-50 Sol-

halvskugga 

C 35 

Gillenia 

trifoliata 

Gillenia 

(trebladsspira) 

Juli-aug 30-80 Sol-

halvskugga 

B 40 

Hylotelephium  Höstkärleksört Juli-okt 40-50 Sol-

halvskugga 

C 35 

Knautia 

arvensis 

Åkervädd Juni-aug 30-90 Sol-

halvskugga 

C 30 

Knautia 

maedonica 

Grekvädd Juli-sep 50-70 Sol C 35 

Potentilla recta Styv fingerört Juni-juli 30-60 Sol B 35 

Salvia 

nemorosa 

Stäppsalvia Juni-sep 50-70 Sol C 35 

Sanguisorba 

officinalis  

Blodtopp Juni-aug 60 Sol-

halvskugga 

C 35 

Scabiosa 

caucasica 

Höstvädd Juni-okt 50-80 Sol C 35 

Thymus 

vulgaris 

Kryddtimjan Juni-juli 10-20 Sol B 35 

Thymus x 

citriodorus 

Citrontimjan Juli-aug 15-20 Sol B 15 

(Hansson & Hansson, 2010), (Hansson & Hansson, 2011). 
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Halvsoligt läge 

 
Tabell 7 Växter med ståndort halsvoligt läge. 

Vetenskapligt 

namn 

Svenskt namn Blomning Höjd Läge Härdighet c/c 

Actaea simplex Höstsilverax Sep-okt 120-

200 

Sol till 

halvskugga 

C 50 

Adiantum 

venustum 

Bergadiantum, 

venushår 

- 20-40 Halvskugga C 35 

Alchemilla 

erythropoda 

Rödskaftig 

daggkåpa 

Juni-aug 15-20 Sol-

halvskugga 

B 30 

Alchemilla 

mollis 

Jättedaggkåpa Juni-aug 30-50 Sol-

halvskugga 

A 35 

Astilboides 

tabularis 

Parasollblad Juli-aug 100-

150 

Halvskugga-

skugga 

C 75 

Darmera 

peltata 

Sköldbräckor April-maj 50-

100 

Sol-

halvskugga 

B 40 

Drystoperis 

filix-mas 

Träjon - 60-

120 

Sol-skugga A 50 

Galium 

odoratum 

Myskmadra Maj-juni 15-30 Halvskugga B 30 

Hosta 

sieboldiana 

Daggfunkia Juli-aug 80-90 Sol-skugga B 50 

Hosta undulata Brokfunkia Juli-sep 30 Sol-skugga B 40 

Hylotelephium Höstkärleksört Juli-okt 40-50 Sol-

halvskugga 

C 35 

Knautia 

arvensis 

Åkervädd Juni-aug 30-90 Sol-

halvskugga 

C 30 

Knautia 

maedonica 

Grekvädd Juli-sep 50-70 Sol C 35 

Pachysandra 

terminalis 

Skugg-gröna April-maj 10-20 Halvskugga-

skugga 

C 30 

Sanguisorba 

officinalis  

Blodtopp Juni-aug 60 Sol-

halvskugga 

C 35 

Scabiosa 

caucasica 

Höstvädd Juni-okt 50-80 Sol C 35 

(Hansson & Hansson, 2011). 
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Skuggläge 

 
Tabell 8 Växter med ståndort skuggläge. 

Vetenskapligt 

namn 

Svenskt namn Blomning Höjd Läge Härdighet c/c 

       

Adiantum 

pedatum 

Frilandsdiantum, 

venushår 

- 50-60 Halvskugga-

skugga 

B 30 

Adiantum 

pedatum 

’Imbricatum’  

Kompakt 

Frilandsdiantum, 

venushår 

- 10-20 Halvskugga-

skugga 

C - 

Adiantum 

venustum 

Bergadiantum, 

venushår 

- 20-40 Halvskugga C 35 

Dryopteris 

erythrosora 

Blodbräken - 40-50 Halvskugga-

skugga 

C 40 

Drystoperis filix-

mas 

Träjon - 60-

120 

Sol-skugga A 50 

Epimedium x 

rubrum 

Röd sockblomma Maj-juni 20 Halvskugga-

skugga 

A 30 

Galium 

odoratum 

Myskmadra Maj-juni 15-30 Halvskugga B 30 

Hosta 

sieboldiana 

Daggfunkia Juli-aug 80-90 Sol-skugga B 50 

Hosta undulata Brokfunkia Juli-sep 30 Sol-skugga B 40 

Pachysandra 

terminalis 

Skugg-gröna April-maj 10-20 Halvskugga-

skugga 

C 30 

Pseudofumaria 

alba 

Blekgul nunneört Maj-sept 20-30 Sol-skugga B 35 

Pseudofumaria 

lutea 

Gul nunneört Maj-sept 20-30 Sol-skugga B 35 

Rodgersia 

podopylla 

Bronsrodgersia Juli-aug 80-

120 

Sol-skugga C 70 

Tiarella 

cordifolia 

Spetsmössa Maj-juni 15-25 Halvskugga-

skugga 

B 30 

(Hansson & Hansson, 2011). 
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Diskussion 
 

Att våra sinnen ständigt är aktiva för att orientera oss i vår omvärld betyder att vi 

behöver ta hänsyn till både vårt logiska tänkande och våra intuitiva impulser när det 

kommer till att skapa miljöer för människan. Sinnena är programmerade utifrån den 

miljö som människan som organism vuxit fram i, informationen ligger inlagrad i vårt 

genetiska arv och vi agerar instinktivt utifrån de signaler som sinnesrörelserna 

genererar. För att den logiska delen av hjärnan ska kunna dra sina slutsatser behöver den 

ett visst antal pusselbitar för att komma fram till ett resultat. I den intuitiva delen av 

hjärnan handlar det istället om erfarenheter och slutledningsförmåga, oftast gäller det att 

snabbt kunna fatta ett beslut.  

 

Men vad händer då när människan istället börjar leva i en miljö med väggar, raka linjer, 

kala ytor och nästan ingen växtlighet alls, där det är en helt annan ljudbild, många 

människor som är i rörelse runtomkring oss, samt trafik att ta hänsyn till?  

 

Det är fascinerande att det finns så mycket i naturen som tycks vara ordnat i olika 

system, att det finns ett system för hur bladen radas upp för att skapa så optimal 

energiförsörjning som möjligt, eller hur man på bästa sätt organiserar fröna i en solros 

eller fjällen på en kotte. Att det dessutom finns återkommande antal som i Fibonaccis 

talserie och proportioner enligt gyllene snittet på till exempel bladen hos växterna gör 

det hela ännu mer fascinerande i det hela. Är den här informationen också inlagrad i 

våra gener kan man fråga sig.  

 

Forskningen som fokuserade på hur människor reagerade på bilder med fraktala 

mönster visade att ögonen automatiskt söker sig till en viss typ av mönster, som hade en 

fraktal dimension på 1,3 - 1,5. När de sammanställde D-värdet hos bilder på 80 olika 

naturscener från Sverige, Australien och Italien visade det sig att de i snitt hade ett D-

värde på 1,3. När tester gjordes med hjälp av bilder med och utan fraktala mönster så 

föredrog testpersonerna bilder med fraktaler, vilket bekräftar att det finns något i de här 

mönstren som attraherar människan på det intuitiva planet. När försökspersoner utsattes 

för stresstester i kombination med att de fick se bilder med fraktala mönster, visade det 

sig att stresspåslaget var som lägst då testpersonerna sett bilder med ett D-värde på 1,4. 

Vid andra försök med EEG-mätningar gav bilder med ett D-värde på 1,3 högsta 

utslagen. De höga utslagen i de frontala delarna av hjärnan styrker att bilderna har en 

avslappnande effekt. Utöver det stimulerades de delar i hjärnan som har med 

avståndsbedömning och lokalsinne att göra. Det här tyder på att det finns information i 

de fraktala mönstren från naturen som vi intellektuellt inte kan dra några slutsatser ifrån, 

men att det faktiskt finns information där som sätter igång våra inre signalsystem.  

 

Ett liknande resultat framkom när det andra forskarteamet gjorde tester där 

försökspersonerna istället fick känna på olika material (metall, sammetstyg, ett levande 

blad och ett konstgjort blad) med fingrarna utan att se dem. Försöket visade att metallen 

framkallade fysiologisk stress, även om det i de psykologiska parametrarna gav ett 

neutralt resultat när testpersonerna fick skatta sina upplevelser. Det levande 

växtmaterialet gav också ett neutralt psykologiskt intryck genom skattningen, men 

sänkte det cerebrala blodflödet i frontala hjärnan. Det här visar att människan trots att 

personen inte har några kognitiva referenser kring materialet den kommer i kontakt 

med, så kan materialet framkalla en fysiskt lugnande effekt i kroppen trots att den inte 

är medveten om att det är just ett levande växtmaterial personen rör vid. Det här skulle 
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alltså kunna innebära att vi genom att röra vid levande växtmaterial kan lugna ner oss 

själva när vi befinner oss i en stressande miljö eller ansträngande situation.  

 

Min teori är att om vi genom att härma naturens siluetter med hjälp av perenner så lyfter 

vi in fraktala mönster i bostadsområdena och på så vis kreerar en miljö som är mer 

gynnsam för människan. Eftersom de fraktala kurvorna som bildas med hjälp av de 

örtartade växterna erbjuder ögat information att läsa av så blir bostadsgården en mer 

begriplig plats. Därigenom skulle vi kunna tillfredsställa evolutionärt medfödda behov, 

som i förlängningen skulle kunna leda till förbättrad hälsa hos invånarna. När ögat 

sveper över bostadsgården söker det efter information, om bostadsgården då består av 

kala väggar, öppna gräsytor och något enstaka träd så hittar det inte de där mönstren 

som eftersöks, och blicken vandrar planlöst vidare. Vad genererar det i våra intuitiva 

system? 

 

Den teori jag presenterar här behöver styrkas med mer vetenskapliga undersökningar i 

ganska bred omfattning. Mer forskning behöver göras runt de här försöken kring taktila 

responser på växtmaterial och människans läsning av fraktala mönster i naturen. Det 

behövs mer evidens för att det är såhär människan reagerar. Skulle man genom 

forskning kunna bevisa att växtligheten är en viktig beståndsdel för människans 

välbefinnande skulle det i förlängningen till exempel kunna innebära att det kan tas 

fram ett ramverk för hur mycket grönmassa som ska finnas per hektar i tätbebyggda 

områden. Ser man till hur den evolutionära utvecklingen för människan sett ut, hur våra 

levnadsvillkor sett ut tidigare och hur de ser ut idag, är det kanske inte så konstigt att vi 

inte riktigt hänger med när det gäller att anpassa oss till det urbana samhället på det 

undermedvetna planet, vår intuition och våra preferenser.  

 

Jag kan inte säga att genom att plantera in de här växterna i bostadsgården får man 

planteringar som ger en fraktal dimension på 1,3 - 1,5, som är spannet för de mönster 

som människans öga automatiskt söker sig till. Men genom att plantera in växter som 

skapar fraktala siluetter som efterliknar de siluetter vi hittar i landskapsbilden, så har 

förutsättningarna ökat för att ögat ska hitta de mönster – den information – som det 

automatiskt letar efter i en bild och på så vis tillgodose informationsbehovet. Min 

tolkning är att informationsbehovet till stor del handlar om att förvissa sig om att det 

inte finns några faror och att allt är lugnt. Våra sinnen används hela tiden för att tolka 

vår omvärld och om vår omvärld då är svårtolkad behöver vi omedvetet lägga mycket 

kraft och energi på att analysera dessa svårtolkade signaler, eller bristen på information. 

Om vi däremot skapar en omvärld som är mer lättolkad med hänvisning till våra 

evolutionärt inlagrade referenser tror jag att vi skulle uppleva vår omvärld som mer 

logisk och därmed mer tillfredsställande och vilsam.  

 

Om den närmaste omgivningen kring våra hem innehåller intressanta och fascinerande 

attribut som lockar oss kan det leda till att vi i större grad söker oss utomhus, dels till 

den egna bostadsgården, men eventuellt inspirerar det även till att ta sig ut till andra 

gröna områden som friluftsområden eller naturstigar. Om det finns växter som lockar 

oss att känna på dem så får vi den taktila inputen och på så vis skulle människorna 

kunna bli lugna. För vem lockas inte av att känna på en daggfunkias blad, eller dra med 

handen genom skira fluffiga gräsvippor.  

 

Jag tror på min teori att vi genom att förstå och ta hänsyn till människans krav på 

omgivningen skulle kunna åstadkomma en ljusning i hur befolkningen mår och lever 

idag. Men vi behöver också skapa förutsättningar för kommande generationer att kunna 
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fortsätta leva och vara friska i städerna. Den urbana utvecklingen har skett under de 

senaste ett- till tvåhundra åren och började i samband med industrialiseringen, det 

samhället är ännu ungt. Det är väl först nu vi kan se vilken påverkan det här bytet av 

habitat haft för effekter då vi övergått från landsbygd och små samhällen till den typ av 

städer många lever i idag.  

 

Planteringar som signalerar ”naturligt habitat” skulle kunna ge en högre grad av 

återhämtning, eftersom våra reptilhjärnor uppfattar platsen som trygg, vi har koll på 

omgivningen, vi är i vårt hem på en utvald och säker plats, vi kan slappna av och vi kan 

lätt läsa av vad som händer. Kanske handlar det också indirekt om att skapa en miljö för 

att hjälpa människans egna läkningsprocesser. 

 

Den taktila responsen på det levande växtmaterialet visar att vi vet mer om vår 

omgivning än vi intellektuellt kan säga att vi gör. Det är spännande att vår hud kan 

identifiera det material vi vidrör som något farligt eller nyttigt och meddelar detta 

genom kroppens egna signalsystem till funktioner och organ som i sin tur anpassar sin 

verksamhet efter den nya informationen. Tänk vad fantastiskt det vore om man till 

exempel inom äldrevården uppmuntrade särskilt oroliga personer sitta och känna på 

olika bladverk i en vinterträdgård. Det är en medryckande tanke att det skulle kunna 

skänka lindring och själslig ro. Men vad händer med oss människor om vi slutar att 

komma i fysisk kontakt med växtligheten? Kommer vi då att förlora de här självläkande 

impulserna i våra kroppar? 

 

Samtidigt som det är lätt att bli så engagerad i sin egen teori att man blir blind och 

oförmögen att tänka kritiskt så kan jag ifrågasätta om det verkligen är så enkelt som jag 

uppfattar det som. Att plantera in växter i bostadsgården för att höja ”naturkänslan” och 

på så vis få människor att må bättre, det låter ju lite väl fantasifullt. Men samtidigt så 

tyder ju till exempel EEG-mätningarna på att bilder med fraktala mönster faktiskt 

påverkar hjärnverksamheten. Att responsen är liknande när försökspersonerna istället 

rör vid det levande växtmaterialet utan att se det, påvisar att vårt förhållande till 

växtligheten och naturen. Roger Ulrichs försök med nyopererade patienter påvisade 

samma fenomen, att till och med en tavla med landskapsmåleri vid fotändan av sängen 

kan ge en påskyndad återhämtning, medicineringen kan minskas och patienten kan 

återvända till sitt hem tidigare. Jag anser att det inte spelar någon roll om det är en 

placeboeffekt för så länge effekten är positiv och håller i sig så har målet med 

”behandlingen” uppnåtts. Mitt arbete är fokuserat på vilket innehåll planteringarna 

behöver ha för att åstadkomma de fraktala mönster som gynnar vårt välbefinnande, och 

de övriga matematiska mönstren. Jag har inte tagit hänsyn till blomningstider och 

artvariation som gynnar pollinerare, fåglar och fjärilar eller på andra sätt gynnar den 

biologiska mångfalden i faunan, eftersom det är utanför ramarna för mitt 

undersökningsområde trots att även djuren är viktiga för naturlikheten och också ska ha 

en positiv inverkan på människans välbefinnande. Skulle någon vilja använda eller 

fortsätta utveckla min teori så vore det önskvärt att den biologiska mångfalden tas med 

som en hälsofrämjande faktor.  

 

Vill man åstadkomma en förändring måste man börja i någon ände, det går inte att göra 

en revolution för att skapa positiva effekter snabbt. Det behöver ske stegvis, så 

förändringen blir hanterbar för invånarna. Om vi i större utsträckning försökte 

implementera de fraktala mönstren som finns i naturen i städerna genom att öka 

mängden växtlighet kanske det allmänna välbefinnandet hos invånarna i städerna 

faktiskt skulle höjas ganska fort och på lång sikt.  
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