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Förord
Detta är en del av mitt examensarbete i landskapsarkitektur vid institutionen för
landskapsplanering, Alnarp SLU. Arbetet motsvarar 20 poäng. Den andra delen är en databas
med tillhörande sökmotor som ligger på adressen www.plantit.se.
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Idé och inspiration till arbetets inriktning fick jag när jag gjorde ett ERASMUS år i Madrid och
saknade mina växtböcker som jag lämnat i Sverige.
Jag hoppas att mitt arbete kan leda till bättre och mer platsanpassat växtval och att det lever
vidare efter examensarbetet.
Jag vill tacka alla som hjälpt till med detta arbete: Henrik Sjöman som hjälp mig i mina
diskussioner och godkänt alla växter som jag matat in i databasen. Jag vill även tacka alla
som svarade på min enkät och la grunden till sökmotorn. Johan Slagstedt som ställt upp och
på sin fritid gått igenom databasen och uppdaterat den. Alfred Person som tagit sig tid att
ladda upp bilder på sidan samt diskuterat framtidsvisioner och sprutat idéer över mig.
Tack till Jonas Österberg som hjälp mig att komma igång med databasen och introducerat
mig i den underbara programmeringsvärlden.
Alnarp 2008‐01‐25
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Sammanfattning
Arbetet har resulterat i en växtsöksida som man kan finna på www.plantit.se. I arbetet har jag
eftersökt vilka sökkriterier som är viktigast vid växtsökningar på woodlandväxter. Detta har jag gjort
dels genom en analys av befintliga databaser och sökmotorer och dels med en enkätundersökning
där ledande växtexpertis svarade på frågor rörande woodlandväxter .
HU

UH

Jag undersökte tre söksidor som finns på internet Havenet.dk, Backyardgardener.com och Den
virtuella floran. I min slutsats kom jag fram till att det finns flera brister hos dessa sidor men också
vissa positiva saker som jag använt när jag utvecklade gränssnittet(utseendet) på min sökmotor.
Enkätundersökningen resulterade i en kriteriebas där de viktigaste kriterierna vid anläggning av
woodland listades. Utifrån detta utvecklade jag ett system med fem värden på varje kriterie. De
kriterier jag använt är vindförhållanden, fuktförhållanden, jordmån, pH‐värde och ljusförhållande.
En av de viktigaste aspekterna med mitt arbete är interaktivitet mellan användare och databas. Jag
har i utformandet av söksidan lagt stor fokus just på denna aspekt.

Abstract
My work has resulted in an interactive search engine for plants that can be found at www.plantit.se.
In the work process I have searched for which search criteria is most important when doing searches
on woodland plants. I have done this by an analysis of existing databases and with an survey where
leading plant expertise answered questions about woodland plants.
HU

UH

I analyzed three search pages that are on the internet today Havenet.dk, Backyardgardener.com and
Den virtuella floran. I concluded that there are several flaws but also many positive aspects that I
have used when developing the interface of my page.
The survey resulted in the basis for my search criteria the answers listed the most important factors
when planting woodland plants. From this information I developed a system with five values on
every criteria. The criteria I have used are wind conditions, water conditions, soil, pH‐value and light
conditions.
One of the most important aspects of my work is the interactivity between the page user and the
database. I have put a lot of focus on this part when developing the homepage.
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Inledning
Bakgrund
Idén till mitt examensarbete fick jag under ett ERASMUS‐år i Spanien. Jag hade av utrymmesskäl
lämnat alla mina växtböcker i Sverige och läste en projektkurs som utgick ifrån Carlsbergs
arkitekturtävling i Köpenhamn våren 2007. När jag skulle göra mitt växtval till gestaltningsförslaget så
insåg jag hur svårt detta var när jag inte hade mina böcker att slå i. Efter en diskussion med Lisa
Hellberg, som var min kompanjon i projektet, kom vi fram till att det saknades en webbaserad
sökmotor där man enkelt kunde botanisera bland olika växter och få förslag på lämpliga växtval. Jag
kunde inte släppa vår diskussion och funderade på hur en sådan sida skulle kunna se ut. Under
sommaren började en idé utkristallisera sig och jag bestämde mig för att utveckla min idé. Lämpligt
nog så skulle jag skriva examensarbete under hösten och detta lämpade sig ypperligt som chans för
att pröva min vision.
Jag började med att se mig omkring vad som fanns tillgängligt idag och mina upplevelser av de
växtdatabaser som varit tillgängliga är att de varit dåligt utformade, inte anpassade till svenska
förhållanden eller så är de endast lämpade för personer som har stora kunskaper om växter. Det
finns ett behov av den enkla sökmotorn, som med en enkel, ren design och ett fåtal kriterier ger
vägledning vid ett växtval. Jag tror också att det finns en generationsklyfta där den nya generationens
växtanvändare är söker information på ett helt nytt sätt, och där böcker ofta inte är den enda
kunskapskällan. Ett ökat användande av internet för kunskapssökande och kunskapsutbyte, kräver
nya former av kommunikation.
Min erfarenhet av de söksidor som jag använt i ett växtsöks syfte är att många börjar i fel ände. De
utgår dels från att personen som söker en växt redan vet dess namn. Söksidorna kräver också stor
kunskap om vilka typer av växter som passar i vissa specifika miljöer. Jag tror att många misslyckade
planteringar skulle kunna undvikas om sökmotorn istället utgår från platsens betingelser för att
sedan ge lämpliga förslag på växter som trivs på just den specifika plats som eftersöks.
Ett annat problem med databaserna är att de endast sprider information i en riktning. Det ideala
med en databas är om den är interaktiv och arbetar med användarna. Ett sådant exempel är
Wikipedia där användarna själva laddar upp information. I Sverige finns stor växtkunskap som skulle
kunna samlas och utvecklas med hjälp av de nya kommunikationsmetoder som erbjuds i den digitala
världen.
I en tid då trädgårdsintresset är större än någonsin (på tv bombarderas vi av program om hur
trädgården skall ändras och stylas) är tiden mogen för en lättillgänglig databas där alla på ett enkelt
sätt kan hitta växter till olika miljöer samt utbyta åsikter och kunskap om dessa. Jag ska i mitt arbete
utveckla grunden för ett sådant interaktivt forum. Jag vill skapa en hemsida som i framtiden kan vara
en plats där alla med växtintresse möts, ett community (nätmötesplats) för växtintresserade. Min
förhoppning och mening med mitt examensarbete är självklart att hemsidan lever vidare även sedan
mitt examensarbete är färdigställt.
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Syfte
Syftet med arbetet är att skapa grunden till en databas för perenna woodlandväxter, samt ett
gränssnitt för webbsök på dessa. Detta syfte genererar i sin tur en del viktiga frågor.
•
•
•
•

Vilken information eftersöks av målgruppen för en sådan söksida?
Vilka sökkriterier bör ingå i ett växtsök på woodlandväxter?
Hur utformar jag en sökmotor med dessa kriterier som bas?
Hur kan jag integrera användarna av databasen till att bli med och bygga upp den?

Metod
Arbetet började med en undersökning av vilka databaser och sökfunktioner som fanns tillgängliga på
nätet samt en enkätundersökning med praktiserande landskapsarkitekter, växtexpertis på SLU samt
plantskolister. Utifrån detta utarbetade jag kriterierna som används i sökmotorn.
I nästa steg utformade jag gränssnittet för sökmotorn. Jag använde mig av programmet Flash. Då
detta är ett flexibelt program som både lämpar sig till webben och är ett viktigt verktyg vid
presentationer. Arbetet inriktade sig där efter på att bygga upp en databas. Samt att titta på vad som
är ett rimligt antal växter att börja arbeta med, även möjligheter till interaktion mellan användare
databas implementerades.
Som avslutning har jag arbetat med förslag på hur växtdatabasen kan utvecklas och vad som skulle
vara nästa steg för en fortsatt förbättring av kriteriegrunden samt databasens storlek. Samt att
kritiskt granska hemsidan för att hitta brister samt förbättringsområden.
Jag har på egen hand utvecklat och programmerat den färdiga söksidan som går att finna på
www.plantit.se. Detta har jag gjort genom egna studier med webbsidor främst kirupa.com
(Chinnathambi, 2006 ) som är en blogg där man kan får svar på de flesta frågor rörande
programmering. Jag har även använt mig av en bok ” Building Database Driven Flash Applications”
(Darin Beard, 2004) och en interaktiv kurs från lynd.com (Rebenschied) av programmet Flash. Jag har
även fått hjälp av en god vän (Österberg, 2007) med att lära mig basen i hur man använder scriptet
php för att bygga upp en MYsql databas. Detta är den stora delen av mitt arbete och den del som
tagit mest tid i anspråk. Den skriftliga delen av arbetet fungerar mest som en redovisning och
beskrivning av arbetsgången.
HU

UH

Avgränsningar
Jag har valt att inte inkludera den växtfakta som jag lagt in på sidan i den skriftliga delen av arbetet.
Detta bestämde jag tillsammans med Henrik Sjöman som ansåg att det viktigaste med arbetet var
just utformandet av sökmotorn. Jag kommer att visa ett exempel på hur ett växtinlägg gått till och
var jag hittat mina källor.
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Befintliga växtdatabaser
Jag kommer nedan att beskriva och analysera tre befintliga databaser som är öppna för allmänheten
på internet. Syftet med denna genomgång är att skapa mig en bild av vad som finns idag och vilka
brister och tillgångar dessa databaser har. Genom att studera befintliga databaser kan jag undvika
misstag och få en bra grund i mitt eget databasbyggande. I beskrivningen av respektive bas börjar jag
med att undersöka vilka sökkriterier som finns på söksidan samt att ge en allmän beskrivning av
denna. Analysen består av tre delar:
•
•
•

Användarvänlighet dvs. vilka förkunskaper behövs innan man gör en sökning.
Analys av växtbeskrivningar dvs. hur mycket information som finns om varje växt.
Analys av hur många förslag som kommer upp vid ett växtsök när flera sökkategorier är
markerade.

Beskrivning av växtdatabasen Havenet
Den första databasen är den danska internetbaserade söksidan ”Havenet”. Havenet är en dansk
plantskola och garden center som har byggt upp en webbaserad databas med en rad olika
växtsöksmöjligheter (Havenet, 2008).
Havenets växguide är en kommersiell söksida där butikens plantutbud avgör vilka växter som finns i
databasen.
De platsspecifika sökegenskaper som går att finna på sidan är följande: vindförhållanden,
ljusförhållanden, jordegenskaper och salttålighet. Övriga sökkriterier är plantspecifika och uppdelade
i olika plantkategorier enligt följande: alléträd, bambu, blomsterlök, bonsai, ormbunkar, marktäckare,
formklippt, frukt, gräs, häck, dvärgbarr, kryddörter, landskapsväxter ‐löv ‐barr, ljung, barrträd,
uppstammat, prydnadsbuskar, rododendron, rosor, slingerväxter, sommarblomster, perenner och
terrassväxter.
Det går även att söka på specifika plantegenskaper så som bladfärg med underkategorierna: blå, gul,
vit, grön och röd, blomfärg med underkategorierna blå, brun, diverse, gul, vit, lila, mix, orange, rosa,
röda och violetta. Blomningstid med ungerkategorierna: vår, sommar, höst och vinter. Höstfärger
som är indelade i följande kategorier: brons, gul, brun, koppar, orange och röd.
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Figur 1. Söksidan för växtsök på Havenet (Havenet, 2008)

Frukt och frö som delas in i följande kategorier: bär, dekorativa, druvor, frukter, fröställningar,
nypon, kapslar, kottar och nötter. Vindtålighet som delas in i de två kategorierna: tål vind och tål inte
vind. Giftighet med två alternativ: får gärna vara giftig eller får inte vara giftig. Det går även att söka
på maxhöjd och maxbredd (Havenet, 2008).

Analys av växtdatabasen
Sökkriterierna är många vilket ger en stor valmöjlighet vid ett växtsök. Sidan är relativt lättförstådd
och det var inga större problem med att förstå den och utföra ett växtsök. Problemen uppstod när
jag valde många olika sökkriterier. Detta resulterade i att det visades få eller inga förslagsalternativ.
Det var även ganska rörigt med många sökkategorier som kunde slås ihop för att göra sidan enklare.
Informationen om växterna är bristfällig då det oftast endast finns ett fåtal kriterier registrerade för
varje växt. En positiv företeelse är att det fanns bilder på alla registrerade växter vilket underlättade
växtsökandet.
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Figur 2. Sökresultatet efter en sökning på alléträd (Havenet, 2008).

Det övergripande intrycket av sidan är att det är en ganska bra sida med väldigt många registrerade
växter. Sökmöjligheterna är goda men något bristfälliga vid sökningar med många kriterier. Sidan
saknar interaktion mellan användare och databas men det finns möjlighet till emailkontakt vilket är
den enda påverkansformen som finns tillgänglig.

Beskrivning av växtdatabasen Backyardgardener
Den andra sidan som jag valt att analysera är Backyardgardener.com, även denna sida är kommersiell
och har plantförsäljning i anslutning till sin sökmotor (Backyardgardener, 2008).
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blomningstid, härdighetszon(kyla), härdighetszon (hetta), ljuskrav, pH‐värdes krav, jordkrav och
fuktighetskrav (Backyardgardener, 2008).

Analys av växtdatabasen
”Backyardgardener” har en omfattande databas med väldigt många växter. Informationen om
växterna efter en sökning var mycket god och på alla sökningar som jag genomfört så fanns all
information i alla underkategorier registrerad. Det som saknades på sidan var oftast bilder på
växterna, som beskrivs noggrant i text.
Det finns noggrann information om i vilken miljö som växterna trivs men sidan saknade möjlighet att
söka på dessa kriterier.

Figur 5. Databasen i alfabetisk ordning som ger en uppfattning om hur omfattande databasen är (Backyardgardener, 2008).

Det övergripande intrycket av Backyardgardener är att det är en väldigt stor informationsbank för
växter men att den brister i användarvänlighet. Det är inte speciellt svårt att söka men sökkriterierna
är relativt få och svåra att kombinera. Den största bristen hos sidan är att det finns så få bilder på
växterna detta gör att det blir svårt att veta vad det är för växt som beskrivs trots den grundliga
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informationen. Ett annat problem är att sidan inte lämpar sig för våra förhållanden då den utgår från
ett annat härdighetssystem än det växtzonsystem vi använder i Sverige. Sidan är inte interaktiv dvs.
det finns ingen direkt möjlighet för användare att påverka databasens utformning. Det finns ett
forum på sidan där användare kan utbyta idéer och fråga om råd. Växterna som finns i databasen
läggs in av de ansvariga för sidan. Det är på så sätt en statisk databas som inte på något sätt kan
påverkas och utvecklas av användarna.
En användare måste ha stor växtkännedom för att ha nytta av databasen. En slagning ger ett förslag
men det säger inget om vilka växter som lämpar sig på olika platser i trädgården. Det finns även ett
problem då man söker efter en växt med dess latinska namn då detta vid flera tillfällen inte var
möjligt trots att växten existerar i databasen.

Beskrivning av växtdatabasen Den virtuella floran
Denna databas är naturhistoriska riksmuseets och innehåller i första hand svenska inhemska växter.
Sökmetoden är enkel och sökningarna sker efter växtens namn eller alternativt genom växttypen.
Det går även att söka efter en växt i ett index där alla växterna finns upplagda i bokstavsordning.
Databasen innehåller 2041 arter, och de beskrivs utförligt både i text och i bild (Anderberg, 2007).
Den information som visas vid är växtsök är följande: beskrivning av växten, utbredning, första
fynduppgift, etymologi dvs. växtens ursprung. Det finns även information om växtfamiljen samt små
faktabilder som beskriver växten i korthet. Information om växtens namn på andra språk, t.ex. tyska
eller engelska, finns inlagt på de flesta växter.
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Figur 7. Beskrivning av Hemlock på Den virtuella floran (Anderberg, 2007).

Det finns ingen interaktion mellan användare på sidan och det verkar som om den sällan uppdateras.
Senaste uppdateringen skedde 24 januari 2007 (Anderberg, 2007). Den enda interaktion som är
möjlig är genom emailkontakt med de ansvariga på sidan.
Sidan är svåranvänd och det krävs relativt stor förhandskunskap för att kunna använda den. Den är
dock pedagogisk och ger användaren möjlighet till att lära sig en hel del om växtfamiljer (Anderberg,
2007).

Slutsats databaser
Min undersökning av de tre befintliga växtsöksidorna visar att det idag finns sidor där det går att söka
efter växter med växt‐ och platsspecifika egenskaper. Backyardgardenersidan har endast en
sökfunktion för platsspecifika egenskaper det går att söka på växtzoner(amerikanska), trots att det
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finns mer information om växtens växtplatskrav i databasen. Den danska sidan Havenet hade de
mest avancerade sökfunktionerna på platsspecifika växtegenskaper. Ett exempel är vidtålighet alla
växter indelas i vindtåliga respektive icke vindtåliga. Ett problem som uppkommer med denna grova
uppdelning är alla de växter som ligger någonstans mellan vindkänslighet och vindtålighet. Ett annat
problem med speciellt Havenet men också Backyardgardener är att de båda är kommersiella sidor
där informationen filtreras utifrån ett kommersiellt syfte. Det blir extra tydligt på Havenet där det för
varje växtförslag finns möjlighet att lägga till denna i en kundvagn för att sedan beställa plantorna.
Problemet med detta kan vara att växtutbudet i databasen blir begränsat till det utbud som finns i
företaget.
En sida som Backyardgardener kan ge den erfarne trädgårdsodlaren mycket information om sina
växter men den är som de flesta nätsidor svårbegriplig och lämpar sig bäst för undersökningar om ett
redan befintligt växtsortiment. Havenet har många sökalternativ men sökningar med multipla
sökalternativ markerade resulterade oftast i få svar. Söksidan var även svåranvänd, och lämpar sig för
den mer erfarne användaren. Båda dessa sidor har kommersiella intressen bakom sig och det
påverkar dess utbud av växter i databaserna. Den virtuella floran riktar sig inte till odlare och
växtanvändare utan mer till botanister och naturintresserade och dess sökfunktioner är primitiva.
Ingen av de undersökta sidorna använde sig av sina användare som kunskapsbas. Interaktionen
mellan användare och databas, var i alla de undersökta fallen minimal och begränsades till e‐mail
korrespondens till sidansvariga.
Ingen av sidorna var speciellt lättbegriplig och alla krävde att brukaren kunde en hel del om växter.
De kriterier som användes för sökningar på Havenet hade en god spännvidd och kan vara till hjälp när
jag utvecklar mitt sökkriteriesystem. Jag kommer även att kunna använda mig av Backyardgardeners
informationskategorier som liknar Havenets sökkategorier.
Den virtuella floran är i inte en lämplig söksida för växtsök utifrån ett användarperspektiv, den riktar
sig mer mot den naturintresserade och botanisten. På grund av detta blir den inte speciellt intressant
för mitt arbete då det syftar till att utveckla en brukarvänlig växtsökmotor.
På alla sidorna saknades direkta möjligheter att som användare påverka databasens utformning, det
enda sättet för användare att föreslå ändringar var genom emailkorrespondens med ansvariga på
sidan. Detta tycker jag är den största bristen hos dessa sidor, de blir statiska och tröga.
Backyardgardener hade dock ett forum där användare kunde utbyta åsikter och frågor. En modern
växtsöksida bör idag ha en direktare möjlighet för användaren att vara med och påverka sidans och
databasens utformning. Om man jämför med alla nya sidor som skapas och lyckas så bygger de ofta
på en stor del användarinteraktion. För att den hemsida jag utvecklar skall bli bra måste jag fokusera
på detta och utveckla möjligheter för användare att påverka databasen och interagera med varandra.
Detta är viktigt dels för att skapa intresse hos användare och dels för uppbyggandet av databasen.
En positiv sak hos Backyardgardener sidan är den mängd information som presenteras vid varje
växtsök. Men då det ofta saknas bilder blir denna information ytlig och intetsägande, om man inte på
förhand vet hur växten ser ut. Mina lärdomar blir att jag måste skapa en sida där det finns rikligt med
bilder och möjligheter för användare att utöka bildatabasen med egna bilder. Detta skulle enkelt
kunna göras med en uppladdningsfunktion, där användaren kan ladda upp egna bilder från sin dator.
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Komplexiteten hos dessa sidor är ett problem, för att en sida skall vara användbar för vem som helst
bör sidan utformas på ett enklare sätt. Ett sätt att åstadkomma detta kan vara att göra en steglös
skala där personen som söker gör ett val någonstans mellan de två extremerna sol och skugga. Detta
kunde underlätta valet och göra övergångarna mellan nivåerna mjukare.

Kriterieundersökning
Enkätredovisning
För att undersöka vilka faktorer som är viktigast vid perennplanteringar i woodlandmiljöer har jag
valt att använda mig av enkäter som skickats ut till ledande expertis på området. Enkäten(se bilaga 1)
består av fyra frågor som syftar till att dels undersöka vilka faktorer som är viktiga vid plantering av
perenner i allmänhet och vilka faktorer som var specifika för plantering i woodland. I den sista frågan
i enkäten fick uppgiftslämnaren fylla i om han/hon var intresserad av att fungera som en
administratör på hemsidan. Denna sista fråga kommer inte att avhandlas i detta arbete då den
endast syftar till att underlätta ett framtida arbete med hemsidan.
Jag bifogar svaren på dessa enkäter samt en sammanställning av dessa i tabellform(se bilaga 2).
Tanken var från början att enkäten skulle delas ut till både praktiserande landskapsarkitekter samt
ledande expertis vid Sveriges lantbruksuniversitet, men då svaren tyvärr dröjde fick jag nöja mig med
de svar jag fått från den privata sfären. De personer som ingick i undersökningen var Anders
Folkesson landskapsarkitekt, Mona Wembling landskapsarkitekt samt Johan Slagstedt
landskapingenjör sammanställningen av resultatet är gjord efter diskussion med Henrik Sjöman
landskapsingenjör. Jag använde mig även av perennboken (Rune Bengtsson mfl, 1989) i
sammanställningen av kriterier då denna listade de viktigaste faktorerna för woodlandväxter. Nedan
följer en kort sammanställning av de svar jag fick in i tabellform. Den enligt uppgiftslämnaren
viktigaste faktorn kommer överst i tabellen och följs av resterande faktorer i minskande
betydelsegrad. Svaren är uppgiftslämnarens egna då inga alternativ gavs i enkäten.
Anders Folkesson

Mona Wembling

Johan Slagstedt

Perennaboken

höjd
ljusförhållanden
blomningsegenskaper
jordmån/jordart

ljusförhållanden
fuktighet
pH‐värde
Näring innehåll

ljusförhållanden
jordmån/jordart
fuktighet
vindförhållanden
täck‐ och
konkurrensförmåga
blomningsegenskaper
Höjd

ljusinstrålning
minimitemperatur
nederbörd
vindförhållanden

fuktighet
jordmån/jordart
spridning
spridning
ev vintergrönhet
planteringsavstånd
torktålighet
rotkonkurrens
täck och konkurrens fömåga
livslängd
härdighet

jordmån
näringsinnehåll
Humushalt
pH‐värde

17

Utifrån svaren i enkäterna har jag kunna fastställa vilka kriterier som bör ingå i en sökmotor för
woodlandperenner, och dessa har jag efter perennbokens modell delat in i två kategorier,
ståndortskriterier och växtegenskaper. Där ståndortsegenskaperna är de som listas ovan och
växtegenskaper är t.ex. täckförmåga (Rune Bengtsson mfl, 1989).
Ståndortskriterier
ljusförhållanden
fuktighet
jordmån/jordart
vindförhållanden
pH‐värde

Växtegenskaper
spridning / aggressivitet
blomningsegenskaper
rotkonkurrens
täck och konkurrensförmåga

Ståndortskriterierna behöver inga förklaringar de är ganska självklara. Växtegenskaperna kan
förklaras vidare och nedan följer en förklaring på vad som menas med de olika egenskaperna.
Spridning ( aggressivitet)
Hur växten agerar när den introduceras på växtplatsen vid optimala förhållanden.
Blomningsegenskaper
Blomningsegenskaper kan inkludera en rad olika faktorer, i första hand har jag tolkat mina svar som
att det viktigaste är färg sen följer blomningstid och sist blommans form.
Rotkonkurrens
Detta är en svår egenskap att hitta information om och den går in i aggressivitetsegenskaperna så jag
väljer i att mitt arbete inte använda denna som en egen kategori.
Täck och konkurrensfömåga
I alla trädgårdar är det viktigt att täcka marken så att ogräs får svårt att etablera sig, speciellt så i
woodland. En viktig faktor som är viktig att tänka på när man kombinerar växter.

Slutsats Kriterieundersökning
Enkäterna visade på de viktigaste sökkriterierna som i woodlandmiljö är vind, fukt, pH‐värde,
jordmån och ljusförhållanden. Jag kommer att använda dessa i arbetet med sidan och implementera
dessa i ett grafiskt uttryck med steglösa skalor. I växtinformationen kommer jag att använda mig av
de växtegenskaper som nämnts ovan täckförmåga, aggressivitet, c/c avstånd och blomningsfärg. Jag
kommer att inkludera dessa i den information som sparas om växterna i databasen samt en kortare
informationsruta där växten beskrivs i allmänna ordalag.
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Dattabass och
h hem
msida
a
Plantitt.se
Utifrån de
d svar och iaakttagelser jag gjort i undersökningsstadiet utveccklade jag en
n hemsida med
m
tillhöran
nde databas för
f växtsökningar på växter med plattsspecifika eggenskaper. Jag kommer nedan
att redovvisa arbetsgåången och motivera
m
de olika
o
funktion
ner som jag utvecklat
u
meed hänvisningar till
det analyysarbete som
m legat till grrund för hem
msidan.

Växtsö
ökningsfu
unktionen
n
När jag utvecklade
u
växtsöksfunkttionen tog jaag främst fassta på två sakker, dels den
n steglösa skaalan som
beskrivitts ovan, samt de fem sökkkriterier som
m enkätunde
ersökningen visat på.
Sökningaarna på hem
msidan görs genom att flyytta ställbara reglage på en
e skala mellan två extre
emer
som i falllet ovan är vindstilla
v
respektive vindpinat. Det går
g att klicka på i:et i det övre vänstraa hörnet
och då fåå upp en korrt informatio
onsruta som beskriver sökkriteriet och vad man b
bör tänka på när man
ställer in
n reglaget. In
nställningen kan
k göras deels genom attt förstora deen valda sökrrutan genom
m ett

Figur 8. En
n steglös skala mellan två extrremer vindstilla och vindpinat (Gallardo, 2008).
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musklickk, men det gåår även att sttänga av animationen occh välja direkkt i den vänsttra spalten. Detta
kan varaa praktiskt om
m man vill gö
öra många sö
ökningar.
När jag utvecklade
u
databasen utgick jag från att varje sökkkriterie har fem värden och jag delaar i
databaseen in dessa i 1,2,3,4,5. En
n etta skulle i fallet vindfförhållanden innebära vin
ndstilla och en
e
femma vindpinat.
v
En
n växt i datab
basen kan haa flera siffrorr, t.ex. revsuggan som tål d
det mesta occh i
databaseen har vindvärdet 1,2,3,4
4. Detta inneebär att den vid sökningaar på flera oliika vindförhåållanden
kan kom
mma att visass i förslagsfön
nstret. Dettaa ger växterna en större bredd
b
än vid den tvådelaade
sökmeto
od som användes av t.ex.. söksidan påå Havenet. När
N alla reglaggen har ställts in är det bara
b
att
trycka påå knappen ”vvisa växt försslag” så kom
mmer alla växxter i databassen med justt de egenskaaper som
eftersökktes att visas i tabellform med vetensskapligt‐ och svensktnam
mn.

Figur 9. Vääxtförslag efterr växtsök (Gallaardo, 2008).

De växteegenskaper som
s
eftersökktes i enkätundersökninggen finns äveen de lagradee i enkäten. C/c
C
avståndeet är lagrat i cm då detta är den vanliigaste forme
en. Aggressivviteten delas in i tre kateggorier
låg, med
del och hög för att underlätta framtid
da sökningar. Täckförmåggan delas även den in i trre
kategorier låg, medeel och god avv samma anleedning som aggressivitet
a
ten. För blom
mningsfärgen
n finns
inga kateegorier då deenna varieraar mycket meellan växtern
na. Det finns idag ingen m
möjlighet att söka på
dessa vääxtegenskapeer men informationen vissas tillsammans med en allmän inforrmation om växten
v
ifråga. Det
D är relativtt enkelt att i framtiden in
nkludera desssa växtegenskaper i sökm
motorn och göra
g
det
möjligt att
a utföra sökkningar på t.ex. blomninggsfärg.
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Det går även
ä
att begränsa antaleet växter som
m visas genom
m att ändra ”rullgardins
”
menyn” ”visa max
växter”.
När en växt
v markeras i tabellen skickas
s
en beegäran till daatabasen om information
nen till den
markeraade växten saamt om det finns
f
några uppladdade
u
bilder
b
på växxten. Växtinfformationen visas i
en textru
uta till högerr om tabellen
n. Vill man skkriva ut en växtlista med den samlade informatio
onen om
växternaa så görs dettta genom attt den markerade växten överförs till den nederstta tabellen genom
att klickaa på knappen
n ”välj markeerad”. Det gåår att göra flera sökningaar och lägga till växterna
eftersom
m, för att sed
dan skriva ut dem i en gemensam växxtlista. I växtlistan kan an
nvändaren väälja antal
växter saamt skriva in
n egna anteckkningar och välja kvalité..
Den info
ormation som
m sedan skrivvs ut i växtlisstan är densaamma som matas
m
in i tab
bellen vilket gör
g det
till ett prraktiskt verkttyg vid ett vääxtval.

Figur 10. Växter
V
valda occh redo att skrivas ut (Gallardo, 2008).
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Figur 11.
1 Växtlista näär den skrivits ut
u (Gallardo, 20
008).

Under vaarje uppladd
dad bild och växt
v finns an
nvändarnamn
net på den person
p
som laaddat upp biilden
eller växxten. Jag tror det är viktiggt med erkännande och att man får sitt
s användarnamn unde
er sin bild
motiveraar användareen till att ladda upp flera bilder.

Växtin
nformation och föreeslå förän
ndring
Användaaren har ocksså möjlighet att föreslå ändringar
ä
på befintliga vääxter i datab
basen, detta kan
göras näär man klickaat på knappen ”visa markkerad”. När en
e växt är maarkerad i den
n översta tab
bellen på
växtsökssidan och anvvändaren klickar på ”visaa markerad” kommer en ny ruta upp med mer de
etaljerad
informattion om växtten.
Figur 12 visar detaljeerad informaation om den
n markerade växten, i denna ruta kan
n inga ändrin
ngar
f
13 visass samma info
ormation meen i denna kaan ändringarr göras. Dessa ändringar sparas
s
göras. I figur
sedan i en
e parallell databas
d
som sedan kan kasseras ellerr godkännas av en admin
nistratör, hurr detta
går till ko
ommer att avhandlas sen
nare. De änd
dringar som görs
g kan sedan få en motivering. Dettta görs
enkelt i den
d ruta som
m kallas ”mottivering”, som blir synlig så fort anväändaren väljeer att föreslåå en
ändring i databasen.
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Figur 12. Information om
m den enskilda växten visas näär användaren klickar på knap
ppen "visa marrkerad" (Gallarrdo, 2008).

Figur 13 . Den översta bilden visar detaaljerad informaation om den markerade
m
växte
en, i den nedree bilden är det
möjligt attt föreslå ändrin
ngar i database
en (Gallardo, 20
008).
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Lägga till och see kommen
ntarer
Det är ävven möjligt att
a kommenttera befintligga växter i daatabasen, deetta kan vara ett sätt för
användaaren att ge tips och råd tiill andra som
m vill användaa sig av växteen ifråga. Näär någon lämnat en
kommen
ntar så kan alla andra anvvändare se ta del av denna genom attt klicka på kknappen ”se
kommen
ntar”.

Figur 14. Kommentar lägggs till på flockknävan (Gallard
do, 2008).

24

Figur 15. Kommentar påå flocknävan visas (Gallardo, 2008).
2

Hjälp ‐instrukti
‐
ioner för användar
a
ren
Genom att
a klicka på knappen ”hjjälp” kommeer användare
en direkt till en
e hjälpruta där en video
o spelas
upp med
d instruktioner om hur en
n sökning påå sidan går till. Videon haar jag själv sp
pelar in med en s.k.
screen reecorder, vilkket är ett pro
ogram som sp
pelar in allt som
s
händer på
p skärmen samt det som
m sägs i
mikrofon
nen. I videon
n använder jaag alla funktioner som fin
nns på söksid
dan samt förrklarar dem i tal.
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Figur 15. Instruktionsvideo på växtsök (Gallardo, 2008
8).

Funktiionen ”See hela dataabasen”
Det finnss även möjligghet att ta del av hela vääxtdatabasen
n genom att klicka på knaappen ”visa alla
a
växter”. Alla växterna i woodland
ddatabasen visas
v
då i tab
bellform med
d all information som finns lagrad
i databassen, det går även att ladda upp bildeer på växtern
na genom attt klicka på kn
nappen ”ladd
da upp
bild”. Deenna funktion kan vara användbar om
m användare
en eftersökerr en speciell växt och anttingen
vet vilket dess vetenskapliga‐ elleer svenskanaamn är. Funkktionen kan även
ä
vara an
nvändbar om
m man
v
per så som t.ex. god täckkförmåga elleer låg aggresssivitet.
letar efteer växter meed speciella växtegenskap
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Figur 17. Del
D av hela dataabasen visas i tabellform
t
(Gallardo, 2008).

Interaktiv upplaaddning av
a växter
Jag har även
ä
skapat en
e enkel och
h grafisk funkktion för upp
pladdning av växter. Den går ut på attt
användaaren skall kun
nna dela med sig av sin växtkunskap
v
pp egna växtter i databasen.
och ladda up
Detta kaan göras på sidan ”utöka databasen”.. Denna funkktion bygger på fem staplar som
represen
nterar de fem
m olika sökkrriterierna som
m redovisatss tidigare.
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Figur 18. Sidan
S
utöka växxtdatabas woo
odland (Gallardo
o, 2008).

Figur 1916
6. De tre första rutorna i vindfförhållanden är markerade (G
Gallardo, 2008)).
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Staplarna är klickbara och ett klick i den nedersta rutan representerar en etta i det
klassificeringssystem som avhandlades tidigare. Om de tre första rutorna i t.ex. vindstapeln markeras
så innebär det att växten ifråga tål upp till måttliga vindar och i databasen skulle detta innebära att
växten i databasen får siffrorna 1,2,3 för vindförhållanden.
Till höger kan användaren lägga till den övriga informationen som skall lagras i databasen vilket är,
vetenskapligt‐ och svensktnamn, aggressivitet, c/c, blomningsfärg, täckförmåga samt en
informationstext. När alla rutor är ifyllda skall användaren trycka på knappen ”lägg till växt” så sparas
växten temporärt i en databas som inte inkluderas vid ett växtsök i väntan på godkännande av
administratörerna hur detta går till förklaras under nästa rubrik.
För att illustrera hur jag gjort när jag samlat information till en växt tänkte jag visa detta i text med
källhänvisningar
Svenskt namn: Jättedaggkåpa
Vetenskapligt namn: Alchemilla mollis
c/c : 35cm (Rune Bengtsson mfl, 1989)
täckförmåga: god (Bosch‐Willebrand, 1977)
aggressivitet: låg (Richard Hansen, 1993)
blomningsfärg: gulgrön (Kenneth Lorentzon mfl, 1997)
informationstext: Jättedaggkåpan har ljusgröna runda blad och växer i breda ruggar. En god
marktäckare som trivs bäst i anslutning till buskar och träd (Kenneth Lorentzon mfl, 1997)
(Backyardgardener, 2008) (Rune Bengtsson mfl, 1989).
Vind: 1 2 (Kenneth Lorentzon mfl, 1997)
Jord: 3 4 5 (Backyardgardener, 2008) (Richard Hansen, 1993)
Fukt: 1 2 (Richard Hansen, 1993) (Kenneth Lorentzon mfl, 1997)
pH‐värde: 1 2 3 4 (Backyardgardener, 2008) (Richard Hansen, 1993)
Ljus: 3 4 5 (Kenneth Lorentzon mfl, 1997) (Rune Bengtsson mfl, 1989)

Administratörer funktioner och syfte
För att kvalitén på informationen i databasen skall hålla en hög standard kommer jag att använda
mig av administratörer som kontrollerar alla inlagda växter och ser till att all information stämmer.
Det kommer alltid att finnas en felmarginal på en sida som denna, men databasen är dynamisk och
det finns stora möjligheter för användaren att påverka och ändra på felaktigheter i databasen. Som
administratör på sidan kommer jag dels att tillfråga personal på SLU‐Alnarp samt de personer som
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hjälpt mig med min enkätundersökning. Det finns idag två administratörsverktyg på sidan det första
är ”godkänn växt” och det andra är ”jämför ändringar”.
Godkänn växt
När en användare lägger till en ny växt med verktyget ”utöka databasen” så placeras den i en databas
som endast kan ses av sidadministratörer. Administratören kan då göra ändringar i växtdatan eller
radera växten helt. När han/hon är nöjd med växten ifråga så är det enda som behövs ett klick på
”godkänn växt” så läggs växten till i den officiella databasen. När detta är gjort kan alla användare på
hemsidan söka på denna växt och ta del av växtinformationen som laddats upp.
Jämför ändringar
Det andra verktyget är ”jämför ändringar”, med detta verktyg kan administratören jämföra ändringar
som gjort av användaren genom verktyget ”föreslå ändringar ” i funktionen ”visa markerad”, och
detta fungerar ungefär på samma sätt som det första verktyget, ”godkänna växter”. Om en
användare inte anser att den information som registrerats på en växt stämmer kan han/hon föreslå e
ändring av växten, hur detta går till avhandlades under rubriken ”Växtinformation och föreslå
förändring”. När en ändring har föreslagits så lagras denna information i en databas som endast kan
ses av administratören. Han/hon får då upp dels det nya förslaget till ändring på växten sedan det
föreslagits av en användare, samt den befintliga informationen i databasen. Det finns även en ruta
där administratören kan läsa användarens motivering till förändringen i växtdatan.
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Figur 20. Administratörsv
A
verktyget "god
dkänna växt" (G
Gallardo, 2008)).

Figur 21. Administratörsv
A
verktyget "jäm
mföra ändring" (Gallardo, 2008
8).
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Egna tankar
Jag har under arbetes gång lärt mig att det går att skapa enkla hjälpmedel som alla kan ha nytta av
vid ett växtval. Under arbetets gång har mina tankar utvecklats och sidan har förändrats
kontinuerligt. Arbetet var till en början inriktat på woodlandväxter, men allt eftersom arbetet
fortskred insåg jag att mina kriterier är universella för alla växter och om en användare sökte efter
speciella woodlandväxter så kunde han/hon bara klicka på sökkriterier som stämde med
woodlandförhållanden. Så jag plockade bort woodland från sidan och den blev en universell söksida
för växter.
En annan sak som jag utvecklat vidare är administratörsfunktionerna där jag gett administratörerna
möjlighet att gå in i databasen och ändra direkt, och slippa gå omvägen genom funktionen ”förändra
växt”. Jag har även lagt till inmatnings information till nyinlagda växter. Funktionen ”utöka
databasen” har fått två nya växtegenskapskriterier, höjd och blomningstid. Jag insåg att det var
viktiga faktorer och om de läggs till nu sparar det mycket arbete i framtiden med uppdateringar.
En egenskap som jag märkt när användare laddat upp växter på min sida är att de inte riktigt förstår
hur vindkriteriet fungerar, och detta måste jag åtgärda i framtiden. Användarna klickar ofta in att en
växt klarar vind i de tre mellersta rutorna, detta skall inte vara möjligt då logiken säger att en växt
som tål medelvind också antagligen tål vindstilla.
I framtiden tror jag att sidan måste kodas om, skälet till att jag använde mig av Flash var att jag kan
använda programmet i min profession men det är inte det mest användbara webbprogrammet. Jag
tänker mig att sidan i framtiden kan vara en kombination av html, java och Flash.
Jag kommer i alla fall att fortsätta arbetet med plantit kanske inte lika frenetiskt som under hösten
2007. Jag kan tänka mig att utveckla sökkriterierna så att det även går att söka på blomningstid samt
höjd. Det finns egentligen inga begränsningar allt är möjligt, det är nog den viktigaste lärdomen som
jag fått under mitt examensarbete. Programmeringen har verkligen öppnat dörrar för mig och jag har
insett att alla idéer är genomförbara bara viljan och envisheten finns där. Envishet är nog den
främsta egenskapen hos en programmerare. Jag kunde sitta i två dagar med ett problem och efter
otaliga fruktlösa försök plötsligt lösningen uppenbarar sig så uppnås ett lyckorus som är svårt att
beskriva i ord. Jag har nu lanserat sidan på skolmailen och har på bara en vecka fått in 200
medlemmar varav många av dem aktiva med uppladdning av bilder och växter. Jag hoppas att denna
trend fortsätter och att många i framtiden skall ha nytta av denna växtsökmotor.
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Enkätundersökning för en kriteriebas i en webbaserad sökmotor för perenna växter
Denna enkät fungerar som ett underlag för mitt examensarbete, jag avser att skapa en
webbaserad sökmotor för perenna växter. I mitt arbete som jag kommer att utföra under
hösten har jag valt att koncentrera mig på woodlandväxter, dvs. blommande örter som växer i
miljöer med en uppvuxen vegetation av träd och buskar. Jag kommer även att följa upp en del
av enkätdeltagarna med intervjuer. Svaren kommer att utgöra grunden för de kriterier som
jag kommer att använda i mitt arbete. Om det önskas får du ta bort ditt deltagande i
undersökningen, detta kan ske när som helst under utredningen. Då jag vill följa upp vissa
svar är inte enkäten anonym, och jag uppskattar om ni skriver namn och telefonnummer i
slutet av enkäten.
Tack på förhand för din medverkan!

Med vänlig hälsning,
Ivan Gallardo

1) Vilka faktorer bör man tänka på vid plantering av perenner, t.ex.
ljusförhållanden, spridning, näring ect.? Skriv svaren i rangordning med den
viktigaste faktorn överst och de resterande i en fallande skala.

2) Då jag i mitt examensarbete kommer att koncentrera mig på just woodland, så är
jag intresserad av att veta vilka faktorer som gäller för just dessa planteringar?
Skriv svaren i rangordning med den viktigaste faktorn överst och de resterande i
en fallande skala.

3) Om ni hade utfört en websökning på en perenn vad skulle ni vilja få tillbaks för
information om växten från databasen, t.ex. c/c, odlingsdjup, växtkvalité osv.?
Skriv svaren i rangordning med den viktigaste faktorn överst och de resterande i
en fallande skala.
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4) Om sidan skall vara dynamisk så krävs ett visst mått av användarinteraktion.
Jag hade tänkt mig att alla användare skall kunna uppdatera databasen på sidan,
men för att detta skall fungera behövs en garant för kvalitén på dessa
uppdateringar. Det skulle kunna fungera genom att vid varje uppdatering så
skickas ett e-mail med uppgifterna som skall konfirmeras eller genom att
informationen lagras på en hemsida som sedan konfirmeras av vissa utsedda
administratörer. Skulle du kunna tänka dig att vara en garant för detta?

Namn:
Tel:
Email:

Tack för er medverkan!
Vid eventuella frågor går det bra att kontakta
Ivan Gallardo
Landskapsarkitektstudent vid SLU-Alnarp
I_gallardo@hotmail.com
St: johannesgatan 6 4tr
211 46 Malmö
0737-043599
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Anders Folkesson

Mona Wembling

Johan Slagstedt

Perennaboken

Höjd
ljusförhållanden
blomningsegenskaper
jordmån/jordart

ljusförhållanden
fuktighet
pH‐värde
näringsinehåll

ljusförhållanden
jordmån/jordart
fuktighet
vindförhållanden
täck och konkurrens
fömåga
blomningsegenskaper
Höjd

Ljusinstrålning
Minimitemperatur
Nederbörd
Vindförhållanden

fuktighet
jordmån/jordart
spridning
spridning
ev vintergrönhet
planteringsavstånd
torktålighet
rotkonkurrens
täck och konkurrens fömåga
livslängd
härdighet

Jordmån
Näringsinnehåll
Humushalt
pH‐värde

