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Abstrakt	  	  
	  
Syfte:	  Att	  undersöka	  om	  riktlinjer	  för	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  och	  takträdgårdar	  kan	  
mötas	  i	  ett	  gestaltningsförslag	  till	  en	  atriumgård	  på	  ett	  sjukhustak,	  riktad	  till	  patienter	  
och	  personal	  i	  anslutning	  till	  en	  avdelning	  för	  personer	  med	  bipolär	  sjukdom.	  
	  
Bakgrund:	  Hälsofrämjande	  trädgårdar	  anses	  kunna	  vara	  ett	  komplement	  till	  traditionell	  
vård	  och	  kan	  främja	  den	  fysiska,	  psykiska	  och	  emotionella	  hälsan.	  Många	  städer	  har	  
under	  de	  senaste	  årtiondena	  blivit	  mer	  kompakta	  och	  gröna	  ytor	  har	  försvunnit.	  Med	  
takträdgårdar	  kan	  man	  utnyttja	  platser	  som	  redan	  finns	  i	  staden	  genom	  att	  omvandla	  
dem	  till	  gröna	  ytor.	  Sjukhus	  är	  ofta	  byggda	  på	  höjden,	  inte	  sällan	  finns	  tak	  och	  
atriumgårdar	  inritade	  i	  arkitekturen,	  dessa	  platser	  har	  potential	  att	  nyttjas	  av	  patienter,	  
personal	  och	  närstående	  om	  de	  utformas	  för	  att	  bli	  gröna	  hälsofrämjande	  miljöer.	  
	  
Metod:	  Vetenskapliga	  artiklar,	  böcker	  och	  annan	  litteratur	  inom	  områdena	  
hälsofrämjande	  trädgård,	  bipolär	  sjukdom	  och	  takodling,	  takträdgård,	  tillsammans	  med	  
enkät	  till	  avdelningen	  och	  inspirationsresor	  till	  atriumgård	  och	  takodling	  har	  använts	  
som	  stöd	  för	  att	  skapa	  ett	  gestaltningsförslag.	  	  
	  
Resultat:	  Detta	  arbete	  visar	  på	  vilka	  komponenter	  som	  bidragit	  till	  att	  det	  går	  att	  förena	  
riktlinjer	  för	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  med	  riktlinjer	  för	  takträdgårdar.	  Ett	  
gestaltningsförslag	  har	  utformats	  efter	  dessa	  riktlinjer,	  platsens	  förutsättningar	  och	  
delvis	  efter	  målgrupperna.	  Med	  arbetet	  har	  det	  också	  framkommit	  att	  det	  finns	  lite	  
forskning	  kring	  takträdgårdar	  och	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  för	  personer	  med	  bipolär	  
sjukdom	  
	  
Slutsats:	  Hälsofrämjande	  takträdgårdar	  är	  ett	  nytt	  outforskat	  område,	  ett	  växande	  
intresse	  finns	  för	  både	  takträdgårdar	  och	  hälsofrämjande	  trädgårdar.	  Detta	  kommer	  
troligtvis	  medföra	  att	  mer	  litteratur,	  forskning	  och	  erfarenhet	  tillkommer	  inom	  
området.	  
	  
	  
Nyckelord:	  takodling,	  takträdgård,	  gröna	  tak,	  atriumgård,	  hälsofrämjande	  trädgård,	  
healing	  garden,	  design,	  formgivning,	  gestaltning,	  sjukhus,	  bipolär	  sjukdom.	  
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Inledning	  
	  
Samtidigt	  som	  städerna	  växer	  ser	  vi	  också	  ett	  växande	  intresse	  och	  stort	  behov	  av	  
trädgården	  som	  hälsofrämjande	  verktyg.	  I	  likhet	  med	  stora	  städer	  i	  andra	  länder	  tror	  vi	  
på	  ett	  ökat	  behov	  även	  i	  svenska	  städer	  att	  anlägga	  trädgårdar	  på	  husen	  för	  att	  
säkerställa	  de	  gröna	  miljöerna	  i	  städerna.	  Sjukhusbyggnaderna	  är	  typiska	  sådana	  
miljöer	  som	  skulle	  kunna	  nyttjas	  till	  detta	  ändamål.	  De	  är	  ofta	  stora	  komplex	  och	  
patienter	  har	  ofta	  svårt	  att	  ta	  sig	  ut	  till	  de	  gröna	  miljöerna.	  	  
Utifrån	  den	  här	  bilden	  ser	  vi	  ett	  behov	  av	  att	  anlägga	  takträdgårdar	  och	  gröna	  
hälsofrämjande	  miljöer,	  inte	  minst	  på	  sjukhus.	  På	  det	  här	  sättet	  kan	  man	  både	  förbättra	  
välmående	  och	  rehabilitering	  och	  generellt	  bidra	  med	  gröna	  miljöer.	  	  
	  
Hälsofrämjande	  takträdgårdar	  är	  ett	  helt	  nytt	  forskningsområde	  i	  Sverige.	  Däremot	  kan	  
man	  se	  både	  ett	  växande	  intresse	  kring	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  och	  ett	  växande	  
intresse	  för	  takträdgårdar	  (Sandberg M, 2012).	  Vi	  tror	  därför	  att	  det	  här	  arbetet	  kan	  
komma	  att	  inspirera	  till	  vidare	  forskning	  och	  till	  att	  flera	  vårdverksamheter	  vill	  pröva	  
på	  att	  göra	  hälsofrämjande	  takträdgårdar.	  	  
	  
Vi	  är	  nyfikna	  på	  att	  undersöka	  vilka	  möjligheter	  de	  valda	  arbetsmetoderna	  för	  detta	  
arbete	  kan	  ge	  och	  om	  det	  fungerar	  att	  tillämpa	  på	  befintliga	  miljöer	  som	  finns	  i	  Sverige.	  
För	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  genomföras	  kan	  inte	  krävas	  att	  sjukhusen	  ska	  byggas	  om.	  
Utan	  takträdgårdarna	  måste	  byggas	  utifrån	  de	  förutsättningar	  som	  finns	  idag.	  Är	  det	  
möjligt	  att	  skapa	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  på	  våra	  sjukhustak?	  
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Syfte	  
Att	  undersöka	  om	  riktlinjer	  för	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  och	  takträdgårdar	  kan	  mötas	  
i	  ett	  gestaltningsförslag	  till	  en	  atriumgård	  på	  ett	  sjukhustak,	  riktad	  till	  patienter	  och	  
personal	  i	  anslutning	  till	  en	  avdelning	  för	  personer	  med	  bipolär	  sjukdom.	  
	  
Disposition	  av	  arbetet	  
Arbetets	  struktur	  är	  upplagt	  som	  en	  processbeskrivning	  så	  att	  det	  går	  att	  följa	  den	  
processen	  som	  lett	  fram	  till	  slutprodukten,	  dvs	  gestaltningsförslaget.	  För	  att	  ringa	  in	  
vad	  arbete	  skulle	  handla	  om	  och	  vem	  som	  skulle	  göra	  vilken	  del	  gjordes	  en	  
mindmap/brainstorm.	  Eftersom	  att	  atriumgården	  har	  våningsplan	  under	  sig	  beslöt	  vi	  
oss	  för	  att	  den	  ena	  delen	  av	  arbetet	  skulle	  undersöka	  hur	  man	  kan	  odla	  på	  ett	  tak,	  vilka	  
förutsättningar	  kräver	  en	  takträdgård	  vad	  gäller	  uppbyggnad,	  växtval,	  design,	  etc.	  Den	  
andra	  delen	  av	  arbetet	  skulle	  undersöka	  hur	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  vid	  ett	  sjukhus	  
ser	  ut,	  vad	  den	  bör	  innehålla	  och	  om	  det	  finns	  riktlinjer	  för	  trädgårdar	  utformade	  till	  
personer	  med	  bipolär	  sjukdom.	  Sedan	  undersökte	  vi	  gemensamt	  om	  dessa	  två	  delar	  
kunde	  resultera	  i	  ett	  gestaltningsförslag	  till	  en	  hälsofrämjande	  takträdgård	  i	  
sjukhusmiljö.	  	  Frågor	  som	  dök	  inledningsvis:	  Är	  riktlinjer	  för	  takträdgårdar	  förenliga	  
med	  riktlinjer	  för	  hälsofrämjande	  trädgårdar?	  Kan	  dessa	  riktlinjer	  krocka	  med	  
varandra?	  Kan	  det	  behöva	  göras	  kompromisser	  i	  gestaltningsförslaget?	  Och	  kan	  det	  
resultera	  i	  att	  vissa	  hälsoaspekter	  måste	  strykas	  framför	  praktiska	  lösningar?	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Bakgrund	  
Initiativtagare	  till	  projektförslaget	  är	  en	  förälder	  som	  har	  en	  son	  med	  bipolär	  sjukdom.	  
Sonen	  går	  regelbundet	  till	  en	  öppenvårdsavdelning	  på	  ett	  sjukhus	  i	  mellan	  Sverige.	  Till	  
avdelningen	  hör	  en	  atriumgård	  som	  önskas	  göra	  om.	  Verksamheten	  har	  en	  
samrådsgrupp	  där	  föräldern	  ingår.	  De	  kontaktade	  Högskolan	  i	  Gävle	  våren	  2012	  och	  gav	  
som	  förslag	  att	  tillfråga	  studenter	  på	  Trädgårdsmästarprogrammet	  med	  inriktning	  mot	  
hälsa	  och	  design	  att	  göra	  ett	  gestaltningsförslag	  till	  atriumgården.	  	  

Bild	  1	  Disposition	  av	  arbetet	  	  	  
(Westerdahl	  &	  Hanser,	  2012)	  
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Önskemålet	  från	  samrådsgruppen	  med	  gestaltningsförslaget	  är	  att	  atriumgården	  ska	  bli	  
en	  läkande	  plats	  för	  både	  personal	  och	  patienter.	  Atriumgården	  har	  rum	  under	  sig	  vilket	  
gör	  att	  allting	  måste	  odlas	  i	  krukor	  eller	  som	  på	  en	  takträdgård.	  Motiveringarna	  är	  att	  
patienterna	  som	  tillhör	  avdelningen	  går	  dit	  regelbundet,	  inte	  sällan	  genom	  hela	  livet	  och	  
att	  en	  vacker	  innergård	  verkligen	  skulle	  göra	  skillnad	  för	  dem.	  Människor	  som	  kommer	  
till	  avdelningen	  lider	  av	  depressioner	  och	  skulle	  kunna	  finna	  vila	  och	  glädje	  i	  en	  vacker	  
plats	  att	  sitta	  i	  eller	  titta	  ut	  mot.	  Dessutom	  har	  personalen	  på	  avdelningen	  behov	  av	  en	  
plats	  för	  andrum.	  	  
	  
Ett	  första	  möte:	  Hur	  atriumgården	  används	  idag	  
Vi	  kontaktade	  föräldern	  och	  träffades	  i	  början	  av	  juni	  (2012)	  för	  ett	  möte	  på	  
atriumgården	  tillsammans	  med	  henne,	  verksamhetsansvarig	  och	  personal	  från	  
företaget	  som	  har	  hand	  om	  platsens	  skötsel.	  Atriumgården	  beskrevs	  då	  som	  kal	  och	  trist	  
och	  att	  den	  gav	  ett	  deprimerande	  intryck.	  	  
Samrådsgruppen	  önskade	  mer	  växtlighet	  och	  att	  atriumgården	  skulle	  bjuda	  in	  såväl	  
patienter	  som	  personal.	  Personalen	  använde	  platsen	  till	  att	  äta	  sin	  lunch.	  	  
Verksamhetsansvarig	  beskrev	  att	  de	  har	  problem	  med	  inomhusklimatet	  i	  de	  rum	  som	  
har	  sina	  fönster	  ut	  mot	  atriumgården	  i	  söderläge.	  Rummen	  blir	  för	  varma	  och	  
personalen	  öppnar	  sina	  fönster,	  vilket	  gör	  att	  samtal	  mellan	  personal	  och	  patient	  kan	  
höras	  om	  man	  sitter	  nära	  fönstren.	  Detta	  bryter	  mot	  sekretessen	  och	  därför	  önskade	  
verksamhetsansvarig	  att	  platsen	  närmast	  dessa	  fönster	  endast	  skulle	  vara	  till	  för	  
personal.	  	  
Vi	  uppfattade	  att	  det	  fanns	  störande	  fläktljud	  på	  atriumgården	  men	  enligt	  
verksamhetsansvarig	  brukade	  det	  inte	  låta	  så	  mycket	  som	  det	  gjorde	  dagen	  för	  vårt	  
besök.	  
	  
I	  byggnaden	  intill	  finns	  den	  slutenvårdsavdelning	  som	  tar	  emot	  patienter	  med	  bipolär	  
sjukdom	  när	  de	  mår	  akut	  dåligt.	  I	  projektförslaget	  fanns	  också	  en	  idé	  om	  att	  patienter	  
på	  den	  avdelningen	  skulle	  kunna	  använda	  atriumgården	  på	  dagtid.	  Genom	  någon	  typ	  av	  
aktivitet	  som	  personal	  från	  den	  slutna	  avdelningen	  håller	  i.	  Patienter	  som	  mår	  akut	  
dåligt	  kan	  uppträda	  hotfullt	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  atriumgården	  blir	  en	  trygg	  plats	  för	  
samtliga	  som	  kommer	  att	  använda	  platsen.	  	  
	  
Ställningstagande	  efter	  mötet	  
Efter	  mötet	  gav	  verksamhetsansvarig	  sitt	  medgivande	  till	  att	  vi	  inom	  ramen	  för	  vårt	  
examensarbete	  tar	  fram	  ett	  gestaltningsförslag	  till	  deras	  atriumgård.	  Vi	  bestämde	  
tillsammans	  att	  vi	  skulle	  återkomma	  till	  varandra	  och	  boka	  in	  möten	  då	  vi	  kunde	  få	  
möjlighet	  att	  träffa	  personal	  på	  både	  den	  öppna	  och	  slutna	  avdelningen	  för	  att	  kunna	  
höra	  deras	  tankar	  om	  atriumgården	  vad	  gäller	  utformning	  och	  användning.	  	  
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Metod	  	  
För	  att	  kunna	  göra	  ett	  gestaltningsförslag	  som	  ska	  bygga	  på	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  
och	  takträdgårdar	  behövde	  vi	  göra	  förstudier	  som	  både	  var	  teoretiska	  och	  praktiska.	  	  
	  
Processbeskrivning:	  Arbetets	  gång	  har	  dokumenterats	  med	  hjälp	  av	  en	  loggbok	  så	  att	  
processen,	  tillvägagångssättet	  och	  händelser	  fram	  till	  gestaltningen	  kan	  följas.	  	  
	  
Litteraturstudier:	  Den	  teoretiska	  delen	  gjordes	  genom	  att	  läsa	  artiklar,	  böcker	  och	  söka	  
information	  på	  hemsidor	  kopplade	  till	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  delen	  och	  
takträdgårdar	  delen.	  För	  val	  kring	  växter	  har	  böcker	  om	  trädgård,	  perenner	  och	  gräs	  
använts	  som	  inspiration	  och	  fakta.	  	  
	  
Praktiska	  studier:	  Gjordes	  i	  form	  av	  inspirationsresor	  till	  atriumgårdar	  och	  samtal	  med	  
markserviceföretag	  i	  Uppsala	  om	  grönyteskötsel.	  En	  resa	  gjordes	  också	  till	  
Augustenborgs	  Botaniska	  takträdgård	  i	  Malmö	  och	  samtal	  med	  projektledare	  för	  
platsen.	  Samt	  bostadsområdet	  Västra	  hamnen	  i	  Malmö.	  Atriumgården	  har	  också	  besökts	  
vid	  två	  tillfällen	  för	  att	  mäta	  upp	  platsen	  och	  rita	  in	  fasta	  konstruktioner	  och	  för	  att	  
kunna	  avgöra	  hur	  platsen	  kan	  disponeras.	  	  
	  
Enkät:	  För	  att	  få	  personalens	  önskemål,	  tankar	  och	  behov	  om	  atriumgården	  gjorde	  vi	  en	  
enkätundersökning,	  den	  innehöll	  23	  frågor	  och	  besvarades	  frivilligt	  och	  anonymt	  via	  en	  
elektronisk	  enkät	  som	  mailades	  ut.	  	  
	  
Avgränsningar	  och	  Etik	  
Vi	  valde	  att	  begränsa	  enkäten	  till	  att	  inte	  fråga	  personalen	  om	  önskemål	  kring	  växter	  då	  
platsens	  förutsättningar	  styr	  i	  så	  pass	  hög	  grad	  att	  vi	  kände	  att	  om	  personalen	  ska	  få	  
önska	  växter	  så	  måste	  vi	  kunna	  tillgodose	  dessa	  önskningar.	  I	  enkäten	  bad	  vi	  även	  
personalen	  skatta	  patienters	  eventuella	  behov	  och	  önskemål	  kring	  platsen.	  Det	  hade	  
varit	  önskvärt	  att	  även	  rikta	  frågor	  direkt	  till	  patienter,	  ett	  etiskt	  övervägande	  gjordes	  
kring	  att	  intervjua	  eller	  formulera	  en	  enkät	  till	  patienterna.	  För	  att	  få	  tillstånd	  att	  fråga	  
patienter	  krävs	  först	  ett	  etiskt	  granskande	  och	  godkännande,	  en	  sådan	  procedur	  tar	  tid.	  	  	  
Vi	  beslöt	  att	  det	  skulle	  ta	  för	  lång	  tid	  inom	  ramarna	  för	  ett	  examensarbete	  på	  B-‐nivå.	  	  
Istället	  bad	  vi	  alltså	  personalen	  skatta	  patienternas	  behov	  och	  önskemål.	  	  
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Litteraturstudie,	  insamlande	  av	  fakta	  
Artiklar	  om	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  
Litteraturstudien	  har	  inkluderat	  vetenskapliga	  artiklar	  och	  böcker	  som	  behandlar	  
området	  trädgårdsterapi,	  natur	  och	  trädgård	  inom	  vård	  och	  omsorg,	  utemiljö	  som	  en	  
del	  av	  vården,	  hälsofördelar	  med	  trädgårdar	  vid	  sjukhus,	  trädgård	  och	  
trädgårdsaktiviteter	  för	  personer	  med	  affektiva	  sjukdomar.	  	  
	  
En	  del	  av	  de	  valda	  artiklarna	  kommer	  från	  referenslistor	  i	  böcker,	  artiklar,	  
avhandlingar,	  organisationer	  som	  arbetar	  med	  hälsofrämjande	  trädgård,	  där	  artikelns	  
namn	  verkat	  stämma	  överens	  med	  examensarbetes	  syfte.	  I	  resultatdelen	  behandlas	  
också	  böcker,	  där	  ämnet	  verkar	  vara	  mer	  representerat	  än	  i	  vetenskapliga	  artiklar.	  Den	  
största	  delen	  av	  litteraturen	  är	  från	  sent	  1990-‐tal	  och	  sträcker	  sig	  fram	  till	  idag.	  
	  
Tabell	  1.	  Sökning	  efter	  artiklar	  i	  databas,	  kriterier:	  peer	  reviewed	  +	  full	  text	  
Söktermer	  i	  Discovery	   Antal	  träffar	   Valda	  
therapeutic	  AND	  garden	   266	   0	  
”therapeutic	  garden”	   8	   1	  
”horticultural	  therap*”	   34	   1	  
Health	  care	  AND	  garden	   334	   0	  
Health	  care	  AND	  garden	  design*	   1	   1	  
Hospital	  AND	  garden	  design*	   54	   2	  
Depression	  AND	  garden*	   92	   0	  
Mental	  illness	  AND	  horticult*	   8	   2	  
Mood	  AND	  garden*	   29	   1	  
Bipolar	  disorder	  AND	  horticult*	   0	   0	  
Bipolar	  disorder	  AND	  garden*	   6	   0	  
	   	   Totalt	  8	  
	  
Totalt	  har	  abstrakt	  på	  14	  vetenskapliga	  artiklar	  lästs,	  och	  slutligen	  har	  8	  artiklar	  valts.	  
	  
Litteratur	  som	  berört	  trädgårdens/naturens	  betydelse	  inom	  områden	  som	  
äldreomsorg,	  rehabilitering	  för	  personer	  med	  neurologiska	  skador,	  schizofreni,	  
psykoser,	  barn	  och	  unga,	  äldre	  med	  depression,	  sjukvård	  och	  inomhusdesign	  har	  
uteslutits	  för	  att	  begränsa	  den	  information	  som	  ska	  samlas	  in	  och	  analyseras.	  	  
	  
Trädgårdsterapi	  nämns	  kort	  i	  detta	  arbete	  då	  syftet	  är	  avgränsat	  till	  design	  och	  innehåll.	  
En	  stor	  mängd	  litteratur	  finns	  skrivet	  inom	  området,	  vidare	  läsning	  hänvisas	  till	  AHTA	  
(American	  Horticultural	  Therapy	  Association),	  Simson	  och	  Straus	  (1998),	  Haller	  och	  
Kramer	  (2006).	  
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Artiklar	  om	  takträdgårdar	  
Tabell	  2.	  Sökning	  efter	  artiklar	  i	  databas,	  kriterier:	  peer	  reviewed	  +	  full	  text	  
Söktermer	  i	  Academic	  Search	  Elite	   Antal	  träffar	   Valda	  	  
Green	  roof	   157	   1	  
Extensive	  green	  roof	   25	   1	  
Roof	  gardening	   59	   	  
Rooftop	  garden	   15	   2	  
Intensive	  green	  roofs	   6	   	  
Vegetated	  roofs	   23	   2	  
Vertical	  gardening	   16	   2	  
	   	   Totalt	  8	  
	  
Sammanlagt	  har	  8	  artiklar	  lästs,	  tre	  har	  inte	  tagits	  med	  i	  det	  slutgiltiga	  arbetet	  då	  de	  inte	  
svarar	  mot	  syftet.	  Det	  har	  varit	  problematiskt	  att	  hitta	  artiklar	  om	  takträdgårdar,	  då	  de	  
få	  som	  finns	  inte	  möter	  vårt	  syfte.	  Istället	  har	  artiklar	  om	  extensiva	  gröna	  tak	  valts,	  då	  
det	  finns	  anledning	  att	  tro	  att	  resultaten	  går	  att	  överföra	  till	  detta	  examensarbete.	  
Böcker	  har	  även	  använts	  och	  då	  främst	  ”Small	  green	  roofs”	  (Dunnet, 2011)	  och	  ”Roof	  
gardens	  History,	  design	  and	  construction”	  (Osmundson, 1999).	  Båda	  är	  grundläggande	  
litteratur	  med	  gedigen	  vetenskaplig	  grund	  om	  extensiva	  gröna	  tak	  och	  takträdgårdar.	  
För	  att	  sätta	  de	  internationella	  artiklarna	  och	  litteraturen	  i	  en	  svensk	  kontext	  har	  även	  
inspiration	  hämtats	  från	  webbplatsen	  ”Greenroofs.se”,	  skapad	  av	  organisationen	  bakom	  
botaniska	  takträdgården	  i	  Malmö.	  Litteratur	  har	  också	  använts	  till	  krukodling	  och	  
baseras	  på	  praktisk	  erfarenhet	  från	  yrkesverksamma	  inom	  trädgård	  och	  hobbyodlare.	  	  
	  

Hälsofrämjande	  trädgårdar	  
	  
Vad	  är	  en	  trädgård	  och	  vad	  är	  en	  hälsofrämjande	  trädgård?	  
Hur	  en	  trädgård	  definieras	  kan	  variera	  från	  tidsperiod	  till	  tidsperiod,	  från	  person	  till	  
person,	  och	  från	  kultur	  till	  kultur.	  Den	  kan	  beskrivas	  som	  en	  omgärdad	  grönskande	  
plats	  utomhus	  som	  medvetet	  designats	  eller	  arrangerats	  för	  användning,	  kultivering	  
eller	  betraktning,	  innehållande	  en	  eller	  flera	  av	  komponenterna	  träd,	  buskar,	  gräs	  och	  
blommor	  (Barnes & Cooper, 1999; Dunér 2001; Möller 2008; Stigsdotter, 2005).	  	  
En	  trädgård	  innehållande	  gröna	  växter,	  blommor,	  vatten	  och	  andra	  naturinslag	  och	  som	  
med	  avsikt	  är	  designad	  för	  att	  främja	  människors	  psykiska,	  fysiska	  och	  mentala	  hälsa	  
och	  välbefinnande	  kan	  benämnas	  som	  en	  healing	  garden	  (helande	  eller	  läkande	  
trädgård).	  Den	  finns	  ofta	  i	  anslutning	  till	  sjukhus	  eller	  andra	  vårdinrättningar	  och	  är	  
tillgänglig	  för	  alla	  oavsett	  fysisk	  eller	  mental	  förmåga	  eller	  hinder	  och	  kan	  skapas	  för	  
olika	  målgrupper	  och	  olika	  hälsotillstånd.	  Healing	  gardens	  kan	  i	  sin	  tur	  delas	  upp	  i	  fler	  
kategorier	  så	  som	  terapeutisk	  trädgård	  (therapeutic	  garden),	  odlingsterapeutisk	  
trädgård	  (horticultural	  therapy	  garden),	  återhämtande	  trädgård	  (restorative	  garden),	  



 7 

hospice	  trädgård	  (hospice	  garden),	  och	  rehabiliterings	  trädgård	  (rehablitation	  garden)	  
(AHTA, American Horticultural Therapy Association; Stigsdotter & Grahn, 2002)	  
Ordet	  healing	  kan	  associeras	  med	  botande,	  vilket	  Hartig	  och	  Cooper	  (2006)	  anser	  är	  en	  
något	  olycklig	  benämning	  då	  en	  healing	  gardens	  syfte	  är	  att	  förbättra	  eller	  återställa	  
hälsa	  och	  välbefinnande,	  eller	  lätta	  olika	  symptom.	  	  
Inom	  Trädgårdsmästarprogrammet	  med	  inriktning	  mot	  hälsa	  och	  design	  används	  
termen	  hälsofrämjande	  trädgård	  (kursplan Hälsofrämjande trädgårdar, 15 hp, rev. 2012-05-
30)	  som	  samlingsnamn	  för	  healing	  gardens	  och	  dess	  underkategorier.	  Det	  kommer	  att	  
vara	  den	  fortsatta	  benämningen	  i	  detta	  arbete	  då	  vi	  anser	  att	  det	  är	  en	  passande	  
beskrivande	  term	  (AHTA; Barnes & Marcus, 1999; Simson, 1998, Stigsdotter & Grahn, 
2002; Stigsdotter, 2005).	  	  
	  
Trädgårdar	  för	  att	  främja	  hälsa	  -‐	  historia	  och	  utveckling	  
Trädgården	  som	  en	  plats	  för	  läkande,	  hälsa	  och	  välbefinnande	  har	  omskrivits	  och	  
använts	  i	  tusentals	  år.	  Kungligheter	  i	  forntida	  Egypten	  använde	  trädgården	  som	  en	  
behandlande	  och	  terapeutisk	  plats,	  liksom	  filosofen	  och	  läkekonstens	  fader	  Hippokrates	  
i	  Grekland	  (Nilsson, 2009; Schmidtbauer et al, 2005; Simson, 1998). Med	  Bibelns	  paradis	  
som	  förebild	  tog	  klosterträdgårdarna	  form	  under	  medeltiden,	  trädgården	  var	  en	  viktig	  
del	  till	  självförsörjning	  men	  också	  en	  plats	  att	  odla	  medicinalväxter	  (Jernberg, 2001; 
Schmidtbauer, 2005).  
Under	  1700-‐	  och	  1800-‐talet	  började	  trädgårdar	  och	  parkmiljöer	  att	  användas	  som	  en	  
terapeutisk	  plats	  i	  större	  utsträckning.	  Sanatorier	  och	  mentalsjukhus	  anlades	  i	  
utkanterna	  av	  städerna	  där	  det	  fanns	  god	  tillgång	  till	  frisk	  luft	  och	  grönska.	  	  
Inflytelserika	  personer	  som	  bland	  annat	  den	  amerikanske	  läkaren	  Benjamin	  Rush,	  den	  
amerikanske	  landskapsarkitekten	  Frederick	  Law	  Olmstedt	  och	  här	  i	  Sverige	  läkaren	  
Ernst	  Westerlund	  påverkade	  tankegångarna	  under	  1800-‐talet	  om	  att	  frisk	  luft	  och	  
grönska	  var	  hälsobringande.	  Arbete	  och	  motion	  utomhus	  ordinerades	  och	  ansågs	  ha	  
särskilt	  gynnsamma	  effekter	  på	  olika	  typer	  av	  depressioner	  och	  mentala	  sjukdomar.	  
Under	  mitten	  av	  1900-‐talet	  fick	  medicin	  och	  psykofarmaka	  stort	  inflytande	  på	  läkandet	  
och	  botandet	  av	  sjukdomar.	  De	  människor	  som	  hade	  behandlats	  med	  
trädgårdsaktiviteter	  på	  mentalsjukhusen	  ansågs	  ha	  utnyttjats	  som	  billig	  arbetskraft.	  
Mentalsjukhusen	  avvecklades	  och	  psykiatrin	  flyttades	  in	  till	  sjukhusen	  i	  städerna	  
(Haller, 2006; Jernberg, 2001; Nilsson, 2009, Schmidtbauer et al, 2005; Simson, 1998). 	  
	  
I	  USA	  och	  Storbritannien	  tog	  trädgårdsaktiviteterna	  inom	  vården	  en	  annan	  riktning	  då	  
man	  upptäckte	  att	  aktiviteter	  i	  trädgårdar	  gav	  positiva	  effekter	  på	  arbetsträning,	  
rehabilitering	  och	  erbjöd	  rekreation	  till	  krigsskadade	  som	  återvände	  hem	  under	  andra	  
världskriget.	  Ytterligare	  en	  effekt	  som	  märktes	  var	  att	  sjukhusvistelserna	  blev	  kortare	  
när	  patienterna	  fick	  tillbringa	  tid	  i	  trädgården.	  Trädgårdsterapin	  tog	  form	  och	  har	  vuxit	  
fram	  som	  ett	  tvärvetenskapligt	  område	  i	  gränslandet	  mellan	  miljöpsykologi,	  
landskapsarkitektur	  och	  arbetsterapi	  (AHTA; Jernberg, 2001; Nilsson, 2009; Simson 
1998).  
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Forskning	  och	  teorier:	  Samband	  människa,	  natur,	  välbefinnande	  
Under	  1970-‐	  och	  1980-‐talet	  växte	  intresset	  kring	  naturens	  betydelse	  för	  människans	  
välbefinnande	  och	  möjlighet	  till	  att	  återhämta	  sig.	  Amerikanska	  forskare	  som	  Ulrich	  och	  
Kaplan	  och	  Kaplan	  har	  med	  sina	  teorier	  om	  återhämtning	  från	  stress	  varit	  mycket	  
tongivande,	  och	  har	  än	  idag	  stor	  betydelse	  inom	  detta	  forskningsområde.	  En	  rad	  
resultat	  har	  tillkommit	  sedan	  dess,	  i	  Sverige	  har	  vi	  forskare	  som	  exempelvis	  Annerstedt,	  
Währborg,	  Kuller	  och	  Wetterberg	  (1996),	  Grahn	  (2003,	  2005),	  Stigsdotter	  (2003)	  och	  
Ottosson	  (2001,	  2005).	  Forskningen	  behandlar	  inte	  enbart	  förmågan	  att	  återhämta	  sig	  
från	  stress	  i	  naturmiljöer	  utan	  handlar	  även	  om	  dess	  betydelse	  inom	  äldreomsorg,	  
landskapsplanering	  och	  hälsa,	  krishantering,	  depression,	  utvärdering	  av	  naturbaserad	  
terapi	  m.m.	  I	  Sverige	  ligger	  vi	  i	  framkant	  vad	  gäller	  att	  integrera	  forskning	  och	  det	  
praktiska	  användandet	  av	  trädgård	  och	  natur (Jernberg, 2001).	  
Rehabiliteringsträdgården	  i	  Alnarp,	  tillsammans	  med	  Sinnenas	  trädgård	  vid	  
Sabbatsberg	  och	  träningsträdgården	  på	  Danderyds	  sjukhus	  i	  Stockholm	  har	  stått	  som	  
förebilder	  för	  andra	  sjukhusträdgårdar	  och	  läkande	  trädgårdar	  både	  nationellt	  och	  
internationellt	  (Jernberg, 2001; SLU, 2012; Westerberg, 2012).	  	  
	  
Teori	  om	  spontan	  och	  riktad	  uppmärksamhet	  
Rachel	  och	  Stephen	  Kaplan,	  professorer	  i	  miljöpsykologi,	  har	  formulerat	  en	  teori	  om	  att	  
människan	  blir	  fri	  från	  stress	  och	  återhämtar	  sig	  i	  naturmiljöer	  (Kaplan & Kaplan, 1989; 
Kaplan et al 1998).	  Där	  behöver	  människan	  inte	  sortera	  och	  bearbeta	  lika	  mycket	  
information	  som	  i	  t	  ex	  en	  stadsmiljö.	  Sorteringen	  och	  bearbetningen	  sker,	  enligt	  
Kaplans,	  med	  spontan	  eller	  riktad	  uppmärksamhet	  och	  kan	  leda	  till	  utmattning	  om	  vi	  
inte	  tar	  oss	  tid	  att	  återhämta	  oss.	  Riktad	  uppmärksamhet	  kräver	  energi	  och	  används	  t	  ex	  
när	  vi	  kör	  bil,	  försöker	  koncentrera	  oss	  på	  vårt	  jobb,	  går	  en	  promenad	  i	  en	  stad	  med	  
mycket	  ljud	  och	  synintryck	  att	  ta	  in.	  När	  tankar	  om	  vad	  vi	  ska	  handla	  till	  middag	  eller	  
andra	  problem	  gör	  sig	  påminda	  och	  pockar	  på	  vår	  uppmärksamhet	  används	  den	  också.	  
Är	  den	  ständigt	  påkopplad	  utan	  avbrott	  kan	  detta	  leda	  till	  trötthet	  och	  utmattning.	  
	  
Återhämtning	  från	  trötthet	  och	  utmattning	  sker	  bäst	  i	  miljöer	  med	  natur	  då	  människan	  
enligt	  teorin	  från	  början	  är	  skapt	  för	  att	  leva	  i	  en	  naturmiljö	  utan	  stressiga	  intryck.	  	  
I	  naturen	  kopplas	  den	  spontana	  uppmärksamheten	  på,	  den	  kräver	  lite	  energi	  då	  intryck	  
från	  naturen	  inte	  behöver	  sorteras	  eller	  prioriteras.	  Den	  riktade	  uppmärksamheten	  får	  
därmed	  vila	  och	  hjärnan	  får	  möjlighet	  till	  återhämtning	  (Kaplan & Kaplan, 1989; Kaplan 
et al 1998).	  	  
Det	  finns	  fyra	  kännetecken	  som	  signalerar	  att	  en	  miljö	  kan	  fungera	  återhämtande:	  
1)	  Being	  away	  -‐	  upplevelsen	  av	  att	  vara	  på	  en	  annan	  plats	  som	  inte	  påfrestar	  den	  
psykiska	  utmattningen.	  Stadsparker/grönområden	  i	  staden	  eller	  den	  egna	  trädgården,	  
men	  främst	  är	  det	  den	  vilda	  naturen	  som	  fungerar	  bäst.	  
2)	  Extent	  –	  omfattning,	  en	  känsla	  av	  rymd	  i	  så	  väl	  den	  vilda	  naturen	  som	  i	  den	  egna	  
trädgården,	  den	  erbjuder	  något	  att	  utforska.	  
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3)	  Fascination	  –	  den	  spontana	  uppmärksamheten	  aktiveras	  av	  t	  ex,	  moln,	  solsken,	  
fågelkvitter	  men	  också	  av	  aktiviteter	  i	  naturen	  som	  att	  gå	  en	  naturslinga	  i	  skogen	  eller	  
ägna	  sig	  åt	  fågelskådning.	  
4)	  Compability	  –	  förenlighet	  är	  den	  sista	  pusselbiten	  och	  involverar	  förenlighet	  mellan	  
ens	  egen	  lust	  och	  dragning	  och	  miljöns	  faktiska	  förhållanden,	  t	  ex	  vad	  miljön	  kräver	  av	  
individen	  och	  vad	  den	  erbjuder	  i	  form	  av	  information	  och	  möjligheter	  (Kaplan & Kaplan, 
1989).	  	  
	  
Teori	  om	  nedärvd	  respons	  på	  stress	  och	  natur	  
Roger	  Ulrich,	  professor	  i	  miljöpsykologi,	  har	  formulerat	  en	  teori	  om	  att	  människan	  
reagerar	  reflexmässigt	  på	  miljöer	  och	  situationer	  (Ulrich, 1993). Det	  evolutionära	  
perspektivet	  grundar	  sig	  i	  att	  människan	  har	  nedärvda	  reaktioner	  och	  instinkter	  som	  
aktiveras	  vid	  fysisk	  eller	  psykisk	  stress.	  Signaler	  skickas	  till	  det	  sympatiska	  
nervsystemet	  som	  sätter	  igång	  en	  rad	  reaktioner	  i	  kroppen	  med	  ursprungligt	  syfte	  att	  
göra	  människan	  redo	  för	  fysisk	  aktivitet	  som	  flykt	  eller	  kamp.	  	  
I	  dagens	  samhälle	  är	  dessa	  stressignaler	  ofta	  aktiverade	  då	  vardagen	  kan	  innehålla	  
många	  stressande	  moment	  och	  tankar.	  Det	  kan	  i	  sin	  tur	  leda	  till	  negativa	  konsekvenser	  i	  
form	  av	  försämrat	  immunförsvar,	  slitningar	  i	  hjärta	  och	  blodkärl,	  samt	  störningar	  i	  mag-‐	  
och	  tarmsystem	  om	  ingen	  återhämtning	  sker.	  
Anblicken	  av	  natur	  kan	  fungera	  avstressande	  då	  signaler	  till	  det	  sympatiska	  systemet	  
talar	  om	  att	  det	  här	  är	  en	  miljö	  att	  slappna	  av	  i.	  Ulrich	  har	  påvisat	  att	  den	  miljö	  som	  
människan	  verkar	  reagera	  mest	  avstressande	  på	  är	  den	  med	  öppna	  landskap	  med	  glesa	  
träddungar	  (Ulrich, 1993).  
	  
Anblicken	  av	  natur	  har	  positiv	  inverkan	  
År	  1984	  publicerade	  Ulrich	  resultat	  från	  en	  studie	  som	  undersökte	  vilken	  effekt	  
utsikten	  från	  fönstret	  på	  en	  sjukhusavdelning	  hade	  på	  personer	  som	  tillfrisknande	  efter	  
en	  operation.	  Det	  visade	  sig	  att	  patienter	  med	  utsikt	  mot	  ett	  område	  med	  träd	  
tillfrisknade	  fortare	  än	  de	  patienterna	  som	  hade	  utsikt	  mot	  en	  tegelvägg.	  
Patientgruppen	  med	  utsikt	  mot	  natur	  behövde	  också	  färre	  och	  lägre	  doser	  av	  
smärtstillande	  preparat	  än	  patientgruppen	  med	  utsikt	  mot	  tegelväggen.	  De	  resultaten	  
pekar	  på	  att	  när	  sjukhusets	  läge	  och	  utformning	  ska	  bestämmas	  bör	  kvalitén	  på	  
patienternas	  utsikt	  från	  fönster	  tas	  i	  beaktande.	  Ulrich	  har	  också	  visat	  att	  bilder	  på	  
natur	  kan	  ha	  en	  positiv	  inverkan	  om	  de	  används	  inom	  sjukvård.	  Exempelvis	  led	  
betydligt	  färre	  patienter	  av	  oro	  och	  ångest	  efter	  en	  operation	  om	  de	  hade	  bilder	  av	  
natur	  upphängda	  i	  taket	  i	  rummet	  de	  vårdades	  i,	  än	  patienter	  med	  inga	  bilder	  alls	  eller	  
abstrakta	  bilder	  (Barnes & Cooper, 1999; Ulrich, 1984). 
 

Resultat	  litteraturstudie	  hälsofrämjande	  trädgård	  
För	  att	  få	  stöd	  till	  gestaltningsförslaget	  har	  fokus	  i	  den	  första	  delen	  av	  litteraturstudien	  
legat	  på	  att	  finna	  information	  om	  riktlinjer,	  tillvägagångssätt	  och	  innehåll	  när	  det	  
kommer	  till	  att	  designa	  trädgårdar	  som	  ska	  verka	  hälsofrämjande	  i	  vårdmiljöer.	  	  
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Avgränsning	  har	  också	  gjorts	  till	  att	  handla	  om	  sjukhusträdgårdar	  belägna	  på	  
atriumgårdar,	  takterrasser	  och	  tak.	  Avslutningsvis	  görs	  en	  beskrivning	  av	  bipolär	  
sjukdom	  och	  natur	  och	  terapeutiska	  trädgårdsaktiviteter.	  	  
	  
Kännetecken	  hälsofrämjande	  trädgård	  
En	  hälsofrämjande	  trädgård	  kan	  verka	  för	  att	  förbättra	  det	  psykiska,	  intellektuella	  och	  
emotionella	  välbefinnandet.	  Några	  kännetecken	  för	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  är	  att	  
den	  ska	  vara	  estetiskt	  tilltalande,	  välstrukturerad	  och	  lätt	  att	  läsa	  av	  och	  orientera	  sig	  i.	  
Detta	  gäller	  oavsett	  målgrupp	  som	  trädgården	  vänder	  sig	  till.	  	  
Det	  finns	  ingen	  exakt	  mall	  att	  arbeta	  utifrån,	  detta	  examensarbete	  har	  tagit	  stöd	  i	  
universella	  designprinciper,	  Grahns	  behovspyramid	  och	  nio	  huvudkaraktärer.	  Samt	  
gemensamma	  karaktärsdrag	  från	  observationer	  från	  fallstudier	  gjorda	  i	  
sjukhusträdgårdar	  och	  information	  från	  exempel	  där	  utemiljön	  är	  en	  del	  av	  vården	  
(Barnes & Cooper, 1995; Dahlgren (red.), 2007; NCSU, The Center for Universal Design; 
Schmidtbauer et al, 2005; Simson, 1998; Stigsdotter & Grahn, 2002).	  	  
	  
Gröna	  utemiljöer	  kring	  sjukhus	  
Barnes	  och	  Cooper	  undersökte	  i	  en	  studie	  (1995)	  trädgårdar	  i	  anslutning	  till	  sjukhus	  i	  
norra	  Kalifornien,	  USA,	  och	  fann	  att	  runt	  sjukhuskomplex	  kunde	  ett	  antal	  utemiljöer	  
som	  ofta	  har	  inslag	  av	  grönska	  identifieras,	  bland	  annat	  studerades	  hur	  takterrasser	  och	  
takträdgårdar	  användes,	  vad	  de	  hade	  för	  innehåll	  och	  vad	  som	  kunde	  göras	  bättre	  på	  
dessa	  platser	  för	  att	  bli	  mer	  hälsofrämjande.	  	  
	  
Takterrassen	  kan	  vara	  en	  lång	  balkong	  mot	  en	  vägg	  och	  är	  öppen	  mot	  tre	  håll,	  vilket	  kan	  
erbjuda	  utsikt.	  Platsen	  kan	  förskönas	  genom	  balkonglådor,	  krukor,	  träd,	  buskar	  och	  
sittplatser.	  Takterrassen	  kan	  vara	  besvärlig	  om	  den	  är	  för	  varm,	  kall	  eller	  blåsig.	  	  
	  
Takträdgården	  på	  ett	  sjukhus	  kan	  ha	  vidsträckta	  vyer	  och	  kan	  designas	  för	  att	  betraktas	  
inifrån	  och/eller	  för	  att	  användas.	  Den	  kan	  ha	  ett	  gynnsamt	  mikroklimat,	  men	  kan	  
liksom	  takterrassen	  också	  ha	  ett	  besvärligt	  klimat.	  Till	  skillnad	  mot	  andra	  utemiljöer	  
kan	  takträdgården	  bli	  en	  mer	  privat	  plats.	  Vanligtvis	  anläggs	  takträdgårdar	  och	  
takodlingar	  i	  ett	  miljömässigt	  syfte	  men	  det	  stödjer	  faktiskt	  också	  det	  
trädgårdsterapeutiska	  designkonceptet	  för	  sjukhusmiljöer	  (Barnes & Cooper, 1995; 
Smith, 2007). 
	  
Nackdelen	  är	  att	  dock	  att	  mekanisk	  utrustning	  som	  till	  exempel	  luftkonditionering	  som	  
ofta	  finns	  på	  taket	  kan	  bidra	  med	  ett	  mekaniskt	  störande	  ljud.	  	  I	  vissa	  fall	  kan	  
vatteninslag	  och	  susande	  löv	  förleda,	  men	  i	  värsta	  fall	  kan	  det	  också	  bli	  för	  mycket	  ljud	  
så	  att	  det	  bara	  blir	  störande.	  Beroende	  på	  takets	  konstruktion	  kan	  olika	  mycket	  vikt	  i	  
form	  av	  växtlighet,	  jord	  och	  annat	  material	  tillföras,	  vilket	  kan	  ställa	  högre	  krav	  på	  
utformning	  och	  växtval.	  Finns	  inte	  skyltar	  eller	  information	  om	  trädgårdens	  existens	  
och	  var	  den	  ligger	  kan	  det	  medföra	  att	  den	  aldrig	  eller	  sällan	  kommer	  till	  användning	  
(Barnes & Cooper, 1995).	  
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Att	  planera	  för	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  
I	  den	  process	  som	  leder	  fram	  till	  skapandet	  av	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  definieras	  
mål	  och	  syfte	  med	  trädgården,	  plats	  för	  trädgården	  väljs,	  inventeras	  och	  bedöms,	  och	  
kännetecken	  och	  karaktärer	  för	  platsen	  lyfts	  fram.	  Avsikten	  med	  detta	  är	  att	  få	  en	  full	  
överblick	  över	  trädgårdens	  föreslagna	  användningsområde	  samt	  fördelar	  och	  nackdelar	  
med	  platsen	  där	  trädgården	  ska	  ligga.	  Här	  kan	  en	  tabell,	  matris	  eller	  lista	  användas	  för	  
att	  lättare	  få	  denna	  överblick	  av	  information	  och	  faktorer	  som	  kommer	  fram	  och	  ska	  
analyseras	  under	  processens	  gång	  (Haller, 2006; Nilsson, 2009; Schmidtbauer et al 2005; 
Simson, 1998).  
	  
Anpassa	  efter	  målgrupp	  
Att	  ha	  en	  förståelse	  för	  och	  känna	  till	  målgruppens	  hälsotillstånd	  förbättrar	  besluten	  
kring	  designen.	  En	  trädgård	  som	  ska	  designas	  på	  en	  allmän	  yta	  i	  anslutning	  till	  ett	  
sjukhus	  behöver	  anpassas	  så	  att	  den	  passar	  flera	  olika	  människor	  och	  behov	  (Haller, 
2006; Nilsson, 2009; Schmidtbauer et al 2005; Simson, 1998; Smith, 2007).  
	  
Enligt	  Ulf	  Nordfjell,	  landskapsarkitekt	  (Schmidtbauer	  et	  al,	  2005)	  som	  formgivit	  bland	  
annat	  Sinnenas	  trädgård	  vid	  Sabbatsbergs	  sjukhus,	  ligger	  utmaningen	  i	  att	  göra	  
trädgården	  attraktiv	  ur	  användarens	  synvinkel,	  och	  också	  lämna	  plats	  åt	  personal	  och	  
närstående.	  Beställarens	  önskemål	  och	  vad	  trädgården	  ska	  användas	  till	  är	  också	  
viktiga	  frågorna	  att	  ta	  hänsyn	  till	  (Haller, 2006; Nilsson, 2009; Schmidtbauer et al 2005; 
Simson, 1998).  
	  
Välja	  rätt	  plats	  för	  trädgården	  
Läget	  är	  avgörande	  för	  om	  och	  hur	  trädgården	  kommer	  att	  användas.	  Om	  avståndet	  är	  
för	  långt	  eller	  om	  utemiljön	  är	  svårframkomlig	  minskar	  motivationen	  att	  gå	  ut.	  Ligger	  
trädgården	  vid	  entrén,	  mitt	  i	  området,	  eller	  undangömt?	  Är	  den	  inte	  synlig	  kanske	  
skyltar	  behövs	  för	  att	  tala	  om	  att	  en	  trädgård	  eller	  utemiljö	  finns	  till	  förfogande	  för	  
patienter,	  personal,	  närstående	  och	  besökare	  (Barnes & Cooper, 1995; Schmidtbauer et al, 
2005). 
	  
Idealet	  vore	  att	  välja	  plats	  utifrån	  att	  den	  har	  utmärkt	  odlingsjord,	  optimalt	  med	  sol,	  ett	  
klimat	  som	  är	  trivsamt	  för	  både	  växter	  och	  människor,	  förhållandevis	  jämn	  topografi	  
och	  tillgång	  till	  vatten	  och	  elektricitet.	  Sådana	  optimala	  förhållanden	  finns	  sällan	  
tillgängliga	  i	  nära	  anslutning	  till	  verksamheten	  där	  trädgården	  ska	  anläggas.	  De	  flesta	  
platser	  för	  trädgårdar	  måste	  designas	  och	  anläggas	  efter	  speciella	  krav	  för	  att	  kringgå	  
de	  negativa	  faktorerna	  (Simson, 1998).	  	  
	  
Lägesinventering	  	  
Lägesinventeringen	  fastställer	  vilka	  fysiska	  faktorer	  som	  kan	  tänkas	  påverka	  designen	  
eller	  användandet	  av	  trädgården.	  I	  inventeringen	  beaktas	  klimatet:	  hur	  sol	  och	  skugga	  
rör	  sig,	  jordens	  struktur	  och	  näringsstatus,	  vattenhållningsförmåga	  i	  jord	  och	  mark,	  



 12 

vattenavrinning.	  Finns	  befintlig	  växtlighet	  kan	  det	  ge	  en	  vink	  om	  platsens	  
förutsättningar.	  
Även	  topografin	  (terräng	  och	  lutningar)	  är	  en	  viktig	  faktor	  vad	  gäller	  tillgänglighet	  för	  
användaren	  av	  trädgården,	  växtval,	  platsval	  och	  eventuella	  konstruktioner	  (Simson, 
1998).  
	  
Befintliga	  närliggande	  byggnader,	  gångbanor,	  parkeringsplatser	  etc.	  kan	  också	  tas	  med	  i	  
inventeringen	  om	  de	  ser	  ut	  att	  kunna	  påverka	  trädgårdens	  design.	  En	  fullständig	  
inventering	  kan	  inte	  garantera	  en	  god	  design	  men	  kan	  fungera	  vägledande	  och	  är	  ett	  
sätt	  att	  vara	  förutseende	  så	  att	  de	  beslut	  som	  fattas	  kring	  design,	  växtval,	  materialval	  
och	  ekonomi	  är	  riktiga	  (Simson, 1998).	  
	  
Lägesbedömning	  och	  analys,	  faktorer	  som	  spelar	  in	  
De	  inventerade	  faktorerna	  ska	  sedan	  bedömas	  och	  värderas	  för	  att	  se	  vad	  det	  kan	  
betyda	  för	  trädgårdens	  design.	  Bedömningen	  används	  för	  att	  definiera	  de	  absolut	  
viktigaste	  eller	  kritiska	  faktorerna	  och	  ställs	  mot	  verksamhetens	  önskemål,	  avsikten	  
med	  trädgården	  och	  vad	  platsen	  där	  trädgården	  ska	  anläggas	  har	  för	  existerande	  och	  
eventuella	  utmärkande	  egenskaper.	  Till	  exempel,	  om	  terrängen	  är	  svår	  och	  består	  av	  
svåra	  lutningar	  när	  trädgården	  ska	  användas	  av	  personer	  med	  rörelsehinder	  så	  
kommer	  denna	  faktor	  att	  spela	  stor	  roll	  i	  både	  design	  och	  troligtvis	  också	  budgeten	  
(Simson, 1998). 
	  
Tvärvetenskapligt	  team	  
När	  det	  kommer	  till	  att	  planera	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  är	  det	  viktigt	  med	  ”grön	  
kompetens”	  som	  kan	  vara	  delaktig	  i	  bitarna	  som	  handlar	  om	  design,	  anläggning	  och	  
skötsel	  för	  att	  resultatet	  ska	  bli	  ändamålsenligt	  och	  långsiktigt	  hållbart.	  Tillsammans	  
med	  vårdpersonalen	  bildas	  ett	  tvärvetenskapligt	  team	  där	  ”vit	  och	  grön	  kompetens”	  
möts.	  Det	  kunskapsutbyte	  som	  sker	  när	  ett	  blandat	  team	  jobbar	  ihop	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  
att	  helheten	  ska	  bli	  bra	  (Schmidtbauer et al, 2005; Simson, 1998).	  	  
	  
Underhåll	  och	  budget	  
Det	  är	  viktigt	  att	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  sköts	  om	  och	  underhålls	  för	  att	  förbli	  
hälsofrämjande	  och	  för	  att	  den	  ska	  fortsätta	  användas.	  Detta	  gäller	  underhåll	  av	  växter,	  
material,	  belysning	  och	  andra	  grundförutsättningar.	  Enligt	  litteraturen	  är	  det	  vanligt	  att	  
budget	  för	  skötsel	  av	  trädgård	  i	  vårdmiljö	  underskattas	  eller	  glöms	  bort.	  Det	  är	  lätt	  hänt	  
att	  tänka	  sig	  att	  patienterna	  kommer	  att	  stå	  för	  den	  biten	  genom	  ett	  terapeutiskt	  
trädgårdsodlingsprogram,	  men	  risken	  finns	  att	  patienterna	  inte	  har	  kapacitet,	  lust,	  eller	  
ork	  till	  detta.	  Platsen	  kommer	  behöva	  professionell	  skötsel	  och	  underhåll,	  en	  trädgård	  
är	  inte	  färdig	  när	  den	  är	  anlagd	  utan	  är	  ett	  ständigt	  pågående	  projekt.	  
	  
Valet	  av	  material	  vad	  gäller	  såväl	  växter	  som	  hårdgjorda	  ytor	  spelar	  en	  avgörande	  roll	  
för	  hur	  skötselintensiv	  trädgården	  blir.	  På	  en	  yta	  med	  mindre	  stenar	  eller	  grus	  får	  ogräs	  
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lättare	  fäste	  än	  om	  ytan	  är	  stenlagd.	  Ogräs	  har	  också	  lättare	  för	  att	  gro	  i	  en	  
planteringsbädd	  där	  växtmaterialet	  inte	  täcker	  jorden	  (Sandberg,	  H.	  2012;	  
Schmidtbauer	  et	  al,	  2005;	  Simson,	  1998).	  
	  

Att	  designa	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  
En	  hälsofrämjande	  trädgård	  i	  en	  vårdmiljö	  är	  varken	  en	  offentlig	  plats	  dit	  alla	  har	  
möjlighet	  att	  gå,	  inte	  heller	  är	  det	  någons	  privata	  sfär	  så	  som	  i	  en	  hemträdgård,	  utan	  ett	  
slags	  mellanting.	  Målgruppen	  trädgården	  designas	  för,	  personalen	  runtikring	  och	  även	  
besökare	  ska	  känna	  att	  platsen	  är	  utformad	  efter	  just	  deras	  behov	  och	  önskemål,	  
trädgården	  ska	  vara	  en	  igenkännande	  plats.	  I	  designen	  bör	  det	  lämnas	  utrymme	  för	  
människor	  som	  använder	  den	  att	  sätta	  sin	  egen	  prägel	  på	  trädgården	  (Barnes & Cooper, 
1995; Schmidtbauer et al, 2005; Simson, 1998).  
 
Universella	  designprinciper	  
En	  trädgård	  som	  är	  utformad	  efter	  principer	  om	  universell	  design	  (NCSU)	  är	  tillgänglig	  
för	  alla,	  hinder	  är	  reducerade	  och	  målet	  är	  att	  designa	  så	  användbart	  och	  tillgängligt	  
som	  möjligt	  utan	  att	  göra	  en	  design	  som	  sticker	  ut	  eller	  ser	  annorlunda	  ut.	  Det	  kan	  
tillämpas	  på	  både	  platser	  och	  produkter	  (Barnes & Cooper; NCSU; Simson, 1998).	  	  
	  
Rättvis	  	   Designen	  ska	  inte	  missgynna,	  eller	  utmärka	  någon	  av	  användarna.	  

Tilltalande,	  tillgänglig	  och	  rättvis	  utformning	  oavsett	  förmåga	  eller	  hinder.	  
En	  hälsofrämjande	  trädgård	  har	  en	  enhetlig	  design	  som	  välkomnar	  alla.	  

Flexibel	  	   Valmöjlighet	  hur	  platsen	  kan	  användas.	  Den	  ska	  kunna	  gå	  att	  använda	  i	  
egen	  takt	  efter	  egen	  förmåga	  och	  kapacitet.	  Utrymme	  och	  plats	  att	  sitta	  
finns,	  eller	  möjlighet	  att	  ta	  sig	  fram	  och	  orientera	  sig	  i	  trädgården.	  

Enkel	  	   Enkel	  att	  använda,	  lätt	  att	  förstå	  och	  tolka.	  Onödig	  komplexitet	  ska	  
elimineras	  så	  att	  användning	  kan	  ske	  utan	  tidigare	  erfarenhet	  eller	  
kunskap.	  I	  en	  trädgård	  kan	  det	  handla	  om	  att	  det	  tydligt	  framgår	  var	  
trädgården	  börjar	  och	  slutar,	  hur	  man	  orienterar	  sig,	  vart	  man	  kan	  sitta,	  
vart	  man	  utför	  olika	  aktiviteter	  osv.	  

Begriplig	  	   Nödvändig	  information	  kommuniceras	  på	  ett	  begripligt	  sätt.	  Detta	  kan	  
presenteras	  med	  hjälp	  av	  olika	  metoder;	  skriftligt,	  verbalt,	  taktilt,	  bildligt.	  
Oavsett	  sensorisk	  förmåga	  ska	  designen	  kunna	  användas	  säkert	  och	  
fullständigt.	  Det	  kan	  tex	  handla	  om	  att	  markera	  vart	  trädgården	  har	  sin	  
entré,	  eller	  någon	  annan	  av	  punkterna	  om	  Enkelhet.	  

Risker	  	   Minimera	  risken	  för	  olyckor	  och	  oavsiktliga	  händelser.	  I	  en	  trädgård	  kan	  
det	  handla	  om	  att	  göra	  tydliga	  kanter	  för	  gångstråk	  eller	  välja	  rätt	  material	  
för	  det	  hårdgjorda	  underlaget;	  så	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  risk	  att	  man	  
snavar,	  halkar,	  blir	  bländad	  eller	  att	  det	  inte	  går	  att	  ta	  sig	  fram	  med	  
rollator,	  käpp,	  rullstol	  etc.	  

På	  eget	  vis	  	   Användaren	  tillåts	  att	  vara	  i	  en	  neutral	  kroppshållning,	  ansträngningen	  för	  
att	  använda	  designen	  ska	  vara	  effektiv	  (dvs	  liten	  ansträngning)	  och	  bekväm	  
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ur	  användarens	  perspektiv.	  Det	  kan	  tex	  vara	  att	  skapa	  olika	  höjd	  på	  
planteringsbäddarna	  i	  trädgården.	  

Storlek	  	   Designen	  ska	  vara	  lämplig	  i	  storlek	  och	  tillräckligt	  utrymme	  ska	  finnas	  för	  
att	  röra	  på	  sig	  obehindrat,	  hantera	  och	  använda	  designen,	  sittandes	  eller	  
ståendes.	  Utrymme	  för	  hjälpmedel	  och	  assistans.	  Det	  kan	  handla	  om	  vilken	  
bredd	  en	  gångstig	  bör	  ha,	  eller	  att	  det	  finns	  utrymme	  att	  rotera.	  

	  
Nio	  huvudkaraktärer	  och	  behovspyramid	  	  
Med	  hjälp	  av	  Grahns	  behovspyramid	  och	  nio	  huvudkaraktärer	  kan	  man	  få	  fram	  vilken	  
typ	  av	  miljö	  som	  är	  mest	  tilltalande	  beroende	  på	  vilket	  psykiskt	  tillstånd	  en	  person	  
befinner	  sig	  i.	  Genom	  att	  tillämpa	  alla	  huvudkaraktärerna	  i	  en	  grönskande	  utemiljö	  blir	  
den	  tilltalande	  för	  en	  mängd	  olika	  individer,	  detta	  kan	  vara	  bra	  i	  miljöer	  som	  parker	  och	  
bostadsområden.	  I	  trädgårdar	  som	  riktar	  sig	  till	  en	  specifik	  målgrupp	  kanske	  bara	  några	  
av	  karaktärerna	  är	  lämpliga.	  	  
Grahn	  har	  forskat	  på	  och	  visat	  att	  känsligheten	  för	  omvärlden	  är	  störst	  när	  den	  psykiska	  
kraften	  är	  låg.	  Han	  har	  utformat	  en	  behovspyramid	  där	  basen	  i	  pyramiden	  
representerar	  det	  asociala	  tillstånd	  där	  personer	  med	  depression,	  trötthet,	  retlighet,	  
missbruk	  och	  psykoser	  kan	  befinna	  sig	  i.	  Engagemanget	  är	  inåtriktat	  och	  det	  sociala	  
behovet	  finns	  knappt,	  orken	  att	  utföra	  dagliga	  sysslor	  är	  mycket	  liten	  eller	  helt	  
obefintlig.	  Den	  miljö	  man	  bäst	  klarar	  av	  att	  möta	  är	  den	  kravlösa	  naturen	  med	  vilda	  
växter	  som	  ser	  ut	  att	  vara	  självsådda.	  Kanske	  orkar	  man	  ta	  en	  promenad	  själv	  i	  skogen.	  	  
När	  man	  mår	  lite	  bättre	  klättrar	  man	  ett	  steg	  upp	  i	  pyramiden	  och	  orkar	  då	  vara	  
emotionellt	  delaktig	  och	  intresset	  för	  den	  sociala	  omvärlden	  ökar,	  men	  man	  orkar	  inte	  
aktivt	  delta	  själv.	  Nu	  orkar	  man	  även	  med	  större	  öppnare	  vyer	  som	  hagar	  och	  
betesmarker	  med	  djur.	  	  
Ytterligare	  ett	  steg	  upp	  i	  pyramiden	  orkar	  man	  vara	  aktiv	  själv	  och	  förmågan	  att	  orka	  
utföra	  dagliga	  sysslor	  är	  betydligt	  bättre.	  Det	  kan	  fortfarande	  vara	  svårt	  att	  ta	  egna	  
initiativ	  och	  leda	  och	  genomföra	  sysslor	  utan	  att	  må	  dåligt.	  På	  den	  här	  nivån	  orkar	  man	  
med	  flera	  olika	  typer	  av	  miljöer,	  till	  exempel	  trädgårdar	  och	  stadsparker,	  men	  endast	  
tillsammans	  med	  personer	  som	  är	  bekanta	  och	  trygga	  för	  en.	  	  
Högst	  upp	  i	  pyramidens	  topp	  är	  engagemanget	  utåtriktat,	  kanske	  tar	  man	  egna	  initiativ,	  
man	  deltar	  aktivt	  och	  ork	  finns	  att	  utföra	  dagliga	  sysslor	  (Schmidtbauer et al, 2005).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Modell	  av	  Grahns	  behovspyramid	  	  
Bild	  2	  Modell	  av	  Grahns	  behovspyramid	  (Schmidtbauer	  et	  al,	  2005)	  
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Rofylld,	  vild,	  artrik	  och	  rymd	  är	  karaktärer	  som	  tilltalar	  många	  människor.	  Tittar	  man	  till	  
pyramiden	  är	  det	  de	  som	  finns	  i	  basen	  på	  pyramiden	  som	  är	  mest	  mottagliga	  för	  dessa	  
karaktärer.	  Karaktärerna	  allmänning,	  refug/viste	  och	  kultur	  tilltalar	  och	  är	  mottagliga	  
för	  personer	  som	  klarar	  av	  emotionellt	  deltagande	  och	  aktivt	  deltagande.	  
Karaktären	  samvaro	  tilltalar	  en	  del	  stressade	  människor	  medan	  den	  skrämmer	  andra.	  	  
Denna	  karaktär	  tilltalar	  och	  är	  mottaglig	  för	  de	  personer	  högst	  upp	  i	  pyramiden	  
Karaktären	  tillgänglig	  handlar	  om	  närheten	  till	  platsen	  och	  att	  den	  kan	  användas	  av	  alla,	  
det	  är	  en	  karaktär	  som	  är	  tilltalande	  oavsett	  var	  i	  pyramiden	  man	  befinner	  sig	  
(Dahlgren (red.), 2007; Schmidtbauer et al, 2005). 
	  
Nio	  huvudkaraktärer	  
	   Egenskaper	  
Rofylld	  	   Tystnad	  och	  ro;	  det	  ljud	  som	  hörs	  är	  från	  vind,	  vatten,	  fåglar	  och	  insekter.	  Inget	  skräp,	  

ogräs,	  buller	  eller	  andra	  störande	  inslag.	  
	  
Vild	  	   Växterna	  ser	  ut	  att	  vara	  självsådda	  och	  det	  påminner	  om	  vild	  natur.	  Stenblock	  med	  

mossa	  och	  lava,	  gamla	  slingrande	  stigar.	  Miljön	  genomsyras	  av	  mystik.	  
	  
Artrikt	  	   Mångfald	  av	  djur	  och	  växter;	  bär,	  svampar,	  fjärilar,	  fåglar	  och	  blommor.	  Association	  

till	  Edens	  lustgård.	  
	  
Rymd	  	   Vilsam	  känsla	  av	  att	  komma	  in	  i	  en	  annan	  värld.	  En	  sammanhållen	  helhet;	  bokskog,	  

havsstrand,	  en	  plast	  för	  begrundan	  och	  eftertanke.	  
	  
Allmänning	  	   Utsikter,	  gröna	  öppna	  allmänningar,	  ängar,	  hagar.	  Plats	  för	  samlingar,	  picknick	  och	  

lekar.	  Lätt	  att	  överblicka	  och	  ha	  kontroll	  på	  det	  som	  händer	  runt	  i	  kring.	  
	  
Refug/viste	  	   En	  trygg	  oas,	  ett	  näste,	  en	  plats	  som	  en	  person	  kan	  ha	  som	  sin	  egen.	  Barnets	  koja,	  

eller	  den	  egna	  trädgården,	  lek	  och	  experiment.	  Ett	  eget	  revir	  för	  sinnliga	  upplevelser.	  
	  
Kultur	  	   Möjlighet	  till	  möten	  med	  konst,	  kultur	  och	  historia.	  En	  gammal	  stenmur	  som	  ringlar	  

sig	  genom	  landskapet,	  erbjuder	  fascination	  inför	  tidens	  gång,	  eller	  andra	  symboliska	  
egenskaper.	  

	  
Samvaro	  	   Möten	  med	  människor,	  trevnad,	  umgänge	  och	  sociala	  kontakter.	  Aktiviteter	  som	  

dans,	  musik,	  mat,	  eller	  för	  att	  se	  andra	  människor	  koppla	  av	  och	  roa	  sig.	  
Högtidsfirande,	  traditioner	  och	  nya	  möten.	  

	  
Tillgänglig	   Närhet	  till	  platsen	  avgör	  om	  den	  kommer	  att	  användas,	  den	  ska	  också	  kunna	  

användas	  av	  alla.	  
	  

Bild	  3	  Modell	  av	  Grahns	  Nio	  huvudkaraktärer	  	  
(Dahlgren	  (red.),	  2007;	  Schmidtbauer	  et	  al,	  2005)	  	  
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En	  hälsofrämjande	  trädgårds	  innehåll	  
När	  alla	  sinnen;	  syn,	  doft,	  känsel,	  hörsel	  och	  smak	  får	  vara	  med	  och	  upptäcka	  och	  
uppleva	  trädgården	  kan	  den	  ha	  en	  terapeutisk	  verkan.	  Det	  kan	  uppnås	  på	  olika	  sätt	  
genom	  att	  låta	  en	  promenadslinga	  löpa	  igenom	  trädgården.	  Eller	  genom	  att	  placera	  
sittplatser	  strategiskt	  kan	  patient,	  besökare	  och	  personal	  komma	  växterna	  nära.	  	  
	  
Växternas	  betydelse	  i	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  
Den	  sinnliga	  och	  terapeutiska	  upplevelsen	  uppnås	  också	  genom	  att	  växtligheten	  är	  det	  
som	  dominerar	  i	  trädgården,	  växtmaterialet	  ska	  vara	  frodigt,	  enkelt	  att	  sköta	  och	  
varierat.	  Det	  uppnås	  tillsammans	  med	  djurliv	  som	  fåglar,	  insekter	  och	  fjärilar	  och	  
genom	  att	  använda	  sig	  av	  inslag	  som	  lätt	  porlande	  vatten	  och	  belysning.	  	  
Växtligheten	  i	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  ska	  bestå	  av	  växter	  som	  känns	  igen	  och	  nya	  
växter	  att	  uppleva.	  Det	  ska	  vara	  en	  mix	  av	  träd,	  buskar,	  perenner	  och	  örter	  som	  
erbjuder	  variation	  i	  färg,	  struktur,	  form	  och	  höjd.	  Att	  kunna	  följa	  årstiderna	  genom	  
växtmaterialet	  och	  dess	  färger	  beskrivs	  som	  ett	  viktigt	  inslag	  i	  trädgårdarna	  (Barnes & 
Cooper, 1995; Schmidtbauer, 2005).	  	  
	  
Barnes	  och	  Coopers	  studie	  (1995)	  visade	  att	  blommor	  och	  färg	  var	  högt	  skattade	  inslag	  
och	  något	  som	  saknades	  i	  många	  av	  sjukhusträdgårdarna.	  Genom	  intervjustudierna	  
kom	  det	  fram	  att	  synen	  av	  färgglada	  växter	  och	  blommor	  hade	  en	  avstressande	  och	  
avslappnande	  effekt.	  	  
Traditionella	  läkeväxter	  kan	  också	  planteras	  då	  de	  kan	  symbolisera	  helande	  och	  ofta	  är	  
väldigt	  aromatiska	  vilket	  stimulerar	  luktsinnet	  och	  lockar	  till	  sig	  fjärilar,	  humlor	  och	  bin.	  	  
	  
Skugga	  
Valfrihet	  att	  kunna	  sitta	  i	  sol	  eller	  skugga.	  Skugga	  kan	  vara	  speciellt	  viktigt	  i	  en	  
vårdmiljö	  då	  medicinering	  kan	  påverka	  känsligheten	  för	  sol.	  Med	  träd	  går	  det	  att	  skapa	  
naturlig	  skugga,	  beroende	  på	  sort	  kan	  skuggan	  bli	  kompakt	  eller	  relativt	  transparant.	  
Skugga	  kan	  också	  skapas	  med	  växter	  som	  får	  klättra	  över	  en	  pergola	  eller	  med	  parasoll	  
(Barnes & Cooper, 1995; Schmidtbauer, 2005).	  
	  
Synen	  av	  natur	  positiv	  
Blotta	  synen	  av	  natur	  har	  positiv	  inverkan	  på	  välbefinnandet	  och	  grönska	  kan	  också	  
njutas	  av	  inifrån	  väntrummet,	  korridorer,	  kontorsrum	  etc.	  	  
Ett	  fågelbord	  kan	  placeras	  ut	  vintertid	  för	  att	  dra	  blicken	  ut	  till	  trädgården.	  Om	  
trädgården	  kan	  betraktas	  inifrån	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  som	  befinner	  sig	  i	  trädgården	  inte	  
känner	  sig	  studerade	  och	  som	  i	  ett	  ”akvarium”.	  Det	  kan	  avhjälpas	  med	  en	  buffert	  av	  
grönska;	  ett	  parti	  grönska	  mellan	  fönster	  och	  gångväg	  eller	  sittplats,	  frodiga	  växter	  som	  
omsluter	  (Barnes & Cooper, 1995; Simson, 1998, Smith, 2007; Ulrich 1984). 
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Kontrast	  
I	  Barnes	  och	  Coopers	  studie	  från	  1995	  visade	  det	  sig	  också	  att	  om	  trädgården	  var	  en	  
kontrast	  till	  byggnaderna	  och	  sjukhusmiljön	  var	  den	  mer	  uppskattad	  av	  patienter	  och	  
personal	  på	  sjukhuset	  än	  om	  formgivningen	  återspeglade	  arkitekturen	  och	  
omgivningen.	  	  	  
	  
Belysning	  
Kan	  fungera	  som	  en	  effekthöjare	  men	  också	  för	  att	  få	  platsen	  att	  kännas	  mer	  trygg	  då	  
det	  skymmer.	  Att	  lysa	  upp	  ett	  träd	  kan	  vara	  väldigt	  effektfullt	  och	  kan	  även	  njutas	  av	  
inifrån	  när	  det	  skymmer	  och	  under	  hösten	  och	  vintern.	  Det	  kan	  också	  användas	  för	  att	  
märka	  ut	  en	  gångslinga	  eller	  skyltar	  (Barnes & Cooper, 1995).	  
	  
Sittplatser	  
Mindre	  sittgrupper	  eller	  enskilda	  platser	  är	  att	  föredra	  framför	  stora	  grupper	  eller	  
bänkar.	  I	  en	  sjukhusmiljö	  är	  det	  ofta	  mycket	  människor	  som	  redan	  rör	  sig	  och	  få	  stunder	  
för	  avskildhet,	  trädgården	  kan	  bli	  en	  fristad	  som	  erbjudet	  detta.	  En	  stor	  sittgrupp	  eller	  
en	  stor/lång	  bänk	  kan	  få	  en	  person	  som	  är	  själv	  att	  känna	  sig	  ensam,	  eller	  uttittad.	  	  
Det	  bör	  finnas	  sittplatser	  för	  mindre	  sällskap	  och	  för	  enskilt	  umgänge.	  Armstöd	  och	  
ryggstöd	  på	  möbler	  som	  går	  att	  flytta	  runt	  skapar	  mer	  frihet	  och	  bekvämlighet,	  och	  
möjlighet	  att	  kunna	  välja	  att	  sitta	  i	  sol	  eller	  skugga	  (Barnes & Cooper, 1995; Schmidtbauer 
et al, 2005).	  
	  
Proportionerlig	  skala	  
Välj	  rätt	  växt	  till	  rätt	  plats.	  Beroende	  på	  arean	  och	  omgivningen	  passar	  växter	  olika	  bra	  
på	  olika	  platser.	  En	  stor	  byggnad	  kräver	  stora	  växter	  för	  att	  platsen	  ska	  kännas	  
proportionerlig,	  en	  stor	  växt	  behöver	  mycket	  utrymme	  för	  att	  den	  ska	  bli	  frodig	  och	  
välmående.	  Små	  växter	  på	  stora	  ytor	  eller	  med	  höga	  byggnader	  runt	  i	  kring	  kan	  få	  
platsen	  eller	  byggnaden	  att	  kännas	  ännu	  större.	  Omvänt	  så	  kräver	  en	  mindre	  plats	  
mindre	  växter	  (Barnes & Cooper, 1995; Sandberg H, 2012).	  
	  
Konst	  och	  design	  
Design	  och	  konstruktionsdelar	  som	  är	  till	  för	  att	  förbättra	  eller	  öka	  trevnaden,	  eller	  göra	  
att	  platsen	  känns	  mer	  trygg	  ska	  vara	  uppenbara	  och	  tydliga	  vad	  de	  är	  till	  för	  och	  hur	  de	  
ska	  användas	  av	  patient,	  personal	  eller	  besökare.	  Konstföremål	  ska	  användas	  med	  viss	  
försiktighet	  då	  det	  ligger	  i	  betraktarens	  ögon	  att	  tolka	  föremålet,	  vilket	  kan	  skapa	  en	  
negativ	  upplevelse	  eller	  uppröra	  känslor	  (Barnes & Cooper, 1995; Schmidtbauer et al, 
2005, Simson, 1998). 
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Trädgårdsterapi	  och	  återhämtande	  trädgård	  
Trädgårdsterapi	  
Skillnaden	  mellan	  trädgårdsterapi	  (horticultural	  therapy)	  och	  terapeutiskt	  
trädgårdsodlande	  (therapeutic	  horticulture),	  är	  att	  trädgårdsterapi	  är	  användandet	  av	  
växter	  som	  ett	  terapeutiskt	  verktyg	  lett	  av	  en	  utbildad	  person	  inom	  området	  för	  att	  
uppnå	  behandling	  med	  ett	  definierat	  mål.	  Medan	  terapeutiskt	  trädgårdsodlande	  är	  mer	  
riktat	  till	  att	  jobba	  med	  växter	  som	  en	  återhämtande	  aktivitet	  istället	  för	  att	  jobba	  mot	  
att	  uppnå	  behandlande	  mål	  (AHTA; Haller, 2006; Michael, 2010, Simson, 1998).	  
	  
Aktiviteterna	  i	  ett	  terapeutiskt	  trädgårdsodlingsprogram	  eller	  i	  trädgårdsterapi	  kan	  
vara	  naturpromenader,	  utbildande,	  att	  jobba	  med	  coping-‐strategier,	  sådd,	  groning,	  
omplantering	  och	  utplantering	  av	  grönsaker,	  blommor	  och	  örter.	  Aktiviteterna	  kan	  
också	  vara	  mer	  passiva,	  avkopplande	  och	  återhämtande	  som	  att	  sitta	  på	  en	  bänk	  och	  
lyssna	  och	  iaktta	  fåglar	  och	  annat	  djurliv,	  vädret	  och	  landskapet	  (Berman et al, 2012; 
Haller, 2006; Michael, 2010; Simson, 1998; Gonzales et al, 2010, 2011).	  
	  
Återhämtande	  trädgård	  
I	  den	  återhämtande	  trädgården	  (restorative	  garden)	  är	  deltagandet	  mer	  passivt,	  det	  kan	  
handla	  om	  att	  uppleva	  trädgården	  med	  alla	  sinnen,	  att	  vara	  här	  och	  nu	  och	  låta	  doft,	  
känsel,	  hörsel,	  smak	  och	  syn	  styra	  upplevelser	  och	  intryck.	  Som	  att	  till	  exempel	  följa	  
årstidernas	  växling,	  att	  känna	  solens	  varma	  strålar	  eller	  uppleva	  olika	  gröna	  nyanser	  
och	  strukturer	  i	  växternas	  blad.	  Det	  kan	  vara	  ett	  sätt	  att	  uppnå	  både	  kognitiva	  och	  
emotionella	  mål	  och	  kan	  självklart	  också	  vara	  en	  del	  i	  de	  två	  ovan	  nämnda	  
trädgårdsterapi-‐grenarna	  (Haller, 2006; Jernberg, 2001; Nilsson, 2009; Schmidtbauer et al, 
2005). 
	  

Natur	  och	  terapeutiska	  trädgårdsaktiviteter	  för	  
personer	  med	  depression	  och	  bipolärsjukdom	  
Affektiva	  sjukdomar	  karaktäriseras	  av	  känslomässiga	  förändringar,	  inom	  denna	  
kategori	  ingår	  bland	  annat	  depression	  och	  bipolär	  sjukdom.	  	  
Depression	  kännetecknas	  av	  att	  inte	  känna	  lust,	  förändringar	  i	  sömn	  och	  matvanor,	  
minskad	  energi,	  gråtmildhet	  och	  koncentrationssvårigheter.	  När	  depression	  alternerar	  
med	  extrem	  upprymdhet,	  även	  kallad	  mani,	  så	  benämns	  tillståndet	  som	  bipolär	  
sjukdom.	  De	  maniska	  episoderna	  kan	  innehålla	  svårigheter	  att	  sova,	  eufori,	  övertro	  på	  
sig	  själv	  och	  sina	  förmågor,	  snabbt	  och	  ryckigt	  tal,	  impulsiva	  och	  omdömeslösa	  
handlingar,	  hyperaktivitet	  och	  skenande	  tankar.	  Personer	  med	  bipolär	  sjukdom	  vårdas	  
och	  behandlas	  ofta	  vid	  någon	  psykiatrisk	  klinik.	  Behandlingen	  består	  ofta	  av	  
antidepressiva	  och	  stämningsstabiliserande	  mediciner,	  tillsammans	  med	  någon	  form	  av	  
psykoterapi.	  Trädgårdsterapi	  är	  en	  behandlingsmetod	  som	  kan	  komplettera	  behandling	  
av	  personer	  med	  affektiva	  sjukdomar	  så	  som	  depression	  eller	  bipolär	  sjukdom	  (Larse, 
2006; NIMH, National Institute of Mental Health, 2009; Simson 1998). 
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För	  personer	  med	  affektiva	  sjukdomar	  kan	  trädgården	  och	  aktiviteterna	  skapa	  ett	  
positivt	  engagemang	  som	  kan	  fungera	  distraherande	  och	  avleda	  personerna	  från	  att	  
grubbla	  och	  tänka	  på	  sin	  sjukdom.	  Upplevelsen	  av	  att	  vara	  på	  en	  annan	  plats	  (being	  
away)	  och	  användandet	  av	  den	  icke	  krävande	  spontana	  uppmärksamheten	  (fascination)	  
verkar	  vara	  de	  bidragande	  faktorerna	  (Gonzalez et al, 2010; Kaplan & Kaplan 1989; 
Simson, 1998). 
	  
Trädgården	  eller	  naturmiljön	  som	  plats	  kan	  upplevas	  som	  mindre	  spänd	  och	  hotfull	  än	  
till	  exempel	  ett	  samtalsrum,	  vilket	  skapar	  möjlighet	  att	  samtala	  mer	  öppet	  och	  
avslappnat	  (Simson, 1998).	  
Trädgård	  och/eller	  odling	  kan	  hjälpa	  personer	  att	  känna	  sig	  mindre	  nedstämda,	  att	  
aktivt	  eller	  passivt	  ta	  del	  av	  trädgården	  eller	  aktiviteterna	  verkar	  kunna	  minska	  graden	  
av	  depression	  (Gonzalez et al, 2011, Simson, 1998).	  
	  
Material	  som	  kan	  användas	  i	  självskadesyfte	  eller	  att	  skada	  andra	  med	  ska	  användas	  i	  
trädgården	  med	  eftertanke	  och	  kanske	  också	  under	  uppsikt.	  Vissa	  material	  kan	  vara	  
potentiellt	  farliga,	  det	  beror	  på	  avdelning	  och	  på	  hur	  stabil	  patienten	  är	  för	  tillfället.	  
Det	  kan	  vara	  krukor	  och	  kärl	  av	  material	  som	  går	  att	  ta	  sönder	  och	  blir	  vassa	  tex	  
keramik	  och	  glas.	  Rep,	  snören,	  trådar	  och	  vajrar,	  vassa	  saxar,	  knivar	  och	  sekatörer,	  
växter	  med	  taggar	  och	  tornar	  som	  rosor	  och	  hagtorn,	  växter	  som	  är	  giftiga	  och	  
konstföremål	  som	  kan	  tolkas	  och	  uppfattas	  negativt	  (Schmidtbauer et al, 2005; Simson, 
1998). 
	  
Studier	  depression	  och	  användning	  av	  trädgård	  och	  natur	  
Studier	  som	  undersöker	  interventioner	  som	  exempelvis	  terapeutiskt	  trädgårdsodlande	  
och	  naturens	  påverkan	  på	  personer	  med	  affektiva	  sjukdomar	  antyder	  att	  dessa	  
interventioner	  kan	  ha	  positiv	  påverkan	  på	  dessa	  personer	  vad	  gäller	  förbättrat	  
korttidsminne,	  stressreduktion	  och	  ångest,	  reducering	  i	  depressionsgrad,	  positiv	  
distraktion	  för	  ältande/grubblande	  och	  ökad	  koncentrationsförmåga	  (Berman et al 2012; 
Gonzalez et al 2010, 2011; Michael et al, 2010). 
Ingen	  märkbar	  skillnad	  har	  kunnat	  påvisas	  med	  hjälp	  av	  de	  mätinstrument	  som	  
används	  gällande	  förbättrad	  arbetsförmåga,	  personligt	  välbefinnande	  och	  existentiella	  
frågor	  trots	  att	  intervjusvaren	  i	  studierna	  antyder	  detta	  (Gonzalez et al 2011; Michael et 
al, 2010).	  	  
I	  studien	  av	  Gonzalez	  et	  al	  (2011)	  fann	  deltagarna	  att	  det	  12	  veckor	  långa	  programmet	  
med	  terapeutiska	  trädgårdsodlingsaktiviteter	  var	  meningsfulla,	  intressanta	  och	  
lärorika.	  Majoriteten	  svarade	  att	  de	  upplevde	  att	  interventionen	  påverkat	  sättet	  att	  se	  
på	  livet,	  erbjudit	  en	  estetisk	  upplevelse	  och	  bidragit	  med	  en	  ny	  fritidsaktivitet.	  Liknande	  
svar	  framkom	  i	  Michael	  et	  al	  studie	  (2010)	  där	  deltagarna	  svarade	  att	  de	  upplevde	  det	  
två	  veckor	  långa	  programmet	  som	  stressreducerande,	  var	  ett	  tillfälle	  att	  lära	  sig	  något	  
nytt,	  gett	  förbättrad	  arbetsförmåga,	  att	  det	  var	  njutningsfullt	  att	  befinna	  sig	  i	  en	  
naturmiljö	  och	  att	  det	  bidragit	  med	  en	  ny	  fritidsaktivitet.	  
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Gemensamt	  för	  dessa	  studier	  är	  att	  deltagarantalet	  är	  litet	  (20-‐tal	  deltagare	  per	  studie),	  
två	  av	  studierna	  saknar	  också	  kontrollgrupp	  (Gonzalez et al 2010, 2011) vilket	  gör	  att	  det	  
inte	  med	  säkerhet	  går	  att	  säga	  att	  trädgårds-‐	  och	  naturbaserade	  interventioner	  har	  
positiv	  inverkan	  på	  personer	  med	  depressiva	  sjukdomar.	  Forskningen	  antyder	  dock	  att	  
så	  är	  fallet,	  större	  och	  längre	  studier	  behöver	  göras	  med	  kontrollgrupper	  och	  andra	  
mätinstrument	  behöver	  tas	  fram	  för	  att	  mäta	  förändring	  i	  bland	  annat	  existentiella	  
frågor,	  livskvalité	  och	  arbetsförmåga	  då	  de	  befintliga	  instrumenten	  inte	  verkar	  vara	  
tillräckligt	  finkänsliga	  (Berman et al, 2012; Gonzalez et al 2010, 2011; Michael et al, 2012.)	  
	  

Takträdgårdar	  	  
	  
Historik	  	  
Den	  första	  kända	  takodlingen	  är	  de	  hängande	  trädgårdarna	  från	  Babylon	  (Syrien	  500	  år	  
f.Kr.)	  och	  anses	  som	  ett	  av	  världens	  sju	  underverk.	  Byggnaden	  har	  liknats	  vid	  en	  
pyramid	  med	  etager	  där	  växtligheten	  kunde	  frodas	  och	  hängande	  plantor	  vällde	  ut	  över	  
kanten,	  därav	  namnet	  hängande	  trädgård.	  Det	  sägs	  att	  trädgården	  beställdes	  av	  kungen	  
för	  att	  ge	  som	  gåva	  till	  sin	  fru	  som	  saknade	  sitt	  bördiga	  bergslandskap.	  Om	  trädgården	  
verkligen	  har	  funnits	  är	  man	  osäker	  på	  men	  man	  har	  funnit	  beskrivningar	  av	  
trädgården	  (Oberndorfer Erica, 2007).	  
	  
Takodling	  och	  takträdgårdar	  idag	  
Många	  städer	  har	  under	  senaste	  årtiondena	  blivit	  mer	  kompakta	  och	  gröna	  ytor	  har	  
försvunnit.	  Med	  takträdgårdar	  kan	  man	  utnyttja	  platser	  som	  redan	  finns	  i	  staden	  genom	  
att	  omvandla	  dem	  till	  gröna	  ytor.	  Den	  ekonomiska	  aspekten	  framhålls	  också	  i	  
litteraturen,	  det	  är	  billigare	  att	  omvandla	  ett	  tak	  till	  en	  trädgård	  än	  att	  köpa	  dyr	  mark.	  I	  
USA	  har	  man	  upptäckt	  de	  outnyttjade	  platta	  taken	  på	  parkeringshus	  och	  omvandlat	  
dessa	  till	  takträdgårdar/takparker.	  Ofta	  kan	  dessa	  hus	  ha	  parkeringsplatser	  under	  jord	  
och	  takparken	  hamnar	  då	  i	  markplan	  eller	  ett	  etage	  upp	  (Osmundson, 1999).	  
	  
Tak	  har	  också	  börjat	  användas	  för	  att	  producera	  närodlad	  mat	  till	  privatpersoner,	  
restauranger	  och	  marknader.	  Denna	  typ	  av	  odling	  behöver	  ha	  tillgång	  till	  vatten	  och	  
substratet	  behöver	  vara	  relativt	  djupt	  och	  det	  krävs	  mycket	  skötsel	  (Dunett Nigen, 2012).	  
	  
Takträdgårdar	  är	  tänkta	  att	  ge	  människor	  ett	  andrum	  mitt	  i	  storstadspulsen.	  
Framförallt	  en	  takträdgård	  som	  hamnar	  en	  bit	  ovan	  mark	  kan	  upplevas	  som	  en	  egen	  
liten	  oas	  där	  stadens	  alla	  ljud	  försvinner	  och	  man	  kliver	  in	  i	  en	  annan	  värld.	  
Takträdgårdar	  kan	  bli	  sociala	  platser	  där	  människor	  kan	  mötas	  (Osmundson, 1999).	  
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Exempel	  på	  takträdgård	  i	  sjukhusmiljö	  	  
På	  Harrison	  Memorial	  Hospital	  i	  Washington	  finns	  en	  hälsofrämjande	  takträdgård	  
sedan	  1995.	  Formgivningen	  har	  inspirerats	  av	  kustlinjen	  som	  finns	  i	  närheten	  och	  
platsen	  är	  till	  för	  läkning	  och	  meditation.	  Som	  en	  symbol	  för	  vatten,	  vågor	  och	  hav	  har	  
olika	  stenar	  använts	  för	  att	  göra	  vågmönster	  och	  klippformationer	  som	  sticker	  upp	  ur	  
vattnet.	  Vid	  husets	  fasad	  finns	  ett	  stort	  trädäck	  som	  ska	  likna	  en	  strandpromenad	  med	  
flyttbara	  bord	  och	  stolar.	  Stenar	  och	  snäckor	  från	  havet	  finns	  vid	  sittplatserna	  för	  att	  
förstärka	  känslan	  av	  kust	  och	  hav.	  Alla	  växter	  har	  valts	  utifrån	  sin	  egenskap	  av	  
medicinalväxter.	  Eftersom	  takträdgården	  vänder	  sig	  till	  patienter	  som	  är	  sjuka	  finns	  
inga	  stora	  nivåskillnader,	  det	  ska	  vara	  lätt	  att	  ta	  sig	  ut	  till	  platsen.	  Man	  kan	  även	  se	  
trädgården	  från	  intilliggande	  rum	  (Osmundson, 1999).	  
	  

Resultat	  litteraturstudie	  takträdgård	  
Intensiva	  gröna	  tak	  
Takträdgård/takpark	  är	  ett	  intensivt	  grönt	  tak	  och	  är	  oftast	  tänkta	  att	  kunna	  fungera	  
som	  en	  grön	  plats	  att	  besöka	  mitt	  i	  staden.	  Trädgården	  kan	  vara	  privat	  eller	  kopplad	  till	  
en	  byggnads	  verksamhet	  eller	  vara	  till	  för	  allmänheten.	  Trädgården	  är	  uppbyggd	  i	  olika	  
lager	  och	  ett	  speciellt	  substrat	  används	  för	  att	  göra	  konstruktionen	  lättare.	  Man	  kan	  
odla	  de	  flesta	  sorters	  växter;	  perenner,	  annueller,	  träd	  och	  buskar.	  Exempel	  på	  
byggnader	  vars	  tak	  som	  används	  för	  takträdgård	  är	  parkeringshus,	  kontorshus,	  hotell,	  
sjukhus,	  flerfamiljshus,	  gångbroar.	  En	  takträdgård	  kräver	  samma	  skötsel	  som	  en	  vanlig	  
trädgård	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  med	  den	  aspekten	  när	  man	  planerar	  en	  takträdgård.	  
En	  takträdgård	  som	  inte	  klarar	  så	  stor	  vikt	  kan	  använda	  sig	  av	  krukor	  att	  ha	  sitt	  
växtmaterial	  i	  (Osmundson, 1999).	  
	  
Intensiva	  gröna	  tak	  (takodling,	  takträdgård)	  har	  ett	  substratsdjup	  från	  15	  cm	  eller	  mer	  
och	  kräver	  mer	  skötsel	  och	  underhåll	  än	  ett	  extensivt	  grönt	  tak.	  Odlingssubstratet	  är	  av	  
olika	  lättviktiga	  material	  som	  exempelvis	  pimpsten	  som	  är	  lavasten	  och	  här	  kan	  många	  
typer	  av	  växter	  leva	  inklusive	  träd	  och	  buskar	  (Cook-Patton C Susan, 2012).	  Man	  sköter	  
om	  växterna	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  en	  vanlig	  trädgård	  (Emilsson, 2006).	  
	  
Extensiva	  gröna	  tak	  
Extensiva	  gröna	  tak	  är	  den	  typ	  av	  takodling	  som	  man	  oftast	  tänker	  på	  när	  man	  säger	  
gröna	  tak.	  Den	  har	  ett	  odlingssubstrat	  som	  har	  en	  tjocklek	  mellan	  2-‐15	  cm	  (i	  Sverige	  
ofta	  mellan	  3-‐5	  cm	  för	  sedumtak).	  Takodlingen	  kräver	  lite	  underhåll	  och	  växterna	  ska	  
täcka	  hela	  ytan.	  Växterna	  ska	  visa	  på	  bra	  tillväxt	  även	  utan	  mycket	  näring	  och	  vatten.	  I	  
Sverige	  används	  framförallt	  prefabricerade	  sedummattor	  som	  har	  låg	  vikt	  och	  som	  kan	  
läggas	  på	  de	  flesta	  befintliga	  hus	  utan	  rekonstruktion (Emilsson, 2006).	  
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Takträdgårdar	  och	  dess	  konstruktion	  
Det	  är	  viktigt	  att	  konstruktionen,	  uppbyggnaden	  av	  en	  takträdgård,	  görs	  på	  rätt	  sätt	  så	  
att	  man	  inte	  skadar	  byggnaden	  takträdgården	  är	  på.	  Man	  bör	  satsa	  på	  bra	  kvalité	  för	  en	  
lång	  livslängd	  och	  säkerhet	  (Osmundson, 1999).	  
	  
Vikten	  
Vikten	  är	  den	  enda	  aspekten	  av	  en	  takträdgård	  man	  inte	  kan	  vara	  flexibel	  med.	  Taket	  
måste	  hålla	  för	  vikten	  så	  att	  det	  inte	  kollapsar.	  Den	  avgör	  hur	  takträdgården	  kan	  
utformas,	  mer	  vikt	  ger	  en	  större	  variation	  vad	  gäller	  växter	  och	  design	  eftersom	  att	  man	  
kan	  använda	  ett	  djupare	  substrat	  som	  kan	  hysa	  många	  flera	  olika	  växter.	  Platta	  tak	  har	  
oftast	  en	  betongkonstruktion	  som	  kan	  klara	  mycket	  vikt	  (Dunett Nigen, 2012).	  
	  
Innan	  man	  börjar	  anlägga	  en	  takträdgård	  måste	  man	  ta	  in	  en	  byggnadsingenjör	  till	  
platsen	  för	  att	  undersöka	  hållfastheten.	  Byggnadsingenjören	  ska	  undersöka	  hur	  mycket	  
tyngd	  taket	  kan	  klara	  och	  jämför	  då	  död	  och	  levande	  vikt.	  Med	  död	  vikt	  menas	  den	  vikt	  
som	  själva	  taket	  och	  dess	  konstruktion	  har	  såsom	  tätskikt,	  isolering,	  snömassa,	  
ventilationssystem,	  pump,	  klimatanläggning.	  Levande	  vikt	  är	  människor,	  utrustning	  
som	  exempelvis	  flyttbar	  ställning	  för	  fönsterputs,	  jord	  och	  växter.	  Denna	  vikt	  är	  oftast	  
betydligt	  mindre	  än	  den	  döda	  vikten	  men	  kan	  vara	  betydelsefull	  att	  ta	  med	  om	  platsen	  
ska	  kunna	  ta	  många	  människor	  samtidigt.	  Byggnadsingenjören	  ska	  också	  kunna	  avgöra	  
hur	  stor	  levande	  vikt	  som	  olika	  delar	  av	  taket	  kan	  klara.	  Ett	  tak	  har	  bärande	  väggar	  och	  
pelare	  under	  sig	  och	  dessa	  platser	  kan	  klara	  större	  vikt	  än	  ytor	  mellan	  den	  bärande	  
konstruktionen.	  Till	  sist	  ska	  byggnadsingenjören	  kunna	  avgöra	  hur	  mycket	  vikt	  på	  
samma	  gång	  som	  taket	  får	  ha.	  Detta	  kommer	  att	  få	  betydelse	  för	  vilka	  material	  man	  
väljer	  och	  hur	  många	  människor	  som	  får	  vistas	  på	  taket	  samtidigt	  (Osmundson, 1999).	  
	  
Tätskikt	  
Taket	  måste	  ha	  ett	  godkänt	  tätskikt	  som	  gör	  att	  vatten	  inte	  kan	  tränga	  ner	  i	  byggnaden.	  
Man	  får	  aldrig	  skruva	  eller	  spika	  i	  tätskiktet	  eftersom	  man	  då	  förstör	  den	  vattenfasta	  
funktionen	  (greenroof.se, 2012).	  
	  
Rotspärr	  
Närmast	  tätskiktet	  används	  en	  tunn	  rotspärr	  (gummiduk)om	  takets	  ytskikt	  inte	  
innehåller	  det.	  Detta	  för	  att	  inga	  rötter	  ska	  kunna	  skada	  tätskiktet	  på	  taket.	  I	  vissa	  
dränerande	  lager	  kan	  rotspärr	  ingå	  (greenroof.se, 2012).	  
	  
Varje	  land	  har	  sina	  egna	  bestämmelser	  vad	  gäller	  rotspärr.	  I	  Tyskland	  finns	  
bestämmelser	  som	  säger	  att	  rotspärr	  alltid	  måste	  ingå.	  Vissa	  länder	  har	  inga	  
bestämmelser	  alls.	  Vissa	  produkter	  som	  används	  som	  rotspärr	  i	  Sverige	  innehåller	  
gifter	  som	  kan	  skada	  växterna	  man	  vill	  odla.	  Ur	  ett	  ekologiskt	  och	  hållbart	  perspektiv	  
bör	  respektive	  leverantör	  tillfrågas	  om	  vad	  deras	  material	  innehåller	  (greenroof.se, 
2012). 
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Dränerande	  lager	  
Det	  dränerande	  lagret	  ska	  vara	  av	  ett	  poröst	  material	  som	  tillåter	  vatten	  att	  lätt	  passera.	  
Det	  måste	  täcka	  hela	  takets	  yta	  och	  vara	  av	  god	  kvalité	  så	  att	  det	  orkar	  tyngden	  av	  
resterande	  lager	  och	  konstruktion.	  Dräneringslagret	  måste	  hållas	  fri	  så	  att	  ingenting	  
hindra	  vattnets	  flöde	  till	  dräneringen	  (Osmundson, 1999).	  
	  
Dräneringssystemet	  är	  en	  mycket	  viktig	  komponent	  hos	  takträdgårdar,	  och	  det	  kan	  vara	  
värt	  att	  investera	  i	  bra	  kvalitet	  om	  dräneringsmatta	  används.	  Stopp	  i	  systemet	  kan	  
resultera	  i	  att	  plantor	  dör	  och	  att	  vatten	  tar	  sig	  ner	  i	  byggnaden,	  med	  en	  dyr	  reparation	  
och	  torkningsprocess	  som	  följd.	  Ett	  bra	  dräneringssystem	  kommer	  göra	  att	  
takträdgården	  fungerar	  och	  blir	  vacker.	  	  
Dräneringen	  vid	  en	  takträdgård	  består	  av	  två	  delar.	  Först	  det	  dränerande	  skiktet	  som	  
ska	  transportera	  bort	  överflödigt	  vatten.	  Sedan	  kommer	  takets	  dräneringssystem	  med	  
takbrunnar.	  Dessa	  behöver	  ha	  takbrunnsskydd	  som	  förhindrar	  att	  systemet	  täpps	  igen	  
av	  jord	  eller	  annat	  fint	  material	  (Osmundson, 1999).	  
	  
Fiberduk	  
Fiberduk	  används	  för	  att	  undvika	  att	  odlingssubstratet	  tar	  sig	  ner	  till	  det	  dränerande	  
lagret	  och	  försämrar	  dess	  funktion	  (Osmundson, 1999).	  Ibland	  kan	  fiberduken	  vara	  
integrerad	  med	  det	  dränerande	  skiktet	  (greenroof.se, 2012).	  
	  
Odlingssubstratet	  	  
Vanlig	  trädgårdsjord	  används	  inte	  vid	  plantering	  på	  tak	  utan	  något	  som	  kallas	  
odlingssubstrat	  och	  presenteras	  längre	  fram.	  	  
	  
Växterna	  	  
Precis	  som	  i	  en	  vanlig	  trädgård	  styr	  platsens	  förutsättningar	  växtvalet.	  Dessa	  kan	  vara	  
växtzon,	  mikroklimat,	  sol/skugga.	  På	  en	  takträdgård	  kan	  det	  växa	  perenner,	  annueller,	  
grönsaker,	  träd,	  buskar,	  gräsmatta,	  allt	  beroende	  på	  vilken	  vikt	  takträdgården	  kan	  ta	  
och	  hur	  stor	  ytan	  är	  (Osmundson, 1999).	  
	  
Självbevattningssystem	  
Det	  är	  vanligt	  att	  takträdgårdar	  har	  ett	  självbevattningssystem	  för	  att	  hålla	  sig	  fina	  och	  
för	  att	  odlingssubstratet	  på	  ett	  tak	  annars	  snabbt	  torkar	  ut.	  Systemet	  för	  bevattning	  på	  
ett	  tak	  bör	  vara	  droppbevattning	  och	  ha	  en	  timer	  som	  bestämmer	  mellan	  vilka	  tider	  
som	  plantorna	  får	  vatten.	  Alternativt	  att	  bevattningen	  sätts	  på	  manuellt	  vid	  behov.	  En	  
nackdel	  är	  att	  plantor	  som	  är	  vana	  att	  få	  bevattning	  blir	  beroende	  av	  det	  och	  är	  mer	  
stresskänsliga	  vid	  torka.	  Ett	  självbevattningssystem	  kan	  vara	  svårt	  vid	  takodling	  med	  
krukor	  eftersom	  det	  är	  svårt	  att	  dölja	  systemet	  mellan	  krukorna.	  Det	  kan	  lösas	  om	  
krukorna	  står	  intill	  en	  vägg	  (Dunett Nigel, 2012).	  	  
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Odlingssubstrat	  
Vanlig	  trädgårdsjord	  används	  inte	  vid	  takplanteringar	  utan	  odlingssubstrat.	  
Odlingssubstratets	  huvudsakliga	  uppgift	  är	  att	  ge	  växterna	  en	  bra	  miljö	  att	  växa	  i,	  
näringsämnen,	  vatten	  och	  syre.	  Hur	  mycket	  odlingssubstratet	  väger	  på	  en	  takodling	  är	  
viktigt	  eftersom	  materialet	  står	  för	  den	  största	  vikten.	  Därför	  strävas	  det	  efter	  att	  göra	  
substratet	  så	  lätt	  som	  möjligt	  (Emilsson, 2006).	  
	  
Skillnaden	  mellan	  substraten	  för	  intensiva	  tak	  och	  extensiva	  tak	  skiljer	  sig	  främst	  i	  hur	  
mycket	  växter	  som	  används	  på	  takodlingen.	  På	  en	  takträdgård	  ska	  substratet	  hålla	  jämn	  
fuktighet.	  På	  extensiva	  tak	  används	  torktåliga	  arter	  som	  vill	  ha	  god	  dränering	  (Dunett 
Nigen, 2012).	  
	  
En	  vanlig	  takjord	  från	  leverantör	  består	  i	  huvudsak	  av	  mineralbaserat	  material	  	  
(80-‐90	  %).	  Utöver	  detta	  innehåller	  substratet	  en	  liten	  mängd	  organiskt	  material	  som	  
förser	  plantorna	  med	  näring,	  i	  Sverige	  är	  det	  vanligt	  att	  använda	  torv.	  I	  England	  
används	  inte	  torv	  eftersom	  att	  den	  har	  överutnyttjats	  och	  användandet	  har	  förstör	  en	  
viktig	  naturmiljö.	  Kokosfibrer,	  komposterad	  bark	  och	  kompostjord	  används	  allt	  mer	  
som	  organiskt	  material	  (Dunett Nigen, 2012).	  
	  

	  
	  
Kommersiell	  takjord	  är	  framtagen	  för	  att	  vara	  pålitlig	  och	  stabil	  under	  lång	  tid	  vilket	  är	  
viktigt	  när	  stora	  takytor	  anläggs.	  En	  vändning	  mot	  mer	  ekologiskt	  hållbara	  gröna	  tak	  
gör	  att	  det	  nu	  också	  används	  andra	  typer	  av	  substratmaterial.	  Framförallt	  handlar	  det	  
om	  att	  använda	  material	  som	  är	  mer	  lokala	  och	  som	  återanvänds,	  till	  skillnad	  från	  

 
Bild	  4	  Odlingssubstrat	  (Westerdahl,	  2012)	  

sara 
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framtagna	  produkter	  som	  förbrukar	  mycket	  energi	  vid	  framställningen	  och	  som	  
transporteras	  långa	  sträckor	  (Dunett Nigen, 2012).	  
	  
Vanlig	  trädgårdsjord	  väger	  mycket	  mer	  och	  innehåller	  mer	  näring	  än	  de	  framtagna	  
substratblandningarna.	  Trädgårdsjorden	  kan	  också	  göra	  så	  att	  det	  inte	  går	  att	  odla	  de	  
växter	  som	  vanligtvis	  trivs	  på	  ett	  extensivt	  grönt	  tak.	  På	  en	  takodling	  undviks	  en	  
näringsrik	  jord	  eftersom	  den	  drar	  till	  sig	  mer	  ogräs	  och	  plantorna	  kan	  bli	  gängliga	  
(Dunett Nigen, 2012).	  
	  
I	  Sverige	  finns	  det	  brandsäkerhetskrav	  för	  extensiva	  gröna	  tak	  och	  mineralbaserat	  
odlingssubstrat	  och	  sedum	  uppfyller	  dessa.	  Därför	  bör	  en	  takjord	  innehålla	  främst	  
innehålla	  mineraljord.	  Torv	  i	  stora	  mängder	  får	  inte	  användas	  på	  tak	  eftersom	  det	  anses	  
som	  en	  brandrisk.	  En	  brand	  kan	  pågå	  under	  vegetationen	  utan	  att	  man	  ser	  den	  och	  kan	  
därför	  sprida	  sig	  till	  ett	  stort	  område	  (greenroof.se, 2012).	  
	  
Odlingssubstratets	  tjocklek	  avgör	  vilka	  växter	  som	  kan	  odlas	  på	  en	  takträdgård.	  Ett	  
djupare	  substrat	  för	  med	  sig	  bättre	  förutsättningar	  men	  det	  blir	  också	  en	  attraktivare	  
plats	  för	  ogräs	  att	  slå	  sig	  ner.	  Därför	  kommer	  en	  takträdgård	  kräva	  mer	  underhåll	  än	  ett	  
extensivt	  grönt	  tak.	  Vid	  grönsaksodling	  på	  tak	  behöver	  substratet	  innehålla	  mer	  näring.	  
(Dunett Nigen, 2012).	  
	  

Material	  till	  odlingssubstrat	  
Odlingssubstrat	  kan	  tillverkas	  på	  olika	  sätt	  och	  utifrån	  olika	  material.	  Materialen	  har	  
väldigt	  olika	  fördelar	  och	  påverkar	  miljön	  olika	  mycket.	  Valet	  av	  material	  är	  därför	  
intressant.	  	  
	  
Krossad	  lava,	  lecakulor	  och	  tegelstenar	  
Lava	  är	  en	  naturresurs	  (greenroof.se,	  2012)och	  pimpsten	  används	  ofta,	  har	  en	  porositet	  
på	  70-‐85	  %	  och	  ser	  ut	  som	  en	  tvättsvamp.	  Stenen	  bildas	  då	  magma	  snabbt	  kyls	  ner.	  
(Wikipedia, 12 nov 2012).	  Lecakulor	  och	  tegel	  används	  si	  form	  av	  återvunnet	  material.	  
De	  är	  alla	  tre	  porösa	  material	  och	  kan	  lagra	  vatten	  och	  näringsämnen	  bättre	  än	  
bergarter.	  Det	  är	  bra	  när	  ett	  material	  kan	  lagra	  näringsämnen	  som	  sedan	  växterna	  kan	  
ta	  upp	  så	  att	  dessa	  inte	  sköljs	  bort	  med	  regnvattnet.	  Dessa	  material	  som	  är	  porösa	  är	  
relativt	  lätta	  och	  kan	  dessutom	  fungera	  som	  livsmiljö	  för	  ryggradslösa	  djur.	  
Erfarenheter	  från	  London	  visar	  på	  att	  sedumtak	  med	  krossat	  tegel	  som	  substrat	  hade	  
större	  mängd	  ryggradslösa	  djur	  som	  spindlar	  och	  insekter	  än	  sedummatta	  med	  stenull	  
under	  (greenroof.se, 2012).	  
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Grus/makadam	  
Grus	  och	  makadam	  används	  framförallt	  på	  extensiva	  tak	  och	  kan	  fungera	  som	  
underliggande	  substrat	  eller	  som	  täckmaterial	  på	  takets	  yta	  och	  där	  kan	  många	  
ryggradslösa	  djur	  trivas.	  Materialet	  kan	  finnas	  på	  platsen	  för	  takodlingen.	  Vid	  
nybyggnation	  till	  exempel	  kan	  överblivet	  krossmaterial	  användas	  till	  att	  lägga	  upp	  på	  
taket.	  Nackdelen	  är	  att	  materialet	  är	  tungt	  (grenroof.se, 2012).	  
	  
Stenull/mineralull	  
Mineralull	  är	  gjort	  av	  stenmineral	  och	  används	  till	  isolering	  och	  som	  odlingssubstrat	  vid	  
växthusodling	  och	  är	  ett	  väldigt	  lätt	  material.	  Det	  går	  att	  odla	  direkt	  i	  materialet	  då	  
rötter	  kan	  tränga	  ner	  i	  det.	  Det	  har	  en	  god	  vattenhållande	  förmåga	  samtidigt	  som	  det	  
transporterar	  bort	  överflödigt.	  För	  att	  det	  inte	  ska	  blåsa	  bort	  behöver	  materialet	  täckas	  
med	  exempelvis	  sten.	  Däremot	  håller	  inte	  mineralull	  näring	  särskilt	  bra	  och	  näring	  
måste	  därför	  tillsättas.	  Ur	  miljöhänsyn	  kan	  man	  fundera	  kring	  energiåtgången	  när	  sten	  
omvandlas	  till	  stenull	  (greenroof.se, 2012).	  
	  
Plastskivor	  med	  koppar	  
Plastskivorna	  finns	  i	  flera	  olika	  fabrikat	  och	  en	  del	  är	  utformade	  för	  att	  passa	  till	  
extensiva	  takodlingar,	  andra	  för	  intensiva	  takodlingar.	  Tanken	  är	  att	  de	  små	  kopparna	  
som	  är	  jämt	  fördelade	  över	  materialet	  ska	  hålla	  vatten	  oavsett	  var	  på	  taket	  det	  är	  och	  på	  
så	  sätt	  ska	  hela	  takodlingen	  få	  jämn	  fuktighet	  oavsett	  lutning	  på	  taket.	  När	  kopparna	  blir	  
överfulla	  töms	  de	  genom	  hål.	  Materialet	  är	  lätt	  och	  väldigt	  enkelt	  att	  montera	  på	  plats.	  
Nackdelen	  är	  att	  materialet	  inte	  är	  poröst	  och	  torkar	  lätt	  ur	  utan	  förvarning	  för	  växten.	  
Ett	  poröst	  material	  ger	  växten	  en	  liten	  förvarning	  om	  att	  nu	  kommer	  snart	  vattnet	  att	  ta	  
slut	  och	  rötterna	  hinner	  ställa	  om	  sig	  efter	  tillgänglighet.	  Plasten	  lagrar	  inte	  
näringsämnen	  och	  kan	  vara	  dyr	  i	  inköp	  (greenroof.se, 2012).	  
	  
Hasopor	  	  
Hasopor	  görs	  av	  återvunnet	  glas	  och	  bildar	  ett	  lättviktigt	  kantigt	  material	  som	  kan	  
användas	  på	  tak	  för	  att	  göra	  kullar.	  Materialets	  kantiga	  struktur	  gör	  att	  det	  ligger	  på	  
plats	  (vegtec.se, 12 nov 2012).	  	  
	  

Takträdgårdar	  och	  design	  
När	  det	  gäller	  att	  designa	  en	  takträdgård	  är	  det	  bara	  fantasin	  som	  sätter	  gränser.	  Nästan	  
allt	  som	  används	  i	  en	  vanlig	  trädgård	  kan	  användas	  i	  en	  takträdgård	  så	  länge	  som	  vikten	  
tillåter	  det	  (Osmundson, 1999).	  
	  
Växter	  
Växtvalet	  baseras	  på	  den	  estetiska	  effekten	  som	  vill	  uppnås	  och	  hur	  takträdgården	  ska	  
användas.	  Det	  går	  inte	  att	  ge	  förslag	  på	  specifika	  växter	  eftersom	  varje	  takträdgård	  har	  
olika	  förutsättningar	  vad	  gäller	  funktion,	  mikroklimat,	  klimat,	  substrat,	  vattentillgång,	  
kostnad,	  underhåll	  och	  estetik	  (Osmundson, 1999).	  



 27 

	  
Växterna	  kan	  vara	  perenner,	  annueller,	  lökväxter,	  ätliga	  grödor,	  träd	  och	  buskar.	  Det	  
som	  avgör	  växtvalet	  är	  substratsdjupet.	  	  Träd	  kräver	  mycket	  substrat,	  minst	  76	  cm,	  
tyngden	  blir	  stor	  där	  trädet	  placeras	  och	  bör	  därför	  vara	  över	  bärande	  pelare.	  Buskar	  
behöver	  ett	  substratsdjup	  på	  ca	  50-‐60	  cm.	  Perenner	  från	  15	  cm	  och	  mer.	  Växtvalet	  ska	  
liksom	  i	  en	  vanlig	  trädgård	  väljas	  utifrån	  platsens	  förutsättning	  vad	  gäller	  exempelvis	  
sol/skugga.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  tänka	  kring	  torktålighet,	  övervattning,	  livslängd,	  
rötternas	  utbredning,	  om	  de	  är	  känsliga	  för	  köld.	  Hur	  svårt	  eller	  lätt	  det	  är	  att	  ersätta	  
växter	  som	  gått	  ut	  sig	  (Osmundson, 1999).	  
	  
Träd	  bör	  väljas	  med	  omsorg,	  de	  är	  det	  växtmaterial	  som	  lever	  längst,	  kostar	  mest,	  väger	  
mest	  och	  har	  det	  tydligaste	  formspråket	  i	  en	  takträdgård.	  Man	  bör	  sträva	  efter	  att	  det	  
vedartade	  materialet	  som	  ska	  användas	  ska	  förväntas	  leva	  mellan	  20-‐60	  år	  och	  med	  så	  
lite	  ersättningsmaterial	  som	  möjligt.	  Växternas	  rötter	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  eftersom	  de	  
kommer	  att	  växa	  på	  en	  begränsad	  yta	  och	  kommer	  att	  konkurrera	  med	  rötter	  från	  
andra	  sorters	  växter.	  Samt	  att	  de	  inte	  ska	  skada	  de	  andra	  lagren	  som	  taket	  är	  
uppbyggda	  av	  till	  exempel	  tätskiktet.	  Trädets	  rötter	  ska	  tittas	  på	  utifrån	  om	  de	  tål	  
substrat	  som	  är	  sur	  eller	  basisk,	  torktålighet,	  övervattning,	  om	  den	  klarar	  
rotbeskärning,	  överlevnad	  om	  rötterna	  torkar,	  får	  frostskador.	  Träd	  med	  invasiva	  rötter	  
ska	  inte	  användas	  till	  en	  takträdgård,	  såsom	  popplar	  och	  pilar.	  Sorter	  som	  har	  ett	  stort	  
rotsystem	  kommer	  att	  med	  tiden	  att	  ta	  upp	  hela	  odlingsplatsen	  och	  andra	  växter	  dör.	  
Ett	  träd	  kan	  också	  ställa	  till	  med	  problem	  genom	  att	  ha	  rotskott,	  fröskott,	  lövfällning	  och	  
fallfrukt	  vilket	  påverkar	  skötseln	  (Osmundson, 1999).	  
	  
Trädets	  kronstorlek	  i	  jämförelse	  med	  dess	  rotsystem	  behöver	  vara	  i	  bra	  proportion	  så	  
att	  trädet	  inte	  blåser	  omkull.	  Av	  samma	  skäl	  ska	  inte	  heller	  för	  höga	  träd	  väljas.	  Träd	  
som	  har	  frukt	  som	  faller	  har	  större	  skötselbehov:	  drar	  frukten	  till	  sig	  ex	  getingar?	  
lämnar	  de	  fula	  fläckar?	  blir	  platsen	  hal,	  skräpas	  bänkar	  ner?	  Under	  hur	  lång	  tid	  fäller	  
träden	  sina	  löv?	  En	  lång	  period	  kräver	  mer	  skötsel,	  träd	  där	  alla	  löv	  faller	  på	  samma	  
gång	  är	  mer	  lättskött.	  Träd	  på	  en	  takträdgård	  behöver	  förankras	  i	  planteringen	  så	  att	  de	  
inte	  tippar	  omkull	  vid	  blåst	  (Osmundson, 1999).	  
	  
Sittplatser	  	  
För	  att	  en	  takträdgård	  ska	  bli	  väl	  använd	  och	  omtyckt	  behöver	  platsen	  ha	  bekväma	  
sittplatser	  i	  material	  som	  tål	  väder	  och	  vind.	  Plastmöbler	  ska	  undvikas	  eftersom	  de	  kan	  
blåsa	  omkull	  och	  skada	  människor	  och	  växter.	  Ett	  bord	  med	  diameter	  på	  1	  m	  med	  fyra	  
stolar	  behöver	  en	  yta	  som	  mäter	  3	  meter	  i	  diameter	  för	  att	  kännas	  tillgänglig	  och	  lagom	  
privat.	  Parasoller	  är	  bra	  vid	  soliga	  platser	  men	  måste	  fällas	  ihop	  för	  att	  inte	  blåsa	  
omkull.	  Om	  enbart	  fasta	  bänkar	  erbjuds	  ska	  dessa	  ha	  armstöd	  och	  ryggstöd	  samt	  ha	  en	  
design	  som	  passar	  till	  sin	  omgivning	  (Osmundson, 1999).	  
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Belysning	  
Ingen	  effekt	  är	  lika	  tydlig	  som	  när	  en	  trädgård	  lyses	  upp	  i	  mörker.	  Belysningen	  tillför	  
andra	  dimensioner	  åt	  takträdgården	  vad	  gäller	  planteringar	  och	  strukturer	  som	  inte	  
kan	  åstadkommas	  på	  något	  annat	  sätt.	  Belysningen	  kan	  i	  sig	  själv	  vara	  dekorativa	  och	  
göra	  platsen	  tryggare	  vid	  mörker.	  Installationen	  blir	  billigast	  om	  den	  görs	  i	  samband	  
med	  uppbyggnaden	  av	  trädgården	  så	  att	  man	  inte	  senare	  behöver	  gräva	  på	  platsen	  
(Osmundson, 1999).	  
	  
Skulpturer	  
Skulpturer	  är	  viktiga	  i	  alla	  typer	  av	  trädgårdar,	  framförallt	  till	  för	  att	  framhäva	  en	  
central	  plats	  eller	  förstärka	  karaktäristiska	  drag.	  På	  en	  takträdgård	  bör	  skulpturens	  vikt	  
räknas	  in.	  På	  ett	  befintligt	  tak	  kan	  skulpturen	  behöva	  placeras	  ovanpå	  en	  bärande	  
pelare	  (Osmundson, 1999).	  	  
	  
Vattenelement	  
Att	  använda	  sig	  av	  vatten	  på	  en	  takträdgård	  har	  som	  enda	  begränsande	  faktor	  vikt	  och	  
starka	  vindar.	  I	  övrigt	  kan	  vattenspegel,	  vattenfall,	  vattendrag,	  fontäner,	  
vattenskulpturer	  eller	  cirkulärt	  system	  med	  bara	  liten	  vattenmängd	  användas.	  Plan	  
vattenyta	  påverkas	  i	  liten	  grad	  av	  kraftiga	  vindar,	  en	  fontän	  däremot	  resultera	  i	  att	  
besökare	  blir	  blöta	  av	  oförutsedda	  duschar	  eller	  att	  plantering	  blir	  dyngsura	  
(Osmundson, 1999).	  
	  
Byggda	  konstruktioner	  
Vindskydd,	  spaljé,	  pergola	  och	  andra	  konstruktioner	  kan	  bidra	  till	  insynsskydd	  och	  
tillgång	  till	  skugga	  eller	  lä.	  En	  konstruktion	  kan	  fungera	  som	  en	  central	  punkt	  eller	  en	  
plats	  som	  hamnar	  i	  ett	  blickfång	  till	  exempel	  i	  slutet	  av	  en	  gång.	  Den	  kan	  fungera	  som	  
den	  centrala	  delen	  där	  platsens	  aktivitet	  är.	  Kan	  bidra	  med	  struktur	  och	  variation	  till	  
platsen	  (Osmundson, 1999).	  
	  
Underhåll	  	  
Odlingsbäddar	  på	  en	  takträdgård	  ska	  skötas	  på	  samma	  sätt	  som	  vid	  krukodling.	  Det	  ska	  
finnas	  bra	  dränering,	  jorden	  urlakas	  på	  näring	  som	  behöver	  fyllas	  på,	  avdunstning	  av	  
vatten	  och	  bevattning.	  Man	  ska	  se	  till	  så	  att	  plantan	  har	  det	  bra	  i	  odlingsbädden	  så	  att	  
den	  inte	  tar	  sig	  ur	  eller	  förstör	  dräneringslagret	  eller	  annan	  del	  (Osmundson, 1999).	  
	  

Krukodling	  på	  takträdgård	  
På	  en	  takträdgård	  där	  bärkraften	  är	  mindre	  passar	  krukodling	  bra.	  Krukan	  har	  samma	  
syfte	  som	  en	  upphöjd	  bädd.	  Substratet	  ska	  vara	  fuktighetshållande	  ha	  god	  dränering	  
och	  fiberduk	  så	  att	  de	  små	  partiklarna	  inte	  tar	  sig	  ner	  till	  det	  dränerande	  lagret.	  
Krukorna	  ska	  utgöra	  en	  central	  del	  av	  designen	  och	  smälta	  in	  med	  resten	  av	  platsen	  
(Osmundson, 1999).	  
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För	  att	  en	  växt	  ska	  må	  bra	  i	  kruka	  är	  det	  en	  fördel	  om	  krukan	  bidrar	  till	  att	  jorden	  håller	  
en	  jämn	  temperatur.	  Detta	  gör	  att	  rötterna	  kan	  arbeta	  bättre	  (Carlson,	  2004).	  På	  en	  
varm	  innergård,	  takträdgård	  kan	  detta	  vara	  viktigt	  att	  tänka	  på.	  Ju	  tjockare	  kruka	  desto	  
jämnare	  temperatur,	  mörka	  färger	  på	  krukan	  alstrar	  mer	  värme	  än	  ljusa	  färger.	  Att	  
täcka	  jorden	  i	  krukan	  med	  stenar	  gör	  att	  vattnet	  inte	  avdunstar	  lika	  snabbt.	  Vilket	  är	  
någonting	  som	  kan	  vara	  viktigt	  vid	  krukodling.	  Vid	  val	  av	  kruka	  är	  det	  viktigt	  att	  tänka	  
på	  att	  krukan	  inte	  smalnar	  av	  upptill	  om	  den	  ska	  stå	  ute	  hela	  året.	  Detta	  eftersom	  att	  
jordvolymen	  blir	  större	  när	  joden	  fryser	  och	  då	  spränger	  sönder	  denna	  typ	  av	  kruka	  
(Flodin Furås, 2012).	  
	  
Till	  skillnad	  från	  privata	  krukodlingar	  måste	  krukorna	  på	  en	  mer	  allmän	  takträdgård	  ha	  
en	  lång	  livslängd.	  Följande	  alternativ	  är	  därför	  att	  föredra:	  
	  

• Betongkrukor	  håller	  länge	  men	  väger	  mycket	  (Osmundson, 1999)	  de	  har	  tjocka	  
väggar	  och	  bidrar	  till	  att	  substratet	  håller	  jämnare	  fuktighet	  (Carlson, 2004).	  

• Terrakottakrukor	  som	  är	  oglaserade	  gör	  att	  jorden	  torkar	  ut	  väldigt	  snabbt.	  
Materialet	  passar	  bra	  till	  örter	  då	  det	  är	  poröst	  och	  släpper	  genom	  fukt.	  Om	  
terrakottakruka	  ska	  användas	  ute	  hela	  året	  måste	  lerkärlet	  vara	  gjort	  av	  
frosttåligt	  material	  (Flodin Furås, 2012).	  

• Plastkrukor	  är	  lätta,	  finns	  i	  en	  mängd	  olika	  färger,	  former	  och	  storlekar.	  Tål	  att	  
stå	  ute	  hela	  året.	  Ska	  vara	  i	  UV-‐	  beständig	  plast	  (Osmundson, 1999).	  

• Frigolitkrukor	  väger	  lite	  och	  lämpar	  sig	  därför	  bra	  på	  en	  takodling.	  
Frigolitmaterialet	  isolerar	  växtens	  rötter	  från	  hetta	  under	  sommaren	  och	  
förhindrar	  att	  rötterna	  fryser	  på	  vintern.	  En	  bra	  kruka	  att	  använda	  för	  perenner	  
som	  ska	  stå	  på	  en	  plats	  under	  hela	  året	  (Flodin Furås, 2012)	  och	  där	  underhållet	  
är	  litet	  (Osmundson, 1999).	  
	  

Den	  stora	  utmaningen	  med	  krukor	  är	  övervintringen	  av	  växterna.	  Jordmängden	  är	  
viktig	  för	  övervintringen,	  större	  massa	  jord	  ger	  mer	  skydd	  till	  rötterna.	  Frigolit	  hjälper	  
till	  att	  isolera	  krukor	  och	  kan	  placeras	  runt	  krukan	  och	  bindas	  fast	  utanpå	  under	  
vinterhalvåret.	  Bubbelplast	  kan	  också	  användas	  som	  isolerande	  material	  och	  viras	  
några	  varv	  runt	  krukan	  och	  tas	  sedan	  bort	  på	  våren.	  Eftersom	  frigolit	  och	  bubbelplast	  
inte	  är	  estetiskt	  tilltalande	  kan	  krukan	  kläs	  in	  med	  till	  exempel	  säckväv	  eller	  fiberduk	  
för	  att	  göra	  dem	  mer	  vackrare.	  Dessa	  material	  kan	  återanvändas	  från	  år	  till	  år	  (Flodin 
Furås, 2012).  
	  
Hanteringen	  av	  krukorna	  skiftar	  med	  årstiderna.	  Under	  vintern	  behöver	  jorden	  vara	  lite	  
fuktig	  men	  den	  får	  inte	  vara	  genomblöt.	  Ett	  bra	  sätt	  att	  minska	  regnmängden	  i	  krukorna	  
är	  att	  ställa	  in	  dem	  under	  trädgårdsbord	  eller	  utskjutande	  tak.	  När	  vårsolen	  börjar	  skina	  
utsätts	  plantor	  i	  kruka	  för	  stora	  påfrestningar.	  Dagarna	  blir	  varma	  medan	  jorden	  
fortfarande	  är	  frusen	  och	  rötterna	  kan	  inte	  komma	  åt	  vatten.	  Detta	  kan	  resultera	  i	  att	  
plantan	  frystorkar.	  För	  att	  undvika	  detta	  kan	  plantorna	  täckas	  eller	  ställas	  i	  skuggan.	  
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Plantor	  som	  lever	  i	  krukor	  behöver	  större	  tillgång	  till	  vatten	  under	  våren	  än	  plantor	  på	  
friland,	  varför	  man	  behöver	  stödvattna	  krukorna	  på	  våren	  (Flodin Furås 2012).	  	  
	  

Vilka	  fördelar	  kan	  vegetativa	  tak	  bidra	  med	  
Forskning	  kring	  fördelar	  med	  gröna	  vegetativa	  tak	  har	  enbart	  inriktat	  sig	  på	  extensiva	  
tak.	  Det	  finns	  anledning	  att	  tro	  att	  takträdgårdar	  beroende	  på	  dess	  uppbyggnad	  och	  
design	  kan	  ha	  likvärdiga	  positiva	  effekter,	  vilket	  redovisas	  i	  anslutning	  till	  varje	  avsnitt.	  
	  
Reducering	  av	  regnmängd	  
Klimatet	  håller	  på	  att	  förändras	  och	  det	  kommer	  att	  bli	  längre	  torrperioder	  och	  
kraftigare	  störtregn.	  Detta	  ställer	  nya	  krav	  på	  städers	  dagvattenhantering.	  Med	  vanliga	  
tak	  kan	  systemet	  översvämmas	  och	  förvärra	  sedimentering	  och	  urholkning	  av	  
flodbankar.	  Ett	  bra	  dagvattensystem	  behöver	  stora	  ytor	  och	  är	  svårt	  att	  anlägga	  i	  städer 
(Oberndorfer Erica, 2007).	  	  Med	  ett	  grönt	  tak	  reduceras	  regnmängden	  ner	  i	  
dagvattensystemet	  med	  upp	  till	  50	  %.	  Ett	  sedumtak	  kan	  liknas	  vid	  en	  låda,	  vatten	  
samlas	  ända	  tills	  sedummattan	  är	  fylld	  till	  bredden	  och	  tillslut	  översvämmas.	  Detta	  gör	  
att	  det	  regnvatten	  som	  rinner	  av	  taket	  fördröjs	  med	  upp	  till	  20-‐30	  min	  och	  på	  så	  sätt	  
underlättar	  dagvattensystemet.	  Till	  viss	  del	  försvinner	  vatten	  från	  vegetationen	  genom	  
avdunstning	  (Emilsson, 2006).	  
	  
Intensiva	  gröna	  tak	  har	  liksom	  extensiva	  gröna	  tak	  substrat	  och	  växter	  vilket	  bör	  ge	  
liknande	  effekt	  vad	  gäller	  vattenhållande	  förmåga.	  Substratet	  på	  ett	  intensivt	  tak	  är	  
betydligt	  djupare	  än	  på	  extensivt	  och	  växterna	  i	  stor	  variation	  vilket	  skulle	  kunna	  ge	  
mycket	  bra	  vattenhållande	  effekt.	  Samtidigt	  som	  det	  är	  avhängt	  av	  hur	  stor	  yta	  av	  taket	  
som	  har	  substrat	  och	  växter	  i	  jämförelse	  med	  hårdgjorda	  ytor.	  	  
	  
Filtrera	  luften	  
Luften	  i	  en	  stad	  kan	  orsaka	  flera	  allvarliga	  negativa	  hälsoeffekter.	  Främst	  kväveoxider,	  
kolmonoxider,	  flyktiga	  organiska	  föreningar	  och	  partiklar	  kan	  resultera	  i	  
andningssvårigheter	  och	  astma.	  Gröna	  tak	  kan	  hjälpa	  genom	  att	  lagra	  dessa	  ämnen	  i	  
substratet	  och	  växterna.	  Större	  mångfald	  av	  växter	  ger	  bättre	  effekt	  (Cook-Patton C 
Susan, 2012).	  
	  
Intensiva	  gröna	  tak/takträdgård	  har	  också	  ofta	  en	  mångfald	  av	  växter	  så	  som	  perenner,	  
buskar	  och	  träd	  som	  på	  samma	  sätt	  kan	  bidra	  till	  att	  lagra	  de	  skadliga	  ämnena	  i	  
substratet	  och	  växterna.	  
	  
Skydd	  till	  takbeläggningen	  
På	  ett	  vanligt	  hus	  i	  en	  stad	  förstörs	  takets	  vattenfasta	  beläggning	  snabbt	  genom	  
ultraviolett	  strålning	  från	  solen	  som	  gör	  beläggningen	  spröd.	  Ett	  grönt	  tak	  täcker	  takets	  
yta	  och	  förhindrar	  att	  de	  ultravioletta	  strålarna	  når	  ner.	  En	  annan	  del	  som	  tär	  på	  takets	  
beläggning	  är	  de	  stora	  kontrasterna	  i	  temperatur,	  studier	  har	  visat	  att	  ett	  vanligt	  tak	  
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kan	  få	  temperaturer	  upp	  mot	  70	  grader	  Celsius	  medan	  ett	  grönt	  tak	  hade	  som	  mest	  30	  
grader.	  Livslängden	  kan	  förlängas	  med	  20	  år	  och	  ett	  tak	  i	  Berlin	  har	  hållit	  i	  90	  år	  utan	  
större	  reparationer	  (Oberndorfer Erica, 2007).	  
	  
Intensiv	  gröna	  tak/takträdgård	  skyddar	  också	  sin	  takbeläggning	  genom	  substrat	  och	  
växter,	  gräsytor,	  hårdgjorda	  ytor.	  Till	  skillnad	  från	  extensiva	  tak	  utsätts	  den	  uppbyggda	  
hårdgjorda	  ytan	  för	  slitage	  av	  människor	  vilket	  gör	  att	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  om	  det	  
påverkar	  livslängd	  på	  tätskiktet.	  
	  
Klimat	  i	  huset	  
Om	  en	  byggnad	  har	  ett	  grönt	  tak	  sänks	  innetemperaturen	  eftersom	  huset	  får	  isolering	  
med	  hjälp	  av	  substrat	  och	  växter.	  Genom	  gröna	  tak	  minskas	  överföringen	  av	  värme	  ner	  i	  
huset	  genom	  att	  det	  blir	  mindre	  skillnad	  i	  temperatur	  på	  ett	  grönt	  tak.	  Som	  en	  följd	  
behöver	  inte	  klimatanläggningar	  användas	  i	  samma	  utsträckning	  vilket	  är	  bra	  för	  miljön	  
och	  minskar	  energiförbrukningen	  (Oberndorfer Erica, 2007).	  Studier	  visar	  att	  gröna	  tak	  
som	  har	  större	  mångfald	  av	  växter	  har	  en	  bättre	  förmåga	  att	  isolera.	  Genom	  att	  växterna	  
har	  olika	  höjd	  och	  utbredningsätt	  bildas	  fler	  luftfickor	  vilka	  isolerar	  bra	  (Cook-Patton C 
Susan, 2012).	  Fastän	  gröna	  tak	  till	  en	  början	  kostar	  mer	  att	  bygga	  än	  vanliga	  
takläggningar	  blir	  gröna	  tak	  ekonomisparande	  över	  åren,	  då	  de	  minskar	  
energikostnader	  och	  förlänger	  takets	  livslängd	  (Oberndorfer Erica, 2007).	  
	  
”Urban	  heat	  island”	  (urban	  värmeö)	  handlar	  om	  det	  klimat	  som	  skapas	  i	  en	  stad	  när	  
gröna	  ytor	  ersätts	  av	  svarta	  ogenomträngliga	  ytor	  så	  som	  asfalterade	  vägar	  och	  tak,	  
reflekterande	  mörka	  ytor	  på	  byggnader,	  luftföroreningar	  och	  fastighetsuppvärming.	  
Dessa	  platser	  har	  i	  genomsnitt	  en	  högre	  temperatur	  än	  andra	  områden	  runtomkring.	  
Värmen	  håller	  framförallt	  i	  sig	  under	  natten.	  Detta	  kan	  avhjälpas	  med	  gröna	  ytor	  så	  som	  
gröna	  tak.	  Simultanstudie	  visar	  på	  att	  om	  50	  %	  av	  byggnaderna	  hade	  gröna	  tak	  skulle	  
temperaturen	  kunna	  sjunka	  med	  2	  grader	  (Oberndorfer Erica, 2007).	  
	  
Intensiva	  tak/takträdgård	  har	  också	  substrat	  och	  växter	  som	  kan	  hjälpa	  till	  att	  hålla	  en	  
jämnare	  temperatur	  på	  taket.	  Variationen	  av	  växtlighet	  skulle	  också	  kunna	  göra	  
luftfickor	  som	  hjälper	  till	  att	  isolera.	  Liksom	  ett	  extensivt	  tak	  borde	  en	  takträdgård	  
kunna	  göra	  klimatet	  bättre	  vid	  ”urban	  heat	  island”	  genom	  att	  föra	  in	  grönska.	  Effekten	  
är	  kopplad	  till	  hur	  stor	  del	  av	  taket	  som	  har	  odlingsbäddar	  och	  mängden	  växter.	  	  
	  
Människors	  välmående	  
Extensiva	  gröna	  tak	  kan	  bidra	  till	  att	  människor	  i	  städerna	  får	  en	  grön	  utsikt	  från	  sin	  
bostad	  eller	  från	  sitt	  arbete.	  Det	  kan	  bidra	  till	  en	  mer	  estetisk	  miljö	  och	  kan	  påverka	  
människan	  positivt	  psykologiskt (Oberndorfer Erica, 2007).	  Gröna	  tak	  kan	  ge	  industrier	  
och	  andra	  kommersiella	  byggnader	  en	  möjlighet	  att	  bättre	  smälta	  in	  i	  omgivningen	  
(greenroof.se, 2012).	  	  
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Intensiv	  takvegetation,	  takträdgårdar	  och	  takparker	  kan	  ge	  människor	  i	  städer	  
rekreation	  och	  återhämtning.	  Dessa	  platser	  kan	  vara	  kopplade	  till	  en	  arbetsplats,	  
flerfamiljshus,	  privata	  lägenheter,	  hotell	  eller	  till	  offentliga	  byggnader	  (Osmundson, 
1999).	  Odling	  på	  tak	  (intensiva	  gröna	  tak)	  kan	  också	  bidra	  till	  att	  stadsmänniskor	  lär	  sig	  
om	  odling,	  de	  får	  närproducerad	  mat	  och	  det	  bidrar	  även	  till	  bättre	  ekonomi	  genom	  att	  
kunna	  äta	  sina	  egenodlade	  grönsaker	  (Oberndorfer Erica, 2007).	  
	  
Biologisk	  mångfald	  på	  extensiva	  gröna	  tak	  
Extensiva	  gröna	  tak	  kan	  bli	  en	  viktig	  plats	  för	  olika	  ryggradslösa	  djur	  genom	  att	  ge	  
boplatser	  och	  mat	  till	  dem.	  Taken	  kan	  ersätta	  andra	  gröna	  ytor	  som	  har	  försvunnit	  i	  och	  
kring	  städer.	  Ett	  tak	  är	  en	  bra	  plats	  eftersom	  att	  den	  är	  en	  bit	  från	  människor	  (Dunett 
Nigen, 2012).	  Det	  bör	  särskilt	  gynna	  pollinerande	  insekter	  eftersom	  att	  det	  är	  extra	  
besvärligt	  med	  pollinering	  i	  städer	  (greenroof.se, 2012).	  Helst	  bör	  det	  finnas	  både	  
extensiva	  och	  intensiva	  gröna	  tak	  (Cook-Patton C Susan, 2012).	  Gröna	  tak	  har	  visat	  att	  de	  
kan	  bli	  hemvisten	  för	  en	  rad	  arter	  såsom	  bin,	  spindlar,	  myror,	  flugor,	  skalbaggar	  och	  det	  
har	  observerats	  en	  rad	  rödlistade	  arter	  (Oberndorfer Erica, 2007).	  Det	  finns	  några	  basala	  
principer	  att	  utgå	  från	  om	  man	  vill	  göra	  ett	  grönt	  tak	  för	  djurliv	  som	  utgår	  från	  studier	  
som	  har	  gjorts	  på	  stora	  gröna	  tak	  i	  London	  och	  Schweiz	  under	  10	  år	  (Dunett Nigen, 
2012).	  
	  
Odlingssubstratet	  bör	  ha	  olika	  tjocklek	  så	  att	  det	  går	  att	  odla	  olika	  sorters	  växter 
(Emilsson, 2006).	  Det	  gör	  också	  att	  djur	  hittar	  olika	  boplatser	  (Dunett Nigen, 2012).	  Olika	  
material	  som	  används	  som	  substrat	  bidrar	  också	  till	  variation	  av	  boplatser.	  
Undersökningen	  i	  Schweiz	  visar	  på	  att	  om	  ett	  tak	  har	  en	  rad	  olika	  örter,	  gräs	  och	  sedum	  
ger	  dessa	  växter	  föda	  till	  en	  rad	  olika	  djur	  under	  hela	  säsongen.	  Enbart	  sedum	  ger	  mat	  
till	  bin	  under	  en	  kort	  period	  då	  de	  blommar	  i	  juni-‐juli	  (Dunett Nigen, 2012).	  Det	  är	  också	  
viktigt	  att	  växterna	  har	  olika	  utbredningssätt,	  både	  vad	  gäller	  höjd	  och	  bredd	  (Cook-
Patton C Susan, 2012).	  
	  
Flera	  arter	  bland	  de	  ryggradslösa	  djuren	  har	  sin	  boplats	  eller	  föda	  kopplade	  till	  vissa	  
specifika	  växter.	  Genom	  att	  erbjuda	  samma	  växtmaterial	  som	  finns	  lokalt	  kan	  man	  locka	  
dessa	  arter	  som	  annars	  har	  svårt	  att	  klara	  sig.	  Det	  kan	  kompletteras	  med	  bihotell,	  
stockar	  och	  halmhögar	  (Dunett Nigen, 2012).	  
	  
Precis	  som	  det	  står	  i	  första	  stycket	  bidrar	  både	  extensiva	  och	  intensiva	  gröna	  tak	  till	  
bättre	  biologisk	  mångfald.	  En	  takträdgård	  skulle	  kunna	  bidra	  med	  mat	  till	  ryggradslösa	  
djur	  under	  en	  lång	  säsong	  om	  man	  har	  detta	  i	  åtanke	  när	  takträdgården	  planeras.	  Så	  att	  
det	  finns	  växter	  som	  ger	  nektar	  och	  pollen	  från	  vår	  till	  höst.	  För	  att	  locka	  lokala	  
pollinerande	  djur	  behöver	  man	  välja	  specifika	  växter.	  Vad	  gäller	  boplatser	  skulle	  en	  
takträdgård	  kunna	  erbjuda	  flertalet	  platser.	  Dels	  genom	  att	  substratet	  kan	  vara	  olika	  
djupt	  och	  av	  olika	  sammansättning.	  Men	  också	  genom	  att	  växterna	  ger	  olika	  typer	  av	  
boplatser	  beroende	  på	  höjd,	  utbredning	  och	  sammansättning.	  En	  nackdel	  är	  att	  platsen	  
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används	  av	  människor	  som	  kan	  påverka	  djurlivet	  både	  genom	  att	  använda	  platsen	  och	  
genom	  skötsel	  av	  odlingsbäddarna.	  	  
	  
Ger	  extensiva	  gröna	  sedumtak	  i	  Sverige	  biologisk	  mångfald?	  
Vi	  gjorde	  ett	  studiebesök	  till	  Augustenborgs	  Botaniska	  takträdgård	  i	  Malmö.	  Den	  drivs	  
av	  den	  ideella	  föreningen	  Scandinavian	  Green	  Roof	  Association	  som	  är	  inriktade	  på	  att	  
skaffa	  kunskap,	  sprida	  information	  och	  inspiration	  om	  gröna	  tak.	  Verksamheten	  har	  
funnits	  sedan	  1999.	  Tobias	  Emilsson	  har	  gjort	  forskning	  kring	  olika	  etableringsmetoder	  
här.	  Där	  träffade	  vi	  Jonatan	  Malmberg,	  projektledare	  och	  guide	  i	  trädgården,	  för	  en	  
intervju	  angående	  de	  extensiva	  gröna	  sedumtak,	  som	  är	  vanliga	  i	  Sverige	  och	  deras	  
effekt	  på	  den	  biologiska	  mångfalden.	  Enligt	  Jonatan	  Malmberg	  är	  sedumtak	  bättre	  än	  ett	  
icke	  grönt	  tak,	  men	  att	  det	  skulle	  behöva	  bli	  en	  större	  variation	  av	  växter	  på	  gröna	  tak	  
för	  att	  verkligen	  kunna	  bidra	  till	  biologisk	  mångfald	  av	  både	  växter	  och	  djurarter.	  En	  av	  
de	  viktigaste	  förändringarna	  som	  behövs	  är	  att	  substratet	  behöver	  bli	  djupare	  så	  att	  fler	  
växter	  kan	  leva	  på	  taket	  och	  på	  så	  sätt	  locka	  fler	  djurarter.	  Malmberg	  menar	  att	  det	  är	  
lätt	  att	  tro	  att	  vi	  i	  Sverige	  ligger	  i	  framkant	  med	  gröna	  tak	  för	  att	  vi	  ligger	  i	  framkant	  
inom	  många	  andra	  gröna	  frågor.	  Sverige	  behöver	  titta	  på	  bra	  exempel	  som	  finns	  i	  
London	  och	  Schweiz	  där	  de	  har	  biologisk	  mångfald	  på	  gröna	  tak.	  Jonatan	  säger	  också	  att	  
i	  Sverige	  finns	  en	  okunskap	  hos	  politiker,	  arkitekter	  och	  planerare	  kring	  detta	  och	  att	  
det	  är	  den	  främsta	  begränsande	  faktorn	  kring	  utveckling	  av	  gröna	  tak.	  	  
	  
	  

Arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  ett	  
gestaltningsförslag	  
	  
Efter	  insamlandet	  av	  kunskap	  om	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  och	  takträdgårdar	  
omsatte	  vi	  dessa	  till	  ett	  gestaltningsförslag	  till	  atriumgården.	  	  
	  

Återkoppling	  till	  verksamhetsansvarig	  
Vi	  återkopplade	  till	  verksamhetsansvarig	  i	  början	  av	  oktober	  och	  beskrev	  hur	  arbetet	  
skulle	  läggas	  upp	  och	  bad	  om	  att	  få	  boka	  in	  möten	  för	  att	  träffa	  personalen	  på	  den	  öppna	  
och	  slutna	  avdelningen.	  Verksamhetsansvarig	  tyckte	  att	  planeringen	  såg	  bra	  ut.	  Ett	  par	  
veckor	  senare	  återkom	  hon	  och	  meddelade	  att	  den	  slutna	  avdelningen	  i	  huset	  bredvid	  
som	  har	  hand	  om	  akut	  dåliga	  patienter	  inte	  längre	  var	  intresserade,	  då	  de	  i	  dagsläget	  
inte	  kunde	  se	  hur	  de	  skulle	  kunna	  använda	  atriumgården.	  Vi	  fick	  två	  möten	  inbokade	  
med	  personalen	  i	  december,	  inga	  andra	  tider	  fanns	  att	  tillgå.	  Eftersom	  arbetet	  skulle	  bli	  
klart	  innan	  dessa	  datum	  gjorde	  vi	  ändringar	  i	  vår	  planering.	  	  
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Nya	  förutsättningar	  	  	  
Eftersom	  att	  den	  slutna	  avdelningen	  inte	  skulle	  använda	  atriumgården	  behövde	  vi	  inte	  
längre	  planera	  för	  att	  platsen	  skulle	  användas	  i	  deras	  verksamhet.	  Vi	  ville	  fortfarande	  få	  
med	  personalens	  tankar	  och	  bestämde	  oss	  därför	  för	  att	  göra	  en	  enkätundersökning	  
som	  lämnades	  och	  svarades	  via	  mail.	  Genom	  att	  använda	  en	  elektronisk	  enkätmall	  fick	  
vi	  svaren	  sammanställda	  och	  vi	  behövde	  inte	  oroa	  oss	  får	  att	  papper	  skulle	  komma	  bort.	  
Vi	  ansåg	  att	  det	  var	  det	  smidigaste	  sättet	  då	  vi	  hade	  få	  veckor	  på	  oss	  att	  göra	  
examensarbetet.	  	  
	  

Enkät	  formgivning	  av	  atriumgård	  
För	  att	  göra	  ett	  gestaltningsförslag	  för	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  för	  både	  patienter	  
och	  personal	  ville	  vi	  sätta	  oss	  in	  i	  deras	  behov	  och	  önskemål	  kring	  platsen.	  Vi	  ville	  också	  
få	  svar	  på	  hur	  atriumgården	  användes	  i	  dagsläget	  och	  hur	  den	  skulle	  kunna	  användas	  i	  
framtiden.	  Mail	  med	  länk	  till	  enkäten	  och	  bifogat	  informationsbrev	  skickades	  till	  
verksamhetsansvarig	  som	  i	  sin	  tur	  fick	  i	  uppgift	  att	  vidarebefordra	  mailet	  till	  
personalen.	  Informationsbrevet	  beskrev	  enkätens	  syfte,	  beskrivning	  av	  examensarbetet,	  
hur	  enkäten	  skulle	  besvaras,	  kontaktuppgifter	  och	  information	  om	  att	  examensarbetet	  
publiceras	  i	  ett	  öppet	  arkiv	  för	  forskningspublikationer	  och	  studentuppsatser.	  Enkäten	  
besvarades	  frivilligt	  och	  anonymt	  och	  personalen	  hade	  en	  vecka	  på	  sig	  att	  svara.	  	  
	  
Enkätens	  upplägg	  
Enkätundersökningen	  bestod	  av	  23	  frågor	  och	  var	  uppdelad	  i	  fyra	  delar	  och	  tog	  mellan	  
5-‐10	  minuter	  att	  svara	  på.	  I	  slutet	  av	  varje	  del	  fanns	  möjlighet	  att	  lämna	  kommentarer.	  

• Del	  1	  handlade	  om	  hur	  atriumgården	  används	  idag.	  
• Del	  2	  handlade	  om	  hur	  klimatet	  och	  miljön	  på	  atriumgården	  upplevs.	  	  
• Del	  3	  handlade	  om	  personalens	  önskemål	  och	  behov	  av	  atriumgården.	  
• Del	  4	  handlade	  om	  vad	  personalen	  kan	  skatta	  att	  patienterna	  kan	  tänkas	  ha	  för	  

önskemål	  och	  behov	  för	  atriumgården.	  Detta	  för	  att	  de	  har	  daglig	  kontakt	  med	  
patienterna	  och	  skulle	  kunna	  ge	  oss	  en	  bild	  av	  deras	  behov	  och	  önskemål.	  

	  
Enkätens	  resultat	  
Det	  fanns	  32	  anställda	  knutna	  till	  verksamheten,	  av	  dessa	  svarade	  8	  stycken	  på	  enkäten.	  
Det	  har	  inte	  gått	  att	  fastställa	  hur	  många	  av	  de	  32	  anställda	  som	  fått	  enkäten.	  Resultatet	  
sammanställdes	  för	  att	  ringa	  in	  användning	  och	  behov.	  
	  
Del	  1	  Atriumgården	  används	  i	  dagsläget	  främst	  för	  att	  äta	  lunch	  (ibland	  rast	  
eftermiddag)	  under	  sommaren,	  en	  del	  under	  vår,	  knappt	  på	  hösten	  och	  inte	  alls	  på	  
vintern.	  Vanligen	  är	  1-‐2	  personer	  är	  där	  samtidigt,	  ibland	  3-‐5	  personer.	  Som	  mest	  kan	  
det	  vara	  5-‐8	  personer,	  ”endast	  under	  sommartid”.	  Atriumgården	  ses	  också	  som	  en	  plats	  
att	  ta	  rast,	  koppla	  av	  på,	  få	  frisk	  luft	  och	  sol.	  Några	  använder	  atriumgården	  sällan	  eller	  
aldrig.	  Dessa	  upplever	  platsen	  som	  ”Tråkig	  och	  smutsig”,	  ”I	  praktiken	  tämligen	  
oanvändbar”,	  ”Tråkig	  och	  ogästvänlig”	  och	  ”För	  instängd,	  för	  kal,	  för	  kallt,	  för	  varmt”,	  



 35 

”Kan	  behöva	  insynsskydd”.	  Det	  framkom	  att	  det	  finns	  en	  oro	  kring	  sekretessen	  om	  
patienter	  ska	  dela	  atriumgården	  då	  inomhusklimatet	  är	  varmt	  under	  sommartid,	  
fönstren	  öppnas	  då	  på	  glänt,	  vilket	  medför	  att	  samtal	  kan	  höras	  ut.	  
	  
Del	  2	  Klimatet	  på	  atriumgården	  kan	  beskrivas	  som	  att	  det	  varierar	  efter	  säsong,	  under	  
sommaren	  beskrivs	  klimatet	  som	  behagligt	  varm	  med	  behagligt	  mycket	  sol.	  Några	  
uttrycker	  att	  det	  kan	  bli	  för	  mycket	  sol	  och	  värme	  under	  denna	  period.	  Vår,	  höst	  och	  
vinter	  svarar	  några	  att	  de	  inte	  har	  någon	  uppfattning	  om	  klimatet,	  våren	  verkar	  kunna	  
bjuda	  på	  lite	  sol	  och	  värme	  medan	  hösten	  beskrivs	  som	  både	  behaglig	  och	  kall	  och	  
blåsig.	  Platsen	  beskrivs	  om	  vintern	  som	  ”ogästvänlig”,	  kall,	  dragig	  och	  blåsig.	  Ute	  på	  
gården	  kan	  fläktljud,	  samtal	  från	  närliggande	  rum	  och	  utemiljöer	  vara	  störande	  inslag.	  
	  
Del	  3	  Önskemål	  från	  personalen	  finns	  om	  sittgrupper	  i	  solen	  för	  lunch	  och	  fika,	  både	  
gemensamt	  och	  enskilt,	  inslag	  som	  spaljé,	  pergola,	  vilstol	  och	  plats	  i	  skuggan.	  
Trädgårdens	  karaktär	  ska	  vara	  avslappnad	  och	  rofylld,	  följd	  av	  harmonisk	  och	  
inbjudande.	  Den	  får	  gärna	  kännas	  naturlig,	  trygg,	  varierad	  och	  välkomnande.	  Några	  i	  
personalen	  kan	  tänka	  sig	  att	  använda	  trädgården	  i	  arbetet	  och	  till	  personalmöten,	  
samtal	  enskilt	  med	  patient,	  trädgårdsterapeutiska	  aktiviteter,	  ”studiemiljö”,	  ”vissa	  
samtal,	  samt	  en	  del	  administrativt	  arbete”.	  Några	  svarade	  nej	  på	  den	  frågan	  och	  någon	  
angav	  att	  de	  har	  svårt	  att	  se	  någon	  möjlighet	  till	  det.	  	  
	  
Del	  4	  Personalens	  skattning	  av	  vad	  patienterna	  kan	  tänkas	  vilja	  ha	  för	  inslag,	  stil,	  
stämning	  och	  karaktär	  i	  trädgården	  visar	  att	  hälften	  bedömer	  att	  de	  inte	  kan	  göra	  den	  
bedömningen.	  Den	  andra	  hälften	  skattar	  plats	  i	  sol	  och	  plats	  i	  skugga,	  följt	  av	  plats	  
enskilt,	  skyddad	  plats	  för	  ro	  och	  vila,	  vilstol.	  Personalen	  skattar	  att	  patienterna	  vill	  ha	  en	  
plats	  som	  är	  avslappad	  och	  harmonisk,	  följt	  av	  rofyllt,	  välkomnande.	  Några	  har	  svarat	  
trygg	  och	  någon	  har	  angett	  svaret	  doftande.	  På	  frågan	  om	  hur	  gården	  skulle	  kunna	  
användas	  under	  ett	  patientbesök	  svarade	  hälften	  att	  de	  inte	  kan	  göra	  den	  bedömningen.	  
Några	  svarade	  enskilt	  samtal,	  någon	  svarade	  träff	  med	  patient/anhörig/närstående,	  
någon	  svarade	  att	  ”Atriumgården	  inte	  ska	  användas	  under	  besök”.	  
	  
Övriga	  kommentarer	  vad	  vi	  bör	  tänka	  på	  vad	  gäller	  formgivningen	  är:	  ”Att	  
atriumgården	  är	  en	  grön	  plats	  att	  vila	  ögonen	  på.	  Kanske	  trevligt	  med	  vattenljud.	  Det	  
ska	  på	  intet	  sätt	  locka	  patienten	  att	  gå	  dit”,	  ”Det	  är	  svårt	  att	  svara	  på	  den	  här	  frågan.	  De	  
som	  har	  fönster	  mot	  gården	  kan	  inte	  ha	  dem	  öppna	  om	  det	  är	  människor	  på	  gården.	  Vi	  
som	  arbetar	  kan	  behöva	  vila	  från	  arbetet	  när	  vi	  är	  på	  gården.	  Om	  patienterna	  också	  är	  
där	  blir	  det	  mer	  som	  en	  mötesplats	  inom	  ramen	  för	  arbetet	  än	  en	  viloplats	  när	  vi	  har	  
rast.”	  
	  
Diskussion	  och	  analys	  av	  enkät	  
Av	  32	  personer	  knuta	  till	  verksamheten	  har	  endast	  8	  svarat	  vilket	  gör	  att	  det	  är	  svårt	  att	  
göra	  antaganden	  om	  vad	  hela	  personalgruppen	  tycker.	  Fördelen	  med	  att	  distribuera	  och	  
göra	  en	  nätbaserad	  enkät	  har	  varit	  att	  svaren	  kommer	  in	  direkt	  och	  sammanställs	  
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automatiskt	  digitalt.	  Eftersom	  vi	  bad	  verksamhetsansvarig	  att	  skicka	  vidare	  enkäten	  har	  
det	  varit	  svårt	  för	  oss	  att	  avgöra	  hur	  många	  av	  de	  32	  personerna	  inom	  verksamheten	  
som	  fått	  den.	  Vilka	  som	  har	  tillgång	  till	  en	  dator	  dagligen	  kan	  också	  vara	  en	  faktor	  för	  
lågt	  svarsantal.	  	  
	  
Det	  är	  svårt	  att	  säga	  om	  resultatet	  är	  representativt	  för	  vad	  personalen	  och	  patienterna	  
vill	  men	  det	  ger	  en	  indikation.	  I	  utformningen	  av	  enkäten	  gjorde	  vi	  valet	  att	  tillfråga	  
personal	  om	  att	  skatta	  patienters	  åsikter	  och	  vi	  var	  medvetna	  om	  att	  det	  är	  svårt	  att	  
svara	  för	  andra	  än	  sig	  själv.	  Att	  försöka	  få	  fram	  svar	  om	  patienternas	  behov	  och	  
önskemål	  har	  varit	  viktigare	  än	  att	  välja	  bort	  dem	  helt,	  trots	  att	  hälften	  av	  enkätsvaren	  
visar	  att	  personalen	  inte	  bedömer	  att	  de	  kan	  skatta	  detta.	  I	  enkäten	  bad	  vi	  personalen	  
att	  välja	  ut	  karaktärsdrag	  (exempelvis	  lugn,	  vilsam)	  som	  atriumgården	  ska	  ha	  och	  vilka	  
karaktärsdrag	  de	  tror	  att	  patienter	  kan	  tänkas	  vilja	  ha.	  Karaktärsdragen	  som	  valdes	  ut	  
för	  både	  personal	  och	  patienter	  kommer	  att	  vara	  vägledande	  för	  gestaltningsförslaget	  
tillsammans	  med	  riktlinjer	  och	  rekommendationer	  för	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  och	  
takträdgårdar	  vad	  gäller	  design,	  innehåll	  och	  tillämpning.	  
	  
Vår	  tolkning	  av	  svaren	  vi	  fått	  in	  är	  att	  personalen	  ställer	  sig	  positiva	  till	  att	  göra	  om	  	  
atriumgården,	  men	  att	  det	  finns	  viss	  tvekan	  till	  att	  dela	  den	  med	  patienter	  främst	  på	  
grund	  av	  sekretessproblematiken.	  Vi	  håller	  med	  om	  att	  atriumgården	  är	  liten	  och	  
angränsar	  till	  många	  arbetsrum	  och	  att	  det	  finns	  problematik	  kring	  sekretess	  när	  
personalen	  öppnar	  sina	  fönster.	  	  
Vi	  tror	  att	  det	  kan	  komma	  att	  behöva	  planeras	  för	  hur	  platsen	  kan	  användas,	  vilka	  tider	  
som	  är	  aktuella	  och	  om	  det	  finns	  tider	  då	  personal	  och	  patienter	  är	  på	  atriumgården	  
samtidigt.	  Många	  av	  dessa	  aspekter	  rör	  inte	  gestaltningsförslaget	  av	  platsen	  och	  
kommer	  därför	  att	  lämnas	  till	  verksamheten	  att	  lösa.	  Problemet	  kring	  att	  arbetsrum	  blir	  
varma	  anser	  vi	  snarare	  vara	  en	  fråga	  om	  inomhusklimatet	  än	  vårt	  gestaltningsförslag	  av	  
atriumgården.	  
	  
I	  gestaltningsförslaget	  kommer	  vi	  till	  viss	  del	  tillgodose	  de	  behov	  som	  finns	  kring	  hur	  
platsen	  kan	  användas	  så	  att	  den	  blir	  tillgänglig	  både	  för	  patienter	  och	  personal.	  Deras	  
tidigare	  önskemål	  om	  att	  en	  del	  av	  atriumgården	  bara	  ska	  vara	  till	  för	  personal	  uppnås	  
genom	  att	  dela	  in	  den	  i	  olika	  zoner	  för	  personal	  och	  patienter	  och	  på	  så	  sätt	  skydda	  
sekretessen.	  Insynsskydd	  kan	  skapas	  med	  hjälp	  av	  växtlighet.	  Om	  gestaltningsförslaget	  
ska	  förverkligas	  och	  tilldelas	  en	  budget	  tror	  vi	  att	  det	  är	  ett	  starkare	  argument	  om	  
gestaltningsförslaget	  utgår	  från	  projektbeskrivningen	  om	  att	  skapa	  en	  läkande	  plats	  för	  
både	  patienter	  och	  personal,	  då	  litteraturen	  så	  starkt	  talar	  för	  att	  göra	  plats	  för	  både	  
patienter	  och	  personal	  i	  den	  hälsofrämjande	  trädgården.	  	  
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Inspirationsbesök	  	  
Vi	  har	  gjort	  två	  studiebesök	  för	  att	  få	  inspiration	  kring	  gestaltningen	  av	  atriumgården	  
och	  för	  att	  lära	  oss	  mer	  om	  gröna	  tak	  och	  atriumgårdar,	  samt	  en	  rundvandring	  i	  ett	  
bostadsområde	  för	  inspiration	  i	  arbetet.	  	  
	  
Studiebesök	  Atriumgård	  i	  Uppsala	  
Vi	  ville	  genom	  studiebesök	  få	  möjlighet	  att	  se	  hur	  atriumgårdar	  kan	  se	  ut	  och	  skötas.	  
Hasse	  Sandberg	  som	  arbetar	  med	  grönyteskötsel	  på	  ett	  markserviceföretag	  tog	  emot	  
oss	  vid	  en	  universitetsbyggnad	  i	  Uppsala	  och	  visade	  oss	  två	  atriumgårdar.	  Sandberg	  
hade	  själv	  inte	  hand	  om	  skötseln	  av	  dessa	  atriumgårdar	  men	  gick	  med	  och	  visade	  oss	  
runt.	  Vi	  bad	  Sandberg	  bedöma	  platsen	  utifrån	  ett	  skötselperspektiv.	  Några	  aspekter	  att	  
ta	  hänsyn	  till	  är	  att	  grusytor	  drar	  till	  sig	  ogräs	  och	  behöver	  hållas	  efter.	  Detta	  kan	  göras	  
med	  ättika	  eller	  genom	  att	  bränna	  ogräset.	  Växtbäddar	  ska	  fyllas	  med	  växtmaterial	  då	  
öppen	  jord	  drar	  till	  sig	  ogräs.	  För	  tätt	  planterade	  perenner	  bidrar	  till	  att	  de	  får	  för	  stor	  
konkurrens	  om	  ljuset	  och	  de	  drar	  iväg	  på	  höjden,	  vilket	  bidrar	  till	  att	  planteringen	  får	  
ett	  annat	  utseende	  än	  det	  planerade.	  Vissa	  buskar	  är	  svåra	  att	  föryngringsbeskära	  och	  
kan	  med	  tiden	  bli	  risiga.	  Val	  av	  buskar	  och	  träd	  ska	  göras	  utifrån	  platsens	  
förutsättningar	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  tänka	  in	  buskens	  eller	  trädets	  sluthöjd	  och	  bredd.	  
Sandberg	  uppskattade	  att	  atriumgårdarna	  sköts	  om	  en	  gång	  i	  månaden.	  	  
	  
Därefter	  kontaktade	  vi,	  via	  mail,	  markserviceföretaget	  som	  ansvarar	  för	  skötseln	  av	  
atriumgården	  på	  sjukhuset	  för	  att	  höra	  hur	  ofta	  de	  skulle	  kunna	  sköta	  om	  atriumgården.	  
Vi	  fick	  inget	  svar	  av	  dem	  och	  därför	  får	  Sandbergs	  praktiska	  erfarenhet	  ligga	  till	  grund	  
för	  hur	  ofta	  vi	  tror	  att	  atriumgården	  kommer	  att	  skötas,	  dvs.	  en	  gång	  i	  månaden.	  
	  
Studiebesök	  till	  Augustenborgs	  Botaniska	  takträdgård	  i	  Malmö	  	  
Under	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  information	  kring	  takodling/takträdgårdar	  fann	  vi	  en	  
hemsida	  som	  handlade	  om	  den	  botaniska	  takträdgården	  i	  Malmö.	  Vi	  ville	  med	  ett	  
studiebesök	  få	  se	  hur	  man	  bygger	  upp	  extensiva	  och	  intensiva	  (takträdgård)	  gröna	  tak.	  
Vilka	  växter	  som	  kan	  användas,	  olika	  typer	  av	  substrat	  och	  uppbyggnad.	  Under	  
studiebesöket	  gick	  vi	  runt	  på	  de	  olika	  takdelarna	  och	  tog	  kort,	  läste	  på	  skyltar	  och	  fick	  
se	  hur	  man	  på	  olika	  sätt	  och	  med	  olika	  material	  kan	  göra	  olika	  gröna	  tak.	  Vi	  träffade	  
Jonatan	  Malmberg	  som	  är	  projektansvarig	  och	  har	  hand	  om	  guidningar.	  Han	  ansåg	  att	  vi	  
borde	  använda	  oss	  av	  en	  intensiv	  takodling	  (djupare	  växtbäddar)	  och	  att	  vi	  i	  stort	  sätt	  
då	  skulle	  kunna	  använda	  vilka	  växter	  vi	  vill.	  Malmberg	  föreslog	  även	  att	  krossat	  tegel	  
kunde	  användas	  som	  substrat,	  det	  håller	  fukten	  bra	  och	  drar	  inte	  till	  sig	  ogräs.	  	  
	  
Studiebesöket	  gav	  oss	  nya	  insikter	  då	  vi	  hade	  föreställt	  oss	  att	  atriumgården	  skulle	  vara	  
en	  karg	  och	  utsatt	  plats	  som	  bara	  ett	  fåtal	  växter	  skulle	  trivas	  på.	  Den	  nya	  informationen	  
gav	  oss	  anledning	  att	  se	  över	  växtvalen	  och	  vidga	  vilka	  växter	  som	  vi	  kan	  använda	  i	  
gestaltningsförslaget.	  
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Rundvandring	  i	  bostadsområdet	  Västra	  hamnen	  i	  Malmö	  	  
Det	  stora	  genomslaget	  för	  extensiva	  gröna	  tak	  kom	  med	  utställningen	  Bo01	  i	  Malmö	  
2001.	  Den	  nya	  stadsdelen	  framhölls	  som	  morgondagens	  samhälle	  och	  en	  rad	  nya	  
miljötekniker	  provades	  i	  området	  där	  ibland	  gröna	  tak	  (Emilsson, 2006).	  
Vi	  gick	  runt	  i	  området	  som	  heter	  Västra	  hamnen	  och	  tog	  kort	  på	  olika	  innergårdar	  som	  
inspiration	  till	  vår	  design	  av	  atriumgården.	  Våra	  reflektioner	  på	  plats	  var	  att	  alla	  
innergårdar	  liknar	  varandra	  samtidigt	  som	  de	  är	  unika	  genom	  att	  alla	  har	  olika	  
formspråk	  men	  liknande	  växtval	  och	  material.	  Vi	  kunde	  tydligt	  se	  kopplingen	  mellan	  
platsens	  omgivning	  och	  formspråket.	  Västra	  hamnen	  ligger	  vid	  vattnet	  och	  det	  fanns	  
många	  växter	  som	  hör	  till	  kusten,	  vattenelement	  och	  skulpturer	  som	  liknar	  kust	  och	  hav	  
som	  återspeglades	  i	  utemiljön.	  	  
	  
Atriumgården	  idag:	  fasta	  konstruktioner	  

	  

Process	  kring	  gestaltningsförslag	  till	  hälsofrämjande	  
takträdgård	  
Atriumgårdens	  grundförutsättningar	  	  
För	  att	  avgöra	  vad	  vi	  skulle	  kunna	  göra	  med	  atriumgården	  besökte	  platsen	  två	  gånger,	  i	  
juni	  och	  november.	  Foton	  vi	  fått	  på	  atriumgården	  har	  använts	  för	  att	  minnas	  hur	  platsen	  
ser	  ut	  vad	  gäller	  nivåskillnader,	  sol/skugga,	  fönstersplacering,	  fasta	  konstruktioner,	  
storlek	  på	  yta,	  färg	  på	  fasad	  osv.	  	  
	  	  
Vi	  fick	  en	  ritning	  över	  atriumgården	  och	  huset	  från	  det	  företag	  som	  är	  ansvarig	  för	  
fastigheten.	  Kartan	  stämde	  i	  yttermåtten	  men	  de	  fasta	  konstruktioner	  som	  finns	  på	  

 
Bild	  5	  Atriumgårdens	  fasta	  konstruktioner	  (Westerdahl	  &	  Hanser,	  2012)	  
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atriumgården	  var	  inte	  inritade,	  den	  del	  som	  fanns	  med	  (takkåpa)	  var	  inritad	  på	  fel	  plats	  
med	  fel	  mått.	  Vi	  åkte	  därför	  dit	  och	  mätte	  upp	  platsen	  och	  ritade	  in	  alla	  delarna	  på	  
kartan.	  Detta	  för	  att	  vi	  skulle	  veta	  var	  på	  atriumgården	  de	  olika	  konstruktionerna	  fanns	  
och	  som	  i	  stora	  delar	  kom	  att	  styra	  hur	  vi	  kunde	  designa	  atriumgården.	  	  
	  
När	  vi	  var	  på	  atriumgården	  fick	  vi	  också	  en	  uppfattning	  om	  var	  vi	  kunde	  placera	  
sittplatser	  så	  att	  dessa	  skulle	  hamna	  på	  platser	  som	  känns	  något	  privata	  och	  inte	  stör	  
verksamheten.	  Väderstreck	  bestämdes	  med	  kompass	  och	  kunde	  ritas	  in	  på	  ritningen.	  	  
Vi	  fick	  ingen	  uppfattning	  om	  vilka	  platser	  på	  atriumgården	  som	  är	  soliga	  respektive	  
skuggiga	  under	  besöker	  i	  november.	  Till	  detta	  fick	  vi	  gå	  tillbaka	  till	  vår	  upplevelse	  av	  
platsen	  i	  juni	  då	  solen	  sken	  samt	  från	  foton.	  	  
	  

Analys	  av	  atriumgården	  utifrån	  ett	  hälsofrämjande	  
perspektiv	  och	  takträdgårdar	  
Analysen	  av	  atriumgården	  utgår	  från	  kriterier	  som	  har	  framkommit	  i	  litteraturstudien	  
för	  hur	  man	  planerar	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  och	  hur	  man	  bygger	  upp	  
takträdgårdar.	  Vi	  har	  gjort	  ett	  gestaltningsförslag	  med	  det	  allra	  bästa	  vi	  skulle	  kunna	  ge	  
patienterna	  och	  personal;	  estetiskt,	  trivsamt	  och	  för	  att	  tillgodose	  önskemål	  och	  behov.	  
Gestaltningsförslaget	  visar	  på	  en	  möjlig	  lösning	  för	  just	  denna	  plats,	  men	  kan	  också	  
tänka	  tillämpas	  i	  liknande	  miljöer.	  
	  
Målgrupp	  
Patientgruppen	  kommer	  till	  avdelningen	  regelbundet,	  ofta	  genom	  hela	  livet.	  
Önskemålet	  var	  att	  människor	  som	  lider	  av	  bipolär	  sjukdom	  ska	  kunna	  komma	  dit	  och	  
finna	  vila	  och	  glädje	  i	  en	  vacker	  plats,	  att	  sitta	  på	  eller	  titta	  ut	  mot.	  Både	  patienter	  och	  
personal	  skulle	  behöva	  en	  läkande	  plats,	  personalen	  ett	  andrum	  (projektförslag	  
verksamhetens	  samrådsgrupp).	  I	  dagsläget	  används	  gården	  mest	  under	  sommaren	  och	  
våren	  för	  att	  äta	  lunch,	  få	  frisk	  luft,	  sola,	  koppla	  av.	  Används	  av	  1-‐8	  personer	  samtidigt.	  	  
	  
Val	  av	  plats	  
Här	  går	  det	  inte	  att	  tala	  om	  att	  välja	  plats	  utifrån	  optimala	  förhållanden.	  Platsen	  är	  
redan	  befintlig	  och	  ligger	  i	  direkt	  anslutning	  till	  avdelningen,	  det	  är	  en	  atriumgård	  på	  	  
12	  x	  12	  meter.	  Ytan	  är	  stenbelagd	  med	  kulvertar	  eller	  rum	  under.	  	  
	  
Personal	  har	  kontor	  med	  utsikt	  mot	  gården,	  i	  patienternas	  väntrum	  finns	  utgången	  till	  
gården	  och	  fönster	  så	  att	  man	  inifrån	  väntrummet	  kan	  blicka	  ut	  mot	  trädgården.	  
Väntrummet	  för	  barn	  har	  ett	  stort	  fönster	  ut	  mot	  atriumgården	  men	  ingen	  utgång.	  	  
	  
Lägesinventering	  	  
Vattenbrunnar	  finns	  i	  varje	  hörn	  och	  en	  vattenpost	  har	  kopplats	  in,	  bevattning	  är	  alltså	  
löst	  och	  med	  dräneringsskikt	  går	  det	  även	  att	  lösa	  avrinningen.	  Gården	  är	  plan	  och	  
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stenbelagd	  med	  betongsten,	  det	  finns	  alltså	  inga	  lutningar	  att	  förhålla	  sig	  till.	  Några	  
ledsna	  växter	  i	  kruka	  står	  på	  gården	  (dessa	  går	  inte	  att	  använda	  som	  vink	  för	  vad	  som	  
trivs)	  och	  några	  plaststolar	  och	  bord	  i	  det	  hörn	  som	  verkar	  soligast	  (nordväst).	  När	  vi	  
besökte	  atriumgården	  i	  juni	  upplevdes	  den	  som	  solexponerad.	  På	  foton	  ser	  vi	  att	  ena	  
halvan	  mot	  öster	  och	  söder	  delvis	  får	  skugga	  under	  dagen.	  	  
	  
Väggarna	  är	  i	  rött	  tegel	  vilket	  kan	  associeras	  med	  70-‐tal,	  men	  bidrar	  till	  att	  platsen	  får	  
en	  varmare	  känsla	  än	  t	  ex	  grå	  betong.	  Mitt	  på	  västra	  väggen	  finns	  en	  uppstickande	  svart	  
takdel	  (3,5	  x	  3,3	  m)	  som	  når	  upp	  till	  fönsterhöjd.	  I	  den	  väggen	  finns	  en	  frisklufttrumma	  
som	  är	  täckt	  med	  ett	  konstverk.	  Två	  fristående	  fläktar	  finns	  på	  gården,	  en	  mindre	  svart	  
takkåpa	  (ventilation)	  och	  en	  takkupa	  där	  man	  ser	  ner	  till	  våningen	  under.	  Tre	  stycken	  
små	  svarta	  ”uppstickare”	  har	  vi	  inte	  fått	  reda	  på	  vad	  det	  är	  (skulle	  kunna	  vara	  el).	  	  
	  
Då	  det	  är	  kulvertar	  under	  atriumgården	  går	  det	  inte	  att	  gräva	  fram	  någon	  jord,	  utan	  det	  
måste	  tillföras	  i	  stora	  kärl	  eller	  upphöjda	  bäddar.	  Vad	  gäller	  hållfastheten	  på	  taket	  har	  vi	  
inte	  fått	  något	  svar	  från	  fastighetsskötaren.	  Atriumgården	  är	  dock	  byggd	  för	  att	  
beträdas,	  snömängd	  bör	  vara	  beräknad	  och	  bör	  därför	  kunna	  hålla	  mer	  vikt.	  Vid	  
anläggande	  måste	  en	  byggnadsingenjör	  besiktiga	  platsen	  så	  det	  med	  säkerhet	  går	  att	  
säga	  att	  den	  håller	  för	  mer	  vikt	  och	  vilka	  platser	  som	  har	  bättre	  och	  sämre	  hållfasthet.	  	  
	  
Lägesbedömning	  	  
Växtlighet	  ska	  kunna	  gå	  att	  tillföra	  med	  hjälp	  av	  uppbyggda	  bäddar	  som	  kommer	  att	  
vara	  olika	  djupa	  beroende	  på	  växtval.	  Odlingssubstratet	  (jord)	  måste	  vara	  av	  lättviktigt	  
material.	  Det	  är	  en	  utmaning	  att	  hitta	  växter	  som	  trivs	  i	  lite	  extremare	  förhållanden	  och	  
som	  är	  hälsofrämjande.	  Detta	  med	  tanke	  på	  att	  atriumgården	  är	  innesluten	  och	  varm	  
och	  att	  en	  extern	  firma	  kommer	  ha	  hand	  om	  skötsel.	  Bevattningen	  behöver	  lösas	  så	  att	  
plantorna	  får	  vatten	  regelbundet	  annars	  finns	  risk	  att	  materialet	  dör.	  Personalen	  anser	  
sig	  inte	  ha	  tid	  att	  ta	  hand	  om	  platsen.	  Droppbevattning	  med	  timer	  skulle	  kunna	  vara	  en	  
lösning.	  	  
	  
Vi	  kommer	  inte	  göra	  särskilda	  konstruktioner	  för	  insynsskydd,	  det	  är	  svårt	  för	  oss	  att	  
avgöra	  hur	  de	  skulle	  kunna	  se	  ut	  och	  fungera.	  Vi	  anser	  att	  stora	  skiljeväggar	  på	  
atriumgården	  skulle	  göra	  den	  mindre	  hälsofrämjande.	  Däremot	  kommer	  vi	  att	  skapa	  
växtbuffertar	  mellan	  sittplatser	  och	  fönster	  som	  till	  viss	  del	  kommer	  att	  göra	  
sittplatserna	  privata	  och	  så	  att	  de	  hamnar	  en	  bit	  från	  fönster.	  	  
	  
Sekretessfrågan	  löses	  till	  viss	  del,	  en	  del	  av	  atriumgården	  är	  täckt	  med	  växter	  så	  att	  
sittplatserna	  för	  patienter	  inte	  hamnar	  nära	  fönster	  där	  samtal	  pågår.	  Sittplats	  för	  
endast	  personal	  ligger	  intill	  samtalsrummen	  vilket	  har	  varit	  verksamhetens	  önskemål.	  	  
Patienternas	  sittplatser	  kommer	  långt	  från	  dessa	  fönster	  och	  har	  placerats	  intill	  fönster	  
som	  inte	  används	  till	  samtal.	  I	  övrigt	  anser	  vi	  att	  inomhusklimatet	  bör	  lösas	  så	  att	  
personalen	  inte	  behöver	  öppna	  sina	  fönster	  och	  att	  det	  inte	  är	  en	  del	  av	  vårt	  
gestaltningsförslag.	  	  
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Lägesanalys	  	  
Att	  gården	  finns	  i	  direkt	  anslutning	  till	  avdelningen	  är	  positivt	  då	  den	  kommer	  att	  vara	  
synlig	  för	  alla	  patienter	  som	  kommer	  till	  avdelningen.	  Närheten	  och	  synligheten	  är	  
avgörande	  enligt	  litteraturen	  för	  om	  och	  hur	  ofta	  trädgården	  kommer	  att	  användas.	  Den	  
personal	  som	  har	  kontor	  med	  fönster	  ut	  mot	  gården	  kan	  tänkas	  få	  en	  vackrare	  utsikt	  att	  
blicka	  ut	  mot.	  	  
	  
Det	  negativa	  är	  att	  personalen	  varma	  dagar	  behöver	  öppna	  fönstren	  ut	  mot	  gården	  då	  
inomhusklimatet	  och	  ventilationen	  är	  dålig.	  Detta	  medför	  att	  samtal	  både	  inifrån	  
kontorsrummen	  och	  samtal	  på	  gården	  kan	  höras,	  personalen	  har	  i	  enkätstudien	  
uttryckt	  det	  som	  ett	  störande	  moment	  och	  ett	  orosmoment	  kring	  sekretessen.	  Några	  
uttrycker	  en	  önskan	  om	  insynsskydd	  och	  skydd	  mot	  balkongerna	  till	  vårdavdelningarna	  
i	  ett	  högre	  hus	  bredvid.	  
	  
Ett	  stort	  antal	  fönster	  (personalens	  arbetsrum	  och	  patienternas	  väntrum)	  vetter	  ut	  mot	  
atriumgården.	  Det	  gör	  att	  platsen	  kan	  kännas	  utsatt	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  sittplatserna	  
känns	  bekväma	  att	  besöka	  och	  någorlunda	  privata.	  Det	  är	  lika	  viktigt	  att	  inte	  personalen	  
inne	  känner	  att	  sittplatserna	  stör	  deras	  arbete.	  	  
	  
Växterna	  kommer	  att	  behöva	  placeras	  i	  upphöjda	  bäddar,	  stora	  kärl	  eller	  krukor	  då	  det	  
inte	  finns	  någon	  jord	  att	  gräva	  i,	  den	  måste	  tillföras.	  Det	  medför	  ett	  stressigare	  liv	  för	  
växterna	  och	  ställer	  högre	  krav	  vad	  gäller	  växtval.	  Klimatet	  på	  gården	  beskrevs	  under	  
mötet	  i	  våras	  som	  varmt	  och	  gassande,	  dock	  finns	  bevattningsmöjligheter.	  Enkäten	  visar	  
att	  om	  våren	  är	  det	  behagligt	  med	  sol,	  ibland	  kallt.	  Om	  sommaren	  behagligt	  med	  sol	  och	  
värme,	  några	  tycker	  för	  mycket	  sol	  och	  någon	  tycker	  för	  varmt.	  Atriumgården	  används	  
framförallt	  under	  vår	  och	  sommar	  av	  personalen.	  Om	  hösten	  är	  den	  kall	  och	  blåsig	  och	  
om	  vintern,	  kallt,	  blåsigt	  och	  dragit,	  skuggigt,	  ”ogästvänligt”.	  	  
	  
Vid	  besöket	  i	  våras	  la	  vi	  också	  märke	  till	  att	  fläktsystemet	  som	  sitter	  på	  gården	  
brummar	  mycket	  vilket	  också	  framkom	  i	  enkätstudien,	  andra	  störande	  moment	  
beskrevs	  vara	  samtal	  från	  närliggande	  rum,	  samtal	  från	  närliggande	  utemiljöer,	  
dofter/lukter,	  trafik	  och	  ”patienter	  från	  slutenvård	  som	  är	  på	  balkongerna”.	  
	  
Hur	  kan	  både	  patienter	  och	  personal	  få	  sina	  oaser	  i	  trädgården?	  Hur	  löses	  frågan	  med	  
insynsskydd	  och	  sekretessproblematiken?	  
	  
Tvärvetenskapliga	  team,	  budget	  och	  underhåll	  	  
Under	  arbetets	  gång	  har	  vi	  haft	  kontakt	  med	  verksamheten	  och	  satt	  oss	  in	  i	  
patientgruppens	  sjukdomstillstånd.	  Vi	  har	  tagit	  hänsyn	  till	  projektförslagets	  önskemål,	  
önskemål	  som	  framkommit	  i	  enkäten,	  platsens	  förutsättningar	  och	  resultat	  från	  
litteraturstudien.	  
Vi	  kommer	  att	  välja	  växter	  och	  material	  utifrån	  att	  de	  ska	  vara	  lättskötta	  och	  trivas	  i	  
klimatet	  på	  atriumgården.	  Inga	  växter	  kräver	  beskärning.	  	  
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Ingen	  budget	  har	  getts	  att	  förhålla	  sig	  till	  och	  vi	  kommer	  därför	  inte	  att	  räkna	  på	  några	  
kostnader.	  	  
	  
Patientgrupp	  	  
Verksamhetsansvarig	  har	  sagt	  att	  patienter	  kan	  uppträda	  hotfullt	  och	  att	  platsen	  bör	  
vara	  trygg.	  I	  litteratur	  framgår	  att	  man	  inte	  ska	  ha	  material	  som	  patienter	  kan	  använda	  
för	  att	  skada	  sig	  t	  ex	  små	  krukor,	  glas,	  saxar.	  Det	  ska	  inte	  finnas	  växter	  som	  är	  giftiga	  
eller	  som	  har	  stora	  taggar.	  	  
	  
Vi	  kommer	  inte	  använda	  oss	  av	  giftiga	  växter,	  inte	  heller	  några	  med	  taggar	  eller	  tornar.	  
Gestaltningen	  kommer	  vara	  enhetlig	  och	  lätt	  att	  få	  överblick	  över	  hela	  atriumgården	  
oavsett	  vart	  man	  är.	  	  
	  

Inspiration	  till	  gestaltning	  
Två	  stycken	  kollage	  sattes	  ihop	  mot	  slutet	  av	  litteraturstudien	  med	  inspirationsbilder	  
och	  det	  innehåll	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  bör	  ha	  respektive	  en	  takträdgård,	  som	  vi	  
visat	  varandra	  och	  pratat	  kring.	  Vi	  hade	  båda	  associerat	  till	  klosterträdgården	  med	  dess	  
odlingskvarter	  och	  vårdträd	  i	  mitten.	  	  
	  
Många	  gemensamma	  drag	  fanns,	  en	  takträdgård	  och	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  på	  ett	  
sjukhus	  atriumgård	  går	  att	  mötas	  i	  en	  gemensam	  gestaltning.	  Några	  av	  de	  gemensamma	  
dragen	  var	  solälskande	  växter	  (takträdgård	  +	  hälsofrämjande	  trädgård)	  som	  vill	  ha	  det	  
väldränerat	  och	  tål	  torka,	  då	  passar	  läkeväxter	  bra	  då	  de	  gillar	  sol	  och	  tål	  torka,	  har	  ett	  
symboliskt	  värde	  och	  ofta	  är	  aromatiska.	  Mindre	  lösa	  sittgrupper	  bidrar	  till	  större	  
användning	  (takträdgård)	  vilket	  matchar	  bra	  med	  behov	  av	  sittplats	  i	  enskildhet	  
(hälsofrämjande	  trädgård	  +	  enkät).	  Variation	  av	  växtlighet	  med	  träd,	  buskar,	  perenner,	  
lökväxter	  (takträdgård	  +	  hälsofrämjande	  trädgårdar).	  En	  oas	  att	  uppsöka	  för	  
återhämtning	  och	  välbefinnande	  (takträdgård	  +	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  +	  enkät).	  
	  
Inspirationen	  till	  takträdgård	  kommer	  från;	  provencalska	  trädgårdar	  där	  många	  
solälskande	  växter	  hör	  hemma,	  artiklar	  och	  böcker	  om	  takodling	  och	  takträdgårdar,	  
videoklipp	  från	  Youtube	  med	  takträdgårdsprogram	  och	  inslag,	  studiebesök	  på	  
Augustenborgs	  botaniska	  takträdgård	  och	  besök	  till	  Västra	  hamnen	  i	  Malmö.	  
	  
Inspirationen	  till	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  kommer	  från	  böcker	  och	  artiklar	  om	  
hälsofrämjande	  trädgårdar,	  sjukhusträdgårdar,	  litteratur	  om	  rekommendationer	  för	  
bipolär	  sjukdom	  och	  terapiträdgårdar/terapeutiska	  odlingsprogram,	  den	  österlänska	  
läran	  feng	  shui	  om	  hur	  människor	  påverkas	  av	  sin	  omgivning	  (färg,	  form,	  material)	  och	  
besök	  till	  Västra	  hamnen	  i	  Malmö.	  
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Gestaltningsförslag	  till	  atriumgård	  	  
Efter	  insamlande	  av	  all	  information	  tillsammans	  med	  platsens	  förutsättningar	  ritade	  vi	  
ett	  gestaltningsförslag	  med	  växtval	  till	  atriumgården.	  Vi	  tror	  och	  hoppas	  att	  förslaget	  
tillgodoser	  många	  behov	  och	  önskemål	  och	  gör	  platsen	  hälsofrämjande	  för	  både	  
patienter	  och	  personal.	  I	  enkäten	  gav	  vi	  personalen	  ett	  antal	  olika	  karaktärsdrag	  att	  
välja	  mellan	  som	  de	  vill	  att	  atriumgården	  ska	  ha.	  Vi	  bad	  dem	  också	  skatta	  vilka	  
karaktärsdrag	  patienterna	  kan	  tänkas	  föredra.	  De	  karaktärer	  som	  valdes	  ut	  till	  båda	  
grupperna	  var:	  avslappnat,	  rofyllt,	  harmonisk,	  inbjudande,	  välkomnande,	  tryggt	  och	  
doftande	  och	  har	  tagits	  med	  i	  gestaltningsförslaget	  av	  atriumgården.	  
	  
Vi	  har	  i	  gestaltningen	  utgått	  från	  olika	  fyrkanter	  som	  läggs	  intill	  varandra	  och	  bildar	  
sittplatser	  och	  odlingsbäddar.	  Västra	  hamnen	  i	  Malmö	  som	  vi	  har	  besökt	  gav	  oss	  
inspiration	  till	  att	  använda	  trä	  till	  sittplatser	  och	  som	  bryggor	  mellan	  dessa.	  Träet	  håller	  
ihop	  platsen	  och	  bildar	  en	  enhetlig	  plattform,	  det	  bidrar	  också	  till	  att	  inga	  nivåskillnader	  
uppstår.	  Odlingsbäddarna	  byggs	  upp	  med	  hjälp	  av	  lecablock	  som	  vitrappas	  för	  att	  få	  en	  
känsla	  av	  vitkalkade	  murar	  och	  dessa	  kommer	  att	  ha	  olika	  djup,	  från	  15	  cm	  till	  80	  cm.	  Vi	  
har	  valt	  växter	  som	  placeras	  i	  framkant	  av	  bäddarna	  som	  kan	  välla	  ut	  över	  kanterna	  och	  
göra	  platsen	  lummig.	  Vårdträdet	  i	  mitten	  får	  som	  kontrast	  till	  allt	  fyrkantigt	  stå	  i	  en	  
rund	  upphöjd	  bädd	  och	  är	  den	  högsta	  punkten.	  Växtligheten	  är	  vald	  utifrån	  vilka	  vi	  tror	  
kan	  trivas	  på	  atriumgården	  och	  som	  ska	  ge	  olika	  blomfärger,	  bladformer,	  strukturer.	  Ett	  
högt	  gräs	  återkommer	  och	  binder	  samman	  platsen	  och	  ger	  rumskänsla	  med	  sin	  höjd.	  	  
I	  litteraturen	  om	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  framgår	  att	  det	  är	  till	  platsens	  fördel	  om	  
det	  finns	  många	  olika	  färger	  på	  blommor.	  Det	  har	  vi	  tagit	  fasta	  på	  men	  tror	  inte	  att	  de	  
kommer	  att	  upplevas	  som	  brokigt.	  För	  att	  göra	  de	  olika	  årstiderna	  påtagliga	  har	  växter	  
valts	  så	  att	  det	  alltid	  finns	  någonting	  vackert	  att	  titta	  på.	  Under	  våren	  kommer	  vårlökar	  
som	  tulpaner	  att	  blomma	  där	  perennernas	  bladverk	  sedan	  kan	  täcka	  dem	  och	  mindre	  
vårlökar	  på	  platser	  med	  lägre	  växtlighet.	  Under	  sommaren	  kommer	  perenner	  att	  stå	  för	  
färg	  och	  form.	  På	  hösten	  kommer	  praktrönnen	  och	  svartaronia	  att	  glöda	  och	  under	  
vintern	  kommer	  gräsen	  att	  bli	  vackra	  vintersiluetter.	  	  



 44 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Belysning	  	  
Ingen	  effekt	  är	  lika	  tydlig	  som	  när	  en	  trädgård	  lyses	  upp	  i	  mörker.	  Belysningen	  
åstadkommer	  andra	  dimensioner	  till	  takträdgården	  vad	  gäller	  planteringar	  och	  
strukturer	  som	  inte	  kan	  åstadkommas	  på	  något	  annat	  sätt	  (Osmundson 1999).	  
	  
Vi	  har	  inte	  inom	  ramen	  för	  examensarbetet	  planerat	  för	  atriumgårdens	  belysning.	  Men	  
eftersom	  att	  platsen	  ses	  från	  arbetsrum	  och	  väntrum	  året	  om	  skulle	  det	  vara	  en	  viktig	  
hälsofrämjande	  egenskap	  att	  lysa	  upp	  trädgården	  under	  vinterhalvåret.	  Såsom	  vi	  har	  
gjort	  gestaltningen	  finns	  det	  flera	  tydliga	  former	  (trädet,	  gräs,	  hörnet	  som	  vetter	  mot	  
väntrummet	  för	  barn)	  som	  man	  kan	  lyftas	  fram	  med	  belysning.	  Det	  är	  billigare	  att	  
planera	  för	  belysningen	  innan	  byggandet	  av	  en	  trädgård	  än	  att	  komma	  på	  det	  efter.	  	  
	  
Underhåll	  
Vi	  har	  inte	  gjort	  en	  skötselplan	  för	  atriumgården,	  men	  under	  hela	  planeringen	  har	  vi	  
tänkt	  kring	  trädgårdens	  underhåll.	  	  Vi	  har	  medvetet	  valt	  växter	  som	  inte	  ska	  hållas	  efter	  
allt	  för	  mycket.	  Perenner	  och	  gräs	  klipps	  ner	  på	  våren	  men	  ingenting	  behöver	  beskäras	  
eller	  bindas	  upp.	  Under	  etableringsåret	  kommer	  trädgården	  att	  behöva	  bevattnas	  oftare	  
för	  en	  bra	  etablering.	  Droppbevattning	  tror	  vi	  skulle	  behövas	  för	  att	  växterna	  ska	  klara	  

Bild	  6	  Gestaltningsförslag	  (Hanser	  &	  Westerdahl,	  2012)	  
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sig	  om	  man	  tänker	  att	  de	  som	  har	  ansvaret	  för	  platsen	  bara	  kommer	  dit	  någon	  gång	  i	  
månaden.	  Det	  har	  påtalats	  i	  artiklar	  och	  litteratur	  att	  skötseln	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  hur	  
välanvänd	  en	  plats	  blir	  samt	  överlevnad	  av	  växter.	  	  
	  

Beskrivning	  av	  gestaltningsförslaget,	  atriumgårdens	  
olika	  ytor	  
Här	  presenteras	  varje	  del	  av	  atriumgården	  utifrån	  hur	  vi	  har	  valt	  växter	  och	  gestaltning	  
kopplat	  till	  enkäten,	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  och	  takträdgårdar.	  	  
	  
Utgången	  till	  trädgården:	  	  

Ligger	  till	  höger	  på	  den	  södra	  väggen,	  därifrån	  leder	  en	  gång	  i	  trä	  
ut	  i	  trädgården.	  Direkt	  till	  väster	  går	  trägången	  över	  i	  ett	  trädäck	  
med	  sittplatser	  för	  patienter	  som	  hellre	  vill	  vänta	  utomhus,	  den	  
här	  platsen	  skulle	  även	  kunna	  användas	  av	  personalen	  till	  
enskilda	  samtal	  med	  patienterna	  (kanske	  ett	  bokningsschema	  
upprättas	  så	  att	  det	  går	  att	  sitta	  ostört).	  	  Ytan	  är	  3	  x	  3	  meter	  och	  
rymmer	  då	  utan	  problem	  ett	  mindre	  bord	  med	  stolar.	  Platsen	  är	  

solig	  och	  ligger	  intill	  en	  vit	  trävägg	  med	  små	  fönster	  högt	  upp.	  Högt	  gräs	  ger	  rumskänsla	  
på	  båda	  sidor	  om	  trädäcket.	  	  
	  
Gestaltningen	  är	  utförd	  utifrån	  följande	  kriterier:	  

• Enkät:	  sitta	  enskilt	  patient.	  Personal	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  ha	  samtal	  personal	  
och	  patient	  på	  atriumgården,	  skattar	  att	  patienter	  också	  kan	  vilja	  detta.	  	  

• Takträdgård:	  För	  att	  en	  takträdgård	  ska	  bli	  väl	  använd	  och	  omtyckt	  behöver	  
platsen	  ha	  sköna	  sittplatser	  i	  material	  som	  tål	  väder	  och	  vind.	  

• Universella	  designprinciper:	  kunna	  välja	  själv	  hur	  man	  vill	  använda	  platsen,	  plats	  
att	  sitta.	  

• Grahns	  karaktärer:	  Rymd,	  vild,	  rofylld	  och	  tillgänglig.	  Vilsam	  känsla	  av	  att	  
komma	  in	  i	  en	  annan	  värld,	  en	  sammanhållen	  helhet,	  överblick	  över	  trädgården.	  

	  
Sydvästra	  hörnet:	  	  

Till	  vänster	  om	  patienternas	  sittgrupper,	  i	  det	  sydvästra	  hörnet,	  
är	  en	  grönskande	  yta	  av	  perenner,	  en	  liten	  svartaronia	  står	  
planterad	  upphöjt	  i	  mitten	  och	  bjuder	  på	  sprakande	  höstfärg.	  	  
Ett	  väntrum	  och	  lekrum	  för	  barn	  är	  placerat	  med	  utsikt	  mot	  
denna	  yta,	  här	  kan	  belysning	  och	  spännande	  trädgårdsfigurer	  (t	  
ex	  rådjur	  och	  harar)	  placeras	  bland	  perennerna	  och	  busken	  för	  
att	  skapa	  en	  spännande	  utblick.	  	  

Växterna	  gör	  en	  buffert	  mellan	  samtalsrum	  och	  övriga	  ytor.	  	  
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Mitt	  på	  den	  västra	  väggen	  finns	  ett	  svart	  sadeltak	  (3,5	  x	  3,3	  m)	  i	  plåt	  som	  når	  upp	  till	  
fönsterhöjd.	  Den	  ytan	  förskönas	  och	  döljs	  med	  växtlighet,	  genom	  ett	  extensivt	  grönt	  tak	  
med	  sedum	  och	  taklök	  som	  kontrast	  till	  övriga	  mer	  resliga	  perenner.	  	  
	  
Gestaltningen	  är	  utförd	  utifrån	  följande	  kriterier:	  

• Enkät:	  sekretess,	  inte	  höra	  samtal,	  önskar	  växtlighet,	  doft.	  
• Takträdgård:	  extensiva	  tak	  har	  liten	  vikt	  och	  sedumarter	  används	  för	  dess	  

torktåliga	  egenskaper.	  Intensiva	  och	  extensiva	  gröna	  tak	  tillsammans	  bidrar	  till	  
biologisk	  mångfald.	  	  

• Grahns	  karaktärer:	  Rymd,	  artrik	  och	  vild.	  Lätt	  att	  överblicka	  och	  ha	  kontroll	  på	  
det	  som	  händer	  runt	  i	  kring,	  olika	  växter	  som	  lockar	  olika	  insekter.	  Belysning	  och	  
trädgårdsfigurer	  skapar	  mystik.	  

	  
Nordvästra	  hörnet:	  	  

I	  det	  nordvästra	  hörnet	  skapas	  en	  plats	  avsedd	  endast	  för	  
personalen,	  det	  här	  blir	  deras	  trädäck	  och	  soliga	  andrum,	  
omgärdat	  med	  aromatisk	  växtlighet	  som	  trivs	  i	  sol	  och	  klarar	  
torka,	  som	  lavendel	  och	  perovskia.	  Mindre	  sittgrupper	  som	  går	  
att	  flytta	  runt	  med	  plats	  för	  upp	  till	  nio	  personer.	  För	  att	  skapa	  
skugga	  kommer	  ett	  parasoll	  att	  behövas	  på	  denna	  plats.	  
	  

Gestaltningen	  är	  utförd	  utifrån	  följande	  kriterier:	  
• Enkät:	  sittplats	  gemensam,	  sittplats	  för	  måltid,	  personalmöte,	  insynsskydd.	  	  
• Universella	  designprinciper:	  flexibel.	  Valmöjlighet	  hur	  platsen	  kan	  användas.	  

Den	  ska	  kunna	  gå	  att	  använda	  i	  egen	  takt	  efter	  egen	  förmåga	  och	  kapacitet.	  Det	  
finns	  utrymme	  och	  plats	  att	  sitta	  vid,	  och	  möjlighet	  att	  ta	  sig	  fram	  och	  orientera	  
sig	  i	  trädgården.	  

• Grahns	  karaktärer:	  Samvaro,	  rymd,	  tillgänglig	  och	  artrik.	  Möten	  med	  människor,	  
trevnad,	  umgänge	  och	  sociala	  kontakter.	  Lätt	  att	  ta	  sig	  till,	  känsla	  av	  annan	  värld.	  
Växtligheten	  består	  av	  många	  aromatiska	  växter	  som	  lockar	  till	  sig	  djurliv.	  

	  
Norra	  väggens	  mitt	  och	  östra	  sidan:	  	  

I	  mitten	  på	  den	  norra	  väggen	  löper	  en	  ”växtbuffert”	  mot	  det	  
nordöstra	  hörnet	  och	  här	  placeras	  också	  ett	  vatteninslag	  i	  form	  
av	  stenblock	  med	  ett	  stillsamt	  porlande	  vatten	  (inspiration	  
Västra	  hamnen,	  Malmö).	  	  
Växtligheten	  här	  består	  av	  både	  växter	  som	  trivs	  i	  sol	  och	  
halvskugga,	  som	  trädgårdsiris	  och	  temynta.	  Växtligheten	  bildar	  
en	  avgränsare	  (buffert)	  mellan	  personalens	  uteplats	  och	  den	  

meditativa	  plats	  på	  östra	  sidan	  för	  patienter/personal	  som	  vill	  ha	  mer	  avskildhet.	  	  
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Sittplatsen	  placeras	  mellan	  två	  fönster	  varav	  ett	  inte	  används	  som	  
arbetsrum	  och	  passar	  därför	  bra	  att	  placera	  en	  vilstol.	  Den	  östra	  sidans	  
mitt	  ner	  mot	  sydöstra	  hörnet	  består	  av	  växtlighet	  för	  sol/halvskuggiga	  
lägen,	  som	  akleja,	  färgväppling	  och	  träjon.	  Växterna	  bildar	  rum	  genom	  
höjd	  för	  att	  göra	  platsen	  avskild	  och	  för	  att	  dölja	  fläkt	  och	  takfönster.	  
Växtligheten	  är	  samtidigt	  så	  låg	  att	  man	  ser	  om	  platsen	  är	  upptagen	  från	  
andra	  platser.	  Den	  mindre	  takkåpan	  kläs	  in	  med	  taklök.	  
	  

Gestaltningen	  är	  utförd	  utifrån	  följande	  kriterier:	  	  
• Enkät:	  viloplats	  enskild	  personal	  och	  patient,	  vattenelement,	  skugga	  
• Takträdgård:	  En	  yta	  på	  3	  x	  3	  meter	  är	  bra	  för	  att	  skapa	  lagom	  enskildhet	  och	  lätt	  

tillgänglighet.	  	  
• Universella	  designprinciper:	  Designen	  ska	  vara	  lämplig	  i	  storlek	  och	  tillräckligt	  

utrymme	  ska	  finnas	  för	  att	  röra	  på	  sig	  obehindrat,	  hantera	  och	  använda	  
designen,	  sittandes	  eller	  ståendes.	  	  

• Grahns	  karaktärer:	  Rofylld,	  refug/viste,	  rymd,	  artrik	  och	  tillgänglig.	  Tystnad	  och	  
ro,	  det	  ljud	  som	  hörs	  är	  från	  vind,	  vatten,	  fåglar	  och	  insekter.	  	  En	  trygg	  oas,	  ett	  
näste,	  en	  plats	  som	  en	  person	  kan	  ha	  som	  sin	  egen.	  Platsen	  är	  lätt	  att	  ta	  sig	  till.	  

	  
Mitten:	  	  

I	  mitten	  av	  trädgården	  står	  ett	  vårdträd	  i	  en	  upphöjd	  bädd.	  Vi	  
har	  valt	  Praktrönn	  för	  att	  den	  kommer	  trivas	  på	  platsen,	  har	  
vacker	  krona,	  är	  lagom	  i	  storlek	  och	  ger	  atriumgården	  höstfärg.	  
Nedanför	  trädet	  i	  bädden	  kommer	  en	  låg	  näva	  växa	  med	  vita	  
blommor.	  Ytan	  runt	  i	  kring	  trädet	  får	  en	  vild	  känsla	  med	  
kuddlikt	  grönt	  gräs	  tillsammans	  med	  gräs	  med	  beige	  vippor	  och	  
kattfot.	  På	  våren	  sticker	  pärlhyacinter	  och	  krokusar	  upp	  ur	  

gräset.	  
	  
Gestaltningen	  är	  utförd	  utifrån	  följande	  kriterier:	  

• Enkät:	  växtlighet,	  dofter.	  	  
• Takträdgård:	  träd	  ska	  väljas	  med	  omsorg,	  det	  kommer	  att	  leva	  längst	  av	  allt	  

material	  och	  kostar	  mest,	  väger	  mest	  och	  har	  det	  tydligaste	  formspråket	  i	  en	  
takträdgård.	  Trädet	  har	  inte	  invasiva	  rötter	  och	  blir	  inte	  för	  stort	  då	  det	  finns	  
risk	  för	  att	  det	  blåser	  omkull.	  	  

• Universella	  designprinciper:	  Rättvis.	  Designen	  ska	  inte	  missgynna,	  eller	  utmärka	  
någon	  av	  användarna.	  Tilltalande,	  tillgänglig	  och	  rättvis	  utformning	  oavsett	  
förmåga	  eller	  hinder.	  En	  hälsofrämjande	  trädgård	  har	  en	  enhetlig	  design	  som	  
välkomnar	  alla.	  

• Grahns	  karaktärer:	  Kultur.	  Gestaltningen	  har	  sin	  grund	  i	  klosterträdgårdens	  
kvarter.	  Rönnen	  i	  mitten	  av	  trädgården	  för	  tankarna	  till	  vårdträdet.	  
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Sammanfattande	  analys	  och	  reflektion	  	  
	  
Diskussion	  om	  litteratur	  om	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  
Mycket	  litteratur	  finns	  inom	  området	  trädgårdsterapi	  men	  litteratur	  som	  rör	  både	  
hälsofrämjande	  trädgårdsdesign	  och	  innehåll	  i	  sjukhusträdgårdar,	  på	  tak	  eller	  
atriumgårdar	  har	  det	  funnits	  mycket	  lite	  information	  om.	  Barnes	  och	  Cooper	  (1995	  &	  
1999)	  har	  varit	  den	  främsta	  källan	  som	  använts	  och	  som	  också	  refererats	  till	  mest	  i	  
artiklar	  och	  studier.	  Litteratur	  som	  berör	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  och	  design	  för	  
personer	  med	  bipolär	  sjukdom	  verkar	  obefintligt.	  Antingen	  är	  det	  ett	  outforskat	  område	  
eller	  så	  kan	  en	  orsak	  vara	  söktekniken	  för	  att	  få	  fram	  vetenskapliga	  artiklar.	  Kunde	  
andra	  sökord	  ha	  använts?	  Kunde	  utfallet	  blivit	  ett	  mer	  givande	  om	  fler	  databaser	  hade	  
använts?	  
	  
Trots	  att	  mängden	  litteratur	  inom	  området	  bipolär	  sjukdom	  och	  hälsofrämjande	  
trädgårdar	  var	  näst	  intill	  obefintligt	  har	  mängden	  litteratur	  att	  bearbeta	  varit	  stor.	  
Insamlandet	  av	  litteratur	  tog	  upp	  en	  stor	  del	  av	  arbetet,	  och	  många	  artiklar	  i	  
referenslistor	  som	  verkade	  intressanta	  följdes	  upp,	  som	  en	  naturlig	  följd	  av	  detta	  finns	  
fortfarande	  artiklar	  som	  inte	  är	  bearbetade	  i	  detta	  arbete.	  Arbetet	  skulle	  i	  en	  tidigare	  fas	  
ha	  avgränsats.	  
	  
Diskussion	  om	  resultat	  hälsofrämjande	  trädgårdar	  
Trots	  att	  utfallet	  av	  litteratur	  om	  bipolär	  sjukdom	  och	  hälsofrämjande	  trädgård	  var	  
begränsat	  så	  framkommer	  med	  denna	  litteraturstudie	  fakta	  som	  beskriver	  
hälsofrämjande	  trädgårdars	  design	  och	  innehåll	  övergripande,	  och	  kan	  troligtvis	  
tillämpas	  i	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  riktad	  till	  personer	  med	  bipolär	  sjukdom.	  	  
De	  riktlinjer	  och	  rekommendationer	  som	  har	  kommit	  fram	  i	  litteraturstudien	  är	  
generella	  och	  det	  är	  också	  så	  de	  beskrivs	  i	  grundkällorna.	  En	  hälsofrämjande	  trädgård	  
bör	  alltid	  anpassas	  efter	  sin	  målgrupp,	  därför	  kan	  det	  av	  den	  anledningen	  vara	  svårt	  att	  
beskriva	  på	  detaljnivå	  hur	  design	  och	  innehåll	  ska	  se	  ut.	  Det	  är	  också	  fördelen	  med	  
hälsofrämjande	  design;	  för	  att	  den	  ska	  bli	  ändamålsenlig	  och	  anpassad	  till	  den	  
verksamheten	  som	  önskar	  trädgården	  och	  målgruppen	  den	  riktar	  sig	  till	  krävs	  att	  den	  
som	  ska	  göra	  designen	  fördjupar	  sig	  i	  både	  och.	  Platsen	  ska	  vara	  utformad	  efter	  just	  
deras	  behov,	  och	  behov	  kommer	  alltid	  att	  skilja	  sig	  från	  verksamhet	  till	  verksamhet,	  
från	  målgrupp	  till	  målgrupp.	  	  
	  
Inte	  heller	  går	  det	  att	  med	  säkerhet	  säga	  hur	  hälsofrämjande	  trädgårdar,	  natur	  och	  
odlingsterapeutiska	  aktiviteter	  påverkar	  personer	  med	  bipolär	  sjukdom	  då	  endast	  åtta	  
personer	  sammanlagt	  i	  de	  fyra	  studier	  som	  togs	  upp	  i	  litteraturstudien	  var	  
diagnostiserade	  med	  bipolär	  sjukdom	  II,	  i	  depressiv	  fas	  (andra	  diagnoser	  var	  
depression,	  schizofreni,	  dystymi).	  Inte	  heller	  går	  det	  att	  säga	  hur	  odlingsterapeutiska	  
aktiviteter	  skulle	  behöva	  utformas	  eller	  hur	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  bör	  utformas	  
om	  personerna	  befinner	  sig	  i	  en	  manisk	  period.	  	  
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Grahns	  behovspyramid	  kan	  tänka	  användas	  för	  att	  identifiera	  vilka	  av	  de	  nio	  
huvudkaraktärerna	  som	  bör	  finnas	  representerade	  i	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  för	  
personer	  med	  bipolär	  sjukdom.	  Det	  som	  kallas	  inåtriktat	  engagemang	  skulle	  kunna	  vara	  
den	  depressiva	  fasen	  i	  bipolär	  sjukdom	  och	  utåtriktat	  engagemang	  vilket	  skulle	  kunna	  
vara	  den	  maniska	  fasen	  i	  bipolär	  sjukdom.	  Om	  så	  är	  fallet	  vet	  vi	  ej	  med	  säkerhet,	  det	  har	  
inte	  funnit	  några	  studier	  eller	  litteratur	  som	  kan	  bekräfta	  det.	  
	  
Diskussion	  Takträdgårdar	  	  
Det	  finns	  väldigt	  lite	  forskning	  kring	  takträdgårdar.	  En	  stor	  del	  av	  takträdgårdarna	  som	  
finns	  presenterade	  i	  trädgårdslitteraturen	  är	  från	  olika	  städer	  i	  USA.	  I	  stora	  delar	  kan	  vi	  
i	  Sverige	  ta	  efter	  deras	  exempel	  och	  bygga	  takträdgårdar/parker	  i	  våra	  städer.	  
Parkeringshus	  skulle	  exempelvis	  kunna	  bli	  bra	  platser	  för	  takträdgårdar	  även	  i	  Sverige.	  
Däremot	  behöver	  vi	  tänka	  lite	  annorlunda	  vad	  gäller	  växtval	  och	  materialval	  eftersom	  
Sveriges	  kalla	  vintrar	  ställer	  större	  krav	  på	  växterna	  och	  exempelvis	  val	  av	  krukor.	  	  
	  
Forskning	  kring	  extensiva	  gröna	  tak	  finns	  det	  däremot	  gott	  om	  och	  de	  handlar	  
framförallt	  om	  vilka	  fördelar	  som	  vegetativa	  tak	  kan	  föra	  med	  sig.	  Fördelarna	  som	  lyfts	  
fram	  är:	  minskad	  uppvärmning	  av	  byggnader,	  reducering	  av	  regnmängd,	  biologisk	  
mångfald,	  längre	  livslängd	  på	  takets	  ytskikt	  och	  människors	  välmående.	  Det	  är	  alla	  
spännande	  områden	  och	  har	  i	  arbetet	  behandlats	  enligt	  tesen	  att	  intensiva	  gröna	  tak	  
har	  liknande	  fördelar.	  	  
	  
Det	  har	  framkommit	  tydligt	  i	  både	  litteratur	  kring	  takträdgårdar	  och	  hälsofrämjande	  
trädgårdar	  att	  skötsel	  av	  platsen	  är	  av	  stor	  vikt.	  En	  takträdgård	  behöver	  samma	  skötsel	  
som	  en	  vanlig	  trädgård,	  ibland	  mer	  eftersom	  substratet	  torkar	  ut	  snabbare	  på	  ett	  tak.	  
Därför	  är	  det	  viktigt	  vid	  planerande	  och	  genomförande	  av	  en	  takträdgård	  att	  budgeten	  
för	  underhåll	  och	  skötsel	  planeras	  in	  redan	  i	  planeringsstadiet.	  Risken	  finns	  annars	  vid	  
till	  exempel	  sjukhus	  att	  själva	  skötseln	  av	  platsen	  antingen	  läggs	  på	  den	  ofta	  redan	  
överbelastade	  personalen,	  eller	  inte	  blir	  av	  alls	  då	  den	  inte	  ingår	  i	  någons	  
arbetsuppgifter.	  	  
	  
I	  litteraturen	  och	  i	  artiklarna	  har	  det	  till	  viss	  del	  varit	  svårt	  att	  avgöra	  vilken	  typ	  av	  
vegetativt	  tak	  artiklar	  handlar	  om	  då	  många	  olika	  benämningar	  används.	  I	  vissa	  artiklar	  
står	  det	  takträdgård	  men	  i	  beskrivning	  är	  det	  extensiva	  tak	  det	  handlar	  om.	  Kring	  
takträdgårdar	  finns	  bara	  fakta	  från	  andra	  länder	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  veta	  hur	  det	  
fungerar	  i	  ett	  kallare	  klimat	  som	  Sverige	  har.	  Webbplatsen	  Greenroofs.se	  har	  bidragit	  
till	  att	  fylla	  luckor	  om	  hur	  gröna	  tak	  används	  i	  Sverige	  och	  materialanvändning	  vad	  
gäller	  uppbyggnad	  och	  växter	  har	  varit	  värdefull,	  trots	  den	  bristande	  vetenskapliga	  
tyngden.	  	  
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Gemensam	  analys	  och	  reflektion	  
Styrkor	  
Rent	  teoretiskt	  visar	  detta	  arbete	  att	  det	  går	  att	  förena	  riktlinjer	  för	  hälsofrämjande	  
trädgårdar	  med	  riktlinjer	  för	  takträdgårdar.	  Sjukhus	  byggs	  på	  höjden	  (liksom	  städer	  
byggs	  på	  höjden	  idag),	  och	  det	  gäller	  att	  ta	  till	  vara	  på	  och	  se	  potentialen	  i	  vilka	  ytor	  som	  
kan	  omvandlas	  till	  grönskande	  hälsofrämjande	  platser,	  såsom	  tak.	  Vi	  hoppas	  att	  arbetet	  
inspirerar	  till	  vidare	  undersökning	  och	  forskning.	  	  
	  
Växtval	  och	  designval	  möter	  upp	  de	  riktlinjer	  som	  finns	  för	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  
på	  flera	  olika	  sätt.	  Trädgården	  har	  en	  tydlig	  gestaltning	  som	  är	  lätt	  att	  använda	  för	  både	  
patienter	  och	  personal	  och	  som	  möter	  deras	  behov.	  Atriumgården	  kommer	  att	  kunna	  
användas	  på	  helt	  nya	  sätt	  utifrån	  önskemål	  vad	  gäller	  exempelvis	  sittgrupper	  för	  både	  
patienter	  och	  personal.	  	  
	  
Platsen	  är	  planerad	  på	  ett	  hållbart	  sätt	  främst	  genom	  tre	  faktorer;	  växtval	  som	  passar	  
för	  klimatet	  på	  atriumgården,	  principen	  för	  takträdgårdar	  med	  upphöjda	  växtbäddar	  
som	  bidrar	  till	  en	  bra	  växtplats	  för	  perenner,	  träd	  och	  buskar	  och	  medvetet	  material	  och	  
växterval	  som	  kräver	  lite	  skötsel	  gör	  platsen	  hälsofrämjande	  även	  med	  lite	  skötsel,	  
vilket	  är	  aktuellt	  här.	  	  
	  
Svagheter	  	  
Patienterna	  har	  inte	  tillfrågats	  om	  deras	  önskemål	  och	  behov,	  enkätundersökningen	  vi	  
gjort	  visar	  att	  många	  ur	  personalen	  bedömer	  att	  de	  inte	  kan	  skatta	  vad	  patienterna	  har	  
för	  önskemål	  och	  behov.	  Vi	  har	  gjort	  antaganden	  om	  att	  de	  riktlinjer	  vi	  funnit	  om	  
hälsofrämjande	  trädgårdar	  och	  de	  svar	  vi	  fått	  från	  enkäten	  också	  skulle	  passa	  
patienterna,	  huruvida	  det	  stämmer	  vet	  vi	  inte.	  I	  ett	  arbete	  som	  hade	  varit	  på	  högre	  nivå	  
med	  längre	  tid	  eller	  om	  trädgården	  skulle	  förverkligas	  skulle	  det	  vara	  önskvärt	  att	  
utforma	  en	  enkät	  som	  undersöker	  patienternas	  önskemål	  och	  behov.	  
	  
Vi	  kan	  inte	  med	  säkerhet	  säga	  att	  atriumgårdens	  tak	  håller	  för	  den	  gestaltning	  som	  vi	  
har	  gjort.	  En	  byggnadsingenjör	  måste	  undersöka	  platsen	  innan	  anläggande.	  Det	  skulle	  
kunna	  innebära	  att	  trädet	  behöver	  byta	  plats	  för	  att	  taket	  ska	  klara	  den	  extra	  tyngd	  som	  
blir	  där.	  Då	  kommer	  även	  val	  av	  substrat	  och	  uppbyggnad	  behöva	  undersökas	  vidare,	  
exempelvis	  vilket	  substrat	  som	  kan	  passa	  för	  de	  växter	  vi	  har	  valt	  och	  hur	  trädet	  
förankras	  på	  bästa	  sätt	  i	  denna	  takträdgård.	  	  
	  
Sekretessen	  har	  vi	  till	  vissa	  delar	  kunnat	  lösa	  genom	  att	  göra	  sittplats	  för	  personalen	  vid	  
samtalsrummen	  och	  med	  växtbuffert	  mellan.	  Vi	  kan	  dock	  inte	  utesluta	  att	  oro	  kvarstår	  
kring	  denna	  fråga.	  Fläktljuden	  som	  finns	  på	  atriumgården	  skulle	  kunna	  göra	  att	  platsen	  
trots	  våra	  försök	  (vatteninslag,	  växter	  som	  doftar	  och	  lockar	  till	  sig	  djurliv,	  gräs	  som	  
vajar	  osv)	  ändå	  inte	  upplevs	  som	  hälsofrämjande.	  	  
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Sammanfattning	  	  
Hälsofrämjande	  trädgårdar	  
En	  hälsofrämjande	  trädgård	  finns	  ofta	  i	  anslutning	  till	  någon	  form	  av	  vårdinrättning	  och	  
kan	  vara	  till	  för	  att	  främja	  hälsa	  och	  det	  fysiska,	  psykiska,	  intellektuella	  och	  emotionella	  
välbefinnande.	  Det	  kan	  uppnås	  genom	  att	  aktivt	  eller	  passivt	  ta	  del	  av	  och	  uppleva	  
trädgården,	  som	  ska	  vara	  en	  estetiskt	  tilltalande	  plats	  som	  är	  välstrukturerad,	  
tillgänglig	  för	  alla	  och	  lätt	  att	  orientera	  sig	  i.	  För	  att	  främja	  hälsa	  och	  det	  fysiska,	  
psykiska,	  intellektuella	  och	  emotionella	  välbefinnande	  kan	  även	  nära	  grönska	  (trädet	  
utanför	  fönstret,	  den	  egna	  trädgården,	  stadsparken	  osv)	  och	  den	  mer	  vilda	  naturen	  
verka	  i	  terapeutiskt	  syfte.	  
	  
Studier	  som	  beskriver	  hur	  terapeutiska	  odlingsaktiviteter	  används	  och	  hur	  de	  främjar	  
personer	  med	  depression	  har	  redovisats.	  Studierna	  antyder	  att	  sådana	  aktiviteter	  kan	  
reducera	  graden	  av	  depression	  och	  fungera	  som	  en	  positiv	  distraktion	  för	  grubblande	  
och	  ältande.	  Intervjusvaren	  visade	  även	  att	  deltagarna	  upplevde	  aktiviteterna	  som	  
intressanta,	  lärorika	  och	  meningsfulla.	  Antalet	  deltagare	  med	  bipolär	  sjukdom	  i	  
studierna	  var	  väldigt	  litet,	  det	  är	  svårt	  att	  säga	  hur	  dessa	  aktiviteter	  skulle	  påverka	  
personer	  med	  bipolär	  sjukdom	  över	  lag.	  Studierna	  behandlade	  dessutom	  bara	  personer	  
i	  den	  depressiva	  fasen.	  	  
	  
Runt	  sjukhus	  kan	  ett	  antal	  gröna	  utemiljöer	  identifieras,	  alla	  dessa	  miljöer	  kan	  
potentiellt	  vara	  hälsofrämjande	  om	  de	  är	  designade	  på	  rätt	  sätt.	  För	  design	  och	  innehåll	  
i	  en	  hälsofrämjande	  trädgård	  finns	  ingen	  exakt	  mall	  att	  gå	  efter	  men	  riktlinjer	  och	  
rekommendationer	  i	  detta	  arbete	  visar	  på	  att	  trädgården	  uppskattas	  mer	  om	  den	  står	  i	  
kontrast	  till	  vårdmiljön,	  att	  den	  bör	  vara	  tillgänglig	  för	  alla,	  innehålla	  en	  frodig	  varierad	  
grönska	  som	  erbjuder	  olika	  färg,	  form,	  höjd	  och	  struktur	  så	  att	  trädgården	  kan	  upplevas	  
med	  alla	  sinnen	  och	  då	  verka	  terapeutiskt.	  I	  trädgården	  kan	  andra	  inslag	  förhöja	  och	  
förlänga	  denna	  upplevelse	  genom	  att	  erbjuda	  sittplats	  i	  sol	  eller	  skugga,	  belysa	  för	  att	  
förtydliga	  eller	  försköna.	  Konst	  och	  designföremål	  ska	  användas	  med	  försiktighet	  då	  de	  
kan	  upplevas	  och	  tolkas	  negativt.	  	  
Att	  ha	  en	  trädgård	  på	  ett	  sjukhustak	  ställer	  högre	  krav	  på	  val	  av	  växtlighet,	  uppbyggnad,	  
anläggning,	  val	  av	  odlingssubstrat	  med	  mera	  då	  klimatet	  kan	  bli	  mer	  extremt	  och	  
hänsyn	  måste	  tas	  till	  hur	  mycket	  taket	  kan	  bära.	  	  
	  
Takträdgårdar	  
Takträdgårdar	  kan	  på	  många	  sätt	  liknas	  vid	  en	  vanlig	  trädgård	  eller	  mindre	  park	  vad	  
gäller	  växter,	  funktioner	  och	  användande.	  Till	  skillnad	  från	  en	  vanlig	  trädgård	  fungerar	  
ofta	  takträdgårdar	  som	  en	  mötesplats	  på	  ex	  sjukhus,	  arbete,	  hotell,	  flerfamiljshus.	  Det	  
ställer	  därför	  andra	  krav	  på	  tillgänglighet,	  antal	  sittplatser	  och	  underhåll.	  Det	  finns	  
ingen	  självklart	  person	  som	  vill	  sköta	  om	  planteringar.	  Om	  sjukvården	  skulle	  satsa	  på	  
fler	  gröna	  ytor	  för	  personal	  och	  patienter	  behövs	  det	  också	  planera	  för	  underhåll	  av	  
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dessa.	  Så	  att	  pengar	  inte	  läggs	  på	  en	  anläggning	  av	  exempelvis	  atriumgård	  som	  sedan	  
står	  och	  förfaller	  och	  till	  följd	  inte	  används.	  	  
	  
Forskning	  kring	  positiva	  effekter	  av	  vegetation	  på	  tak	  har	  enbart	  inriktat	  sig	  på	  
extensiva	  gröna	  tak,	  men	  eftersom	  de	  intensiva	  gröna	  taken	  har	  väldigt	  lika	  
förutsättningar,	  i	  de	  fall	  då	  takträdgården	  till	  stora	  delar	  är	  täckt	  med	  växter,	  anser	  vi	  
att	  det	  finns	  goda	  anledningar	  att	  tro	  på	  minst	  lika	  goda	  effekter.	  Vid	  utformning	  av	  
takträdgård	  skulle	  man	  kunna	  ha	  som	  inriktning	  att	  gynna	  biologisk	  mångfald	  genom	  
design,	  växtval	  och	  substratval.	  	  
	  
Bilaga	  Växtförslag	  till	  atriumgård	  
Vetenskapligt	  namn	   Svenskt	  namn	   Blomningstid	   Färg	  &	  Höjd	  (cm)	   Effekt	  

Mitten,	  vårdträdet,	  sol	  
	   	   	   	  Träd	  
	   	   	   	  Sorbus	  decora	   Praktrönn	   Maj	   vit,	  (400-‐)	  500	   höstfärg	  

Perenner	  
	   	   	   	  Antennaria	  diocia	  ´Rubra´	   Kattfot	   Maj	  –	  juni	   rödrosa,	  5-‐20	  

	  Armeria	  maritima	  ´Splendens´	   Trift	   Maj	  –	  juni	   rosaröd,	  20	  
	  Geranium	  cinereum	   Silkes	  näva	   Juli	  –	  sept	   svagt	  rosa,	  15-‐30	  
	  Gräs	  

	   	   	   	  Festuca	  gautieri	  ´Pic	  carlit´	   Björngräs	   Juni	  –	  juli	   grön,	  15	  
	  Sesleria	  nitida	   Glansälväxing	   Maj	  –	  juni	   grågrön,	  40-‐60	  
	  Övrigt	  Vårlökar	  som	  tulpaner,	  krokus	  och	  

pärlhyacint	  sprids	  ut	  över	  trädgården	  
	   	   	   	  	   	   	   	   	  

Östra	  sidan,	  halvskugga	  
	   	  Perenner	  

	   	   	   	  Dryopteris	  filix-‐mas	   Träjon	   X	   grön,	  60-‐70	   ormbunke	  
Echinacea	  purpurea	  ´Magnus´	   Rudbeckia	   Juli	  –	  sept	   rödviolett,	  80-‐100	  
Geranium	  endressii	  ´Album´	   Spansk	  näva	   Juni	  –	  aug	   vit,	  30-‐50	   marktäckare	  
Nepeta	  x	  faassenii	  ´Walker´s	  Low´	   Kantnepeta	   Maj	  -‐	  sept	   blålila,	  50	   aromatisk	  
Gräs	  

	   	   	   	  Panicum	  virgatum	  ´Heavy	  metal´	   Jungfruhirs	   (aug)	   gråblå,	  100-‐120	   vippor	  (gräs)	  
Takkåpa	  -‐	  Se	  västra	  delen,	  sadeltak	  

	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Norra	  väggens	  mitt	  och	  meditativ	  plats	  (öst),	  halvskugga	  

	  Perenner	  
	   	   	   	  Aquilegia	  chrysantha	  ´Denver	  gold´	   Guldakleja	   Juni	  –	  juli	   limegul,	  80	  

	  Baptisia	  australis	   Färgväppling	   Juni	  –	  juli	   indigoblå,	  70-‐100	   fröställning	  
Geranium	  renardii	  	   Nätnäva	   Juni	  –	  juli	   vit/violett,	  25-‐40	  

	  Iris	  germanica	  ´Harbour	  blue´	   Trädgårdsiris	   Juni	   violett,	  80	   doftar	  
Monarda	  didyma	   Lila	  temynta	   Juli	  –	  sept	   lilarosa,	  60-‐100	   aromatisk	  
Scutellaria	  incana	   Grå	  frossört	   Aug	  –	  sept	   grålila,	  70-‐90	  
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Nordvästra	  hörnet,	  andrum	  personalen,	  sol	  
	   	   	  Perenner	  

	   	   	   	  Artemisia	  schmidtiana	   Krypmalört	   (aug)	   silvrig,	  30-‐40	   bladverk	  
Calamintha	  nepeta	   Stenkyndel	   Maj	  –	  okt	   vitblå,	  25-‐40	   aromatisk	  
Lavandula	  angustifolia	   Lavendel	   Juli	  –	  aug	   blålila,	  40	   aromatisk	  
Perovskia	  ´Blue	  spire´	   Perovskia	   Juli	  –	  sept	   violett,	  80-‐100	   aromatisk	  
Gräs	  

	   	   	   	  Panicum	  virgatum	  ´Heavy	  metal´	   Jungfruhirs	   (aug)	   gråblått,	  100-‐120	   vippor	  (gräs)	  

	   	   	   	   	  Sydvästra	  hörnet,	  sadeltak,	  sol	  
	   	   	   	  Fetbladsväxter	  
	   	   	   	  Sedum	  album	  ´Murale´	   Vit	  fetknopp	   Juni	  –	  aug	   ljusrosa,	  5	   bladverk	  

Sedum	  acre	  ´Oktober	  fest´	   Gul	  fetknopp	   Juni	  –	  juli	   gräddvit,	  6	   bladverk	  
Sedum	  spurinum	  ´Fuldaglut´	   Kaukasisk	  fetblad	   Juli	  –	  sept	   mörkröd,	  10	   bladverk	  
Sempervivum	  arachnoideum	  ´Minus´	   Spindelvävstaklök	   Juni	  –	  aug	   mörkrosa,	  3	   bladverk	  
Semp.	  cilosum	   Skäggtaklök	   Juni	  –	  aug	   gröngul,	  6-‐10	   bladverk	  
Semp.	  tectorum	  ´Atropurpureum´	   Taklök	   Juli	  –	  aug	   rosa,	  5	   bladverk	  
Semp.	  tectorum	  ´Grandiflorum´	   Taklök	   Juli	  –	  aug	   röd,	  5	   bladverk	  

	   	   	   	   	  Sydvästra	  hörnet,	  växtbuffert,	  halvskugga	  
	   	   	  Perenner	  

	   	   	   	  Echinacea	  purpurea	  ´Magnus´	   Rudbeckia	   Juli	  –	  sept	   rödviolett,	  80-‐100	  
Scutellaria	  incana	   Grå	  frossört	   Aug	  –	  sept	   grålila,	  70-‐90	  

	  Monarda	  didyma	   Lila	  temynta	   Juli	  –	  sept	   lilarosa,	  60-‐100	   aromatisk	  
Calamintha	  nepeta	   Stenkyndel	   Maj	  –	  okt	   vitblå,	  25-‐40	   aromatisk	  
Salvia	  nemorosa	  ´Caradonna´	   Stäppsalvia	   Juni	  –	  sept	   mörkviolett,	  60	   aromatisk	  
Buskar	  

	   	   	   	  Aronia	  melanocarpa	  ´Glorie´E	   Svartaronia	   Juni	   vit,	  60-‐80	   höstfärg	  

	   	   	   	   	  Utgången	  till	  trädgården,	  patienternas	  väntrum,	  halvskugga	  
	   	  Gräs	  

	   	   	   	  Panicum	  virgatum	  ´Heavy	  metal´	   Jungfruhirs	   (aug)	   gråblått,	  100-‐120	   vippor	  (gräs)	  
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