
Kraftsamling för psykisk hälsa

1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

2. Individer som är rustade för att

nå sin fulla potential och 

välmående
3. Hållbara stöd till 

de som behöver

uppdragpsykiskhälsa.se



Psykisk 

hälsa

Psykiskt 

välbefinnande

Psykisk ohälsa

Psykiatriska tillstånd 

Psykiska sjukdomar

Psykiska besvär

Utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser

(Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Begrepp inom psykisk hälsa

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/begrepppsykiskhal

sa.36535.html

Vad är psykisk hälsa? — Folkhälsomyndigheten 

(folkhalsomyndigheten.se)

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/begrepppsykiskhalsa.36535.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/


N A T I O N E L L T  S Y S T E M  F Ö R  K U N S K A P S S T Y R N I N G

Främja, förebygga, behandla, rehabilitera…
fysisk aktivitet och natur – kan spela stor roll
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https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg

-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-

kristid/

VUXNA

ÄLDRE

HR och CHEFER

UKRAINA

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/
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Grönplanera för människors hälsa och välbefinnande!
Ulrika Åkerlund, Boverket & Nicole Lindsjö, Naturvårdsverket 

Seminiarum Miljö och vardagsrörelse för hälsa, 21 mars, 2022

Foto: Jonathan Malmberg



Vad är kommunal grönplanering? 

Grönplanering är en viktig del i arbetet med hållbar 

mark- och vattenanvändning och att kunna integrera, 

ekosystemtjänster och grön infrastruktur i planering, 

byggande och förvaltning av samhälle och landskap.

Del i arbetet för att nå mål:

• Agenda 2030

• Miljökvalitetsmålen 

• Folkhälsomålet

• Friluftslivsmålen 

• Gestaltad livsmiljö

• Etappmålen om ekosystemtjänster och stadsgrönska

Illustration: Tobias Flygar

Illustration: The New Division



Vad är en grönplan?

Ett viktigt verktyg för att arbeta med 
hållbar samhällsplanering  

Genom grönplanen kan grönstrukturens 
många funktioner, ekosystemtjänster och 
värden synliggöras och behov av utveckling 
identifieras. Den är en viktig pusselbit för att 
arbeta med miljömålen och Agenda 2030.

• Strategiskt dokument för kommunens 
grönska, vatten och natur.

• Viktigt underlag till översiktsplanen och 
detaljplaneringen.

• Riktlinjer, åtgärder och uppföljning 
Grönstrukturplan Kristianstad. Karta: Kristianstad kommun



Grönplanens paraplyfunktion



GRÖNOMRÅDET

I grönområdet finns en rik biologisk 

mångfald. Området är viktigt för de olika 

arternas livsmiljöer och det ekologiska 

samspelet. Här finns ett rikt djurliv, vilket 

gör platsen till ett populärt 

rekreationsområde, perfekt för en 

springtur eller promenad.

I villastaden skapar trädgårdarna 

gynnsamma förhållanden för både växter 

och djur att frodas. Gräsmattor, träd och 

buskar reglerar lokalklimatet och är en 

del av kulturarvet.  

VILLASTADEN

VATTENDRAGET

Vattendraget utgör inte bara ett 

vackert inslag i stadsbilden som ger 

stadens dess identitet. Här verkar 

också en mängd olika viktiga 

ekosystem. Dess naturliga kretslopp 

renar och reglerar vatten, ger 

dricksvatten och mat. Att paddla längs 

med stränderna ger hälsa och 

rekreation.

FOTBOLLSPLANEN

Fotbollsplanen är en viktig 

plats för fysisk hälsa, möten 

mellan människor och kan 

också fördröja dagvatten.

VÅTMARKEN

I våtmarksområdet hjälper grönskan till att 

binda jorden och skyddar samtidigt 

staden från extremväder som 

översvämningar, erosion och torka. 

Våtmarken ger både oss, djur och 

småkryp näring och vatten. Hit kan vi ta 

oss om vi vill göra en inspirerande utflykt 

eller ta en kanottur i viken.

Parker och alléer fungerar som stadens 

lungor. Här skapar ekosystemen 

förutsättningar för en frisk miljö där både 

människor, djur och växter kan trivas. 

Parken är en viktig del av stadens gröna 

kulturarv. Här samlas människor för att 

träna, strosa, vila och umgås.

STADSPARKEN

Grönskan är mångfunktionell

Illustration: Mikael Svensson/Scandinav och Boverket



Hur grönplanera?

Foto: Mikael Svensson/Scandinav



• Närhet (minst 300 m)

• Storlek (minst 1 ha)

• Kvalitet

Grönplanera för människors hälsa och 

välbefinnande

Illustration: Jonathan Stoltz och Patrik Grahn.

Foto: Rebecka Rynefelt/Scandinav

Människors 

hälsa och 

välbefinnande



Grönplanera för anpassning till ett ändrat klimat –

naturbaserade lösningar

2022-03-21

Klimat-

anpassning

Foto: Ulrika Åkerlund, BoverketFoto: Mikael Svensson/Scandinav



Grönplanera för biologisk mångfald

2022-03-21

Biologisk 

mångfald och 

resiliens

Foto: Jonathan MalmbergGrön infrastruktur

Illustration: Naturvårdsverket



Grönplanering i lagstiftningen

• PBL

• Miljöbalken

• Kulturmiljölagen

• Väglagen & Lag om 

byggande av järnväg

• Skogsvårdslagen

• Jordabalken

• Lagen om allmänna 

vattentjänster

Illustration: Boverket



Grönplanen och fysisk planering



Att arbeta med grönplanering 



Grönplanera! – en vägledning i två delar
Upplägg och produkter

Bilaga/PDF

metoder och underlag för 

kartläggning av grönstrukturen 

och dess ekosystemtjänster



Syfte, mål och målgrupper

Syfte

• att underlätta för planerare/kommuner att hantera grönska i 

planeringen. 

Mål

• Ta fram en konkret och användarvänlig vägledning om som 

kan användas i planering, byggande, förvaltning och utveckling 

av befintlig grönstruktur. 

Målgrupper  

• kommunala tjänstepersoner och konsulter, även politiker, 

beslutsfattare liksom tjänstepersoner på Länsstyrelser och 

Regioner



Ett samverkansprojekt

Ansvarig myndighet:

Naturvårdsverket och Boverket 

I  samverkan:

9 myndigheter / organisationer

Referensgrupp: 

21 kommuner från norr till söder + 

länsstyrelse och region

Dialog med:

HaV, Länsstyrelserna och 

markägarorganisationer



Så här kan man ta fram en grönplan

Förstudie, 

beslutsunderlag, 

kunskap,  

arbetsorganisation, 

aktörer, dialog

kartläggningens 

betydelse, Samverkan, 

underlag, illustrationer, 

metoder, nivåer på 

kartläggningar. 

Ekosystemtjänster

Exempel på 

tematiska kartor och 

strukturbilder

Koppling till mål / 

ambitioner

Exempel på arbete 

med mål och 

strategier, riktlinjer, 

åtgärder, indikatorer 

för uppföljning, 

Uppsamling; 

beslutande instans, 

samråd, 

kommunikation, 

genomförande



Dialog och kunskapsinhämtning

Kartläggning och sammanställning av teman och 

strukturbilder

Riktlinjer och åtgärder med uppföljning

Precisering av mål och 

formulering av strategier

Foto: Eskilstuna kommun

.

Illustration: Kristianstads kommun
Illustration: Kristianstads kommun

Illustration: Vaggeryds kommun, Botkyrka kommun, Vetlanda kommun, 

Luleå kommun

Konkret arbete



Hur kan vi genom grönplanering skapa 

hälsosamma och attraktiva livsmiljöer

• Använd processen för förankring, samsyn och ökad 

förståelse. Ta chansen till att höja kunskapen hos olika 

aktörer.

• Ett strategiskt dokument som ger riktning för 

grönstrukturen i översiktsplaneringen så väl som i 

det praktiska arbetet med en kontinuerlig grönplanering.

• Underlag för grönplanen kan göra stor nytta inom många 

områden kopplat till klimatanpassning, hälsa och 

välbefinnande, främja biologisk mångfald.



Tack!
Grönplanera!

www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/teman/gronplan/

www.naturvardsverket.se/vagledning-och-

stod/samhallsplanering/gronplanering/

Kommunal grönplanering i praktiken - dialog och 

förankring (naturvardsverket.se)

Nicole Lindsjö

nicole.lindsjo@naturvardsverket.se

Ulrika Åkerlund

ulrika.akerlund@boverket.se

Illustration: The New Division/Boverket

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/gronplan/
http://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/samhallsplanering/gronplanering/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/2022/mars/gronplanering-del-1---dialog-och-forankring/
mailto:nicole.lindsjo@naturvardsverket.se
mailto:ulrika.akerlund@boverket.se


Urbana grönomrâden och folkhälsa -
senaste nytt frân forskningsfronten

Matilda van den Bosch, MD, PhD

Senior forskare: 

Barcelona Institute for Global Health, ISGlobal, Spanien

Adjungerad professor: 

The University of British Columbia, Kanada



VI BEHÖVER FLER TRÄD OCH FÄRRE MEDICINER!
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 Stress

 Fysisk inaktivitet

 Social isolering

 Urbanisering

 Klimatförändringar

Riskfaktorer för ohälsa

Loneliness by Irina Souiki CC BY-NC-ND 2.0



Health Statistics and Informatics

Vilka är de vanligaste sjukdomarna i världen?

DET GLOBALA HÄLSOLÄGET



DEPRESSION ÄR EN DÖDLIG SJUKDOM

Var 40:e sekund tar en människa livet av sig. 



https://theconversation.com/cities-increase-your-risk-of-depression-anxiety-and-psychosis-but-bring-mental-health-benefits-too-128911

Peen et al. (2010). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19624573/ 

STÄDER ÖKAR RISKEN FÖR DEPRESSION, ÂNGEST OCH SCHIZOFRENI



Bratman et al. 2015. Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation. PNAS. 112(28):8567-8572

GRÖNA MILJÖER HAR EN DIREKT POSITIV INVERKAN PÂ HJÄRNAN

n = 40
p < 0.001



TILLGÂNG TILL GRÖNA MILJÖER MINSKAR RISKEN FÖR DEPRESSION

Egorov et al. 2017. Environmental Research, 158:508-521 



LITE GRÖNT + MYCKET LUFTFÖRENINGAR = 62% HÖGRE RISK

MYCKET GRÖNT + LITE LUFTFÖRORENINGAR = 50% LÄGRE RISK

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022000460

Weiran Yuchi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022000460




https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00235-7/fulltext

Ingrid Jarvis

HÖGRE PROCENT AV GRÖNA MILJÖER FÖRBÄTTRAR BARNS TIDIGA UTVECKLING

The Born to be Wise 
project  has received 
funding from the Canadian 
Institutes of Health 
Research, CIHR, Project 
Grant 156152

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00235-7/fulltext


SAMBANDET KUNDE DELVIS FÖRKLARAS GENOM 
MINSKAD EFFEKT AV LUFTFÖRORENINGAR OCH BULLER
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Mediator Total effect Average Causally 
Mediated effect

Average Direct Effect Percentage of the effect 
explained by the 

mediator

β-coefficient (95% CI) β-coefficient (95% CI) β-coefficient (95% CI) Percentage (95% CI)

NO2 (ug/m3) 0.16 (0.04, 0.28) 0.16 (0.09, 0.22) 0.00 (-0.14, 0.13) 97.1 (43.0, 396.0)

PM2.5 (ug/m3) 0.16 (0.04, 0.29) 0.05 (0.02, 0.08) 0.11 (-0.01, 0.24) 29.5 (12.0, 117.0)

Noise (Lden dB(A)) 0.17 (0.04, 0.29) 0.06 (0.04, 0.08) 0.10 (-0.02, 0.23) 35.2 (17.9, 139.0)

Findings represent fixed effect estimates per one interquartile range (IQR) increase in exposure (n=27,372). Adjusted models control for sex, season 
of birth, English as Second Language status, MSP subsidy code, maternal age, lone parent household flag, area-level material deprivation, and 
urbanicity. Models include random effect for teacher ID. All estimated effects and 95% CIs are rounded. EDI = Early Development Instrument.

All inferences, opinions, and conclusions drawn in this study are those of the authors, and do not reflect the opinions or policies of the Data Steward(s).

Slide courtesy of Ingrid Jarvishttps://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00235-7/fulltext

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00235-7/fulltext


TRÄD, GRÄS OCH TOTAL GRÖNSKA ÖKADE CHANSERNA FÖR BÄTTRE 
UTVECKLING, ARTIFICIELLT UNDERLAG MINSKADE CHANSERNA
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Comparable findings with...
• Binary outcome of vulnerability
• Alternate buffer sizes
• Alternate green metric (NDVI)

No evidence of sex differences

GRASS         TREE           TOTAL

Jarvis et al. (2022) Accepted for publication in Environment International 



Fysisk inaktivitet i Sverige

• Svenska barn och ungdomar spenderar 70% av sin vakna tid
stillasittande

• Färre än 20% nâr rekommenderade nivâer av daglig fysisk aktivitet

• Mer än 50% av svenskar i âldrarna mellan 16 och 84 âr lider av
övervikt eller fetma

• “Obesogen” livsmiljö



Stadsmiljöer som befrämjar fysisk aktivitet
präglas av:

- Mindre luftföroreningar

- Minskade utsläpp av växthusgaser

- Färre trafikolyckor

Fysisk aktivitet bidrar ocksâ till
bättre miljö!



TILLGÂNG TILL GRÖNA MILJÖER ÖKAR FYSISK AKTIVITET I EN 
BEFOLKNING
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ENSAMHET OCH BRIST PÂ SOCIALA NÄTVERK ÖKAR DÖDLIGHET

• Farligare än att röka 15 cigaretter om dagen

• Ökar risken för inflammation, hjärtsjukdom, 

stroke och demens

• Vanligare i storstäder

(Holt-Lundstad et al. 2015)



GRÖNA MILJÖER ÖKAR SOCIAL SAMMANHÂLLNING

Elands et al. 2018. In The Oxford Textbook of Nature and Public Health 

(Eds. Van den Bosch & Bird)



‘Where, besides school, can you easily make new friends?’.

Seeland et al. (2009) 

Nyanlända ungdomar 

upplever att 

utomhusmiljöer är den 

bästa miljön för att 

skapa nya social 

kontakter. 

Forest Policy and Economics, Volume 11, Issue 1, 2009, 10–17



Platts-Mills (2015). Clin Rev in allergy and immunology 136(1):1-13

KRAFTIG ÖKNING AV ALLERGIER OCH ASTHMA DE SENASTE 150 ÂREN 



”OLD FRIENDS” I NATUREN

IMMUNE
SYSTEM

Allergy

Asthma

IBD

Eczema

Diabetes

Obesity

Cancer

Roslund et al. 2021; Grönroos et al. 2019; Rook 2013 



Photo: Manuel Velasquez/Getty Images

LUFTFÖRORENINGAR DÖDAR 

7 MILJONER MÄNNISKOR VARJE ÂR
(Landrigan et al. (2017). The Lancet, 391(10119))



48

Diener & Mudu (2021) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721036779#f0025



Avellaneda-Gómez et al. 2022. Environment International

LUFTFÖRORENINGAR ÖKAR RISKEN 
FÖR STROKE

GRÖNA MILJÖER MINSKAR RISKEN!
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Investing $100 million

annually in tree planting could 

provide 77 million people with cooler 

cities and 68 million people with 

cleaner air.
Photo © iStock, Sean Pavone

McDonald et al. 2016. Planting Healthy Air. 

The Nature Conservancy, www.nature.org/healthyair

EKONOMISKA 

INVESTERINGAR I 

TRÄDPLANTERING 

FÖRBÄTTRAR MILJÖN 

OCH RÄDDAR LIV!



Tack för visad uppmärksamhet!

Kontakt: Matilda.vandenbosch@isglobal.org



Från evidens till 
landskapsarkitektur

Utemiljö och natur som hälsofrämjande resurs 

• Anna.Bengtsson@slu.se
• PhD Landskapsarkitekt
• SLU Alnarp



Miljökvaliteter/
Målgrupper

Applied research, POE
Qualitative/quantitative

Modeller och verktyg 
för EBD

Applied research
Qualitative

Evidens 
Natur/Hälsa

Basic research
Quantitative

Politiker och 
beslutsfattare

Planerare 
och gestaltare

Från evidens till evidensbaserad design



Hälsoeffekter av naturkontakt 
och utevistelse

• Forskning visar att naturkontakt och utevistelse är 
hälsofrämjande både på ett fysiskt och psykiskt plan. Det 
finns ett kraftfullt samband mellan minskad risk att dö i 
förtid och att bo nära parker eller naturområden 

• Det finns dessutom ett tydligt samband mellan upplevd 
ohälsa och ett längre avstånd till grönområden 

• Personer som tillhör den lägsta socioekonomiska 
kategorin gynnas i särskilt hög utsträckning av närhet till 
grönområden

(Gascon et al, 2016, Egorov et al, 2016; van den Bosch & Ode Sang 2017; 
Braubach et al, 2017; Grahn & Stigsdotter, 2003; Mitchell & Popham 2008). 



Hälsoeffekter av naturkontakt 
och utevistelse

• Dagsljus initierar och upprätthåller ett flertal viktiga biologiska 
funktioner hos människan. 

• I USA och Europa innehåller inomhusluften vanligen dubbelt till 
femdubbelt fler föroreningar i form av partiklar än utomhusluften. 

• Forskningsläget idag visar obestridliga samband mellan ökad 
fysisk aktivitet (i synnerhet minskat stillasittande) och förbättrad 
hälsa. 

• Om folk bor nära grönområden som erbjuder många 
upplevelsekvaliteter ökar deras fysiska aktivitet. 

• Längre avstånd än 300–400 meter från bostad till grönområdena 
är relaterade till högre risk för psykisk sjukdom 

Holick 2004; 2016; Björk et al, 2008; de Jong et al, 2012; Sturm & Cohen, 2014 



Grönområden av olika storlek fyller 
olika funktion och kan finnas på olika 
högsta avstånd från bostaden. 

De allra minsta områdena har ingen 
nedre storleksgräns och får gärna 
vara belägna precis utanför 
bostaden. 

De större rekreationsområdena kan 
vara belägna en bit utanför 
stadskärnan.

Typ av 
grönområde

Minsta 
storlek 
(≈ha)

Högsta 
avstånd från
bostaden (≈m)

Rekreations-
område

>100 5 000

Stadspark >20 2 000

Stadsdelspark 5–7 1 500

Grannskapspark 1–2 300

Stadsgrönska/ 
fickpark

<1 <300

Movium Fakta 2021 (3)

Storlek och avstånd till grönområden



Evidens för utsikt mot grönska från sjukhussäng

Ulrich, 1984



Utevistelse, utsikt med naturinslag och tillgång
till dagsljus i vårdsammanhang

En mångfald av hälsoeffekter för patienter:

• Bättre fysiskt och psykiskt välmående
• Mindre stress, smärta, oro
• Minskad depression
• Förbättringar avseende puls och

blodtryck
• Bättre sömn och sömnmönster
• Färre demenssymptom
• Minskad medicinering
• Färre fallolyckor

Tang and Brown, 2006; Ottosson & Grahn, 2005; Velaarde et al. 2007; Ulrich et al. 2008; 
Whear et al. 2014; Detweiler, 2012; Gonzales and Kirkevol, 2013; Murroni et al. 2021; 

Rigshospitalet Köpenhamn 2018 



Återhämtning för personal på intensivvård

• Signifikant bättre återhämtning av  
stressymptom vid paus i trädgård

• Paus inomhus hade ingen effekt på 
graden av utbrändhet

Cordoza & Ulrich et al., 2018 ICU, Portland Oregon

• Kostnaden för trädgården återgäldad 
på 2,2 år!



Några ekonomiska incitament 
för natur och grönska 

•Minskad dödlighet i hjärt och kärlsjukdomar

•Minskade vårdkostnader på grund av för låg födelsevikt

•Färre symptom och minskad medicinering för barn med 
ADHD

•Färre incidenter och fallskador vid äldreboende

•minskad medicinering som i sin tur leder till ytterligare
färre fallskador

•Fler personer klarar sin gymnasieexamen

•Minskad kriminalitet

Wolf, K. L, Measells, M. K, Grado, S. C, & Robbins, A. S.T. (2015). 



Naturkontakt och grönska på 
arbetsplatsen

• Utsikt mot grönska på arbetsplatsen är 
fördelaktigt för arbetskraft, arbetsförmåga 
och arbetsglädje.

• Grönska är korrelerat med bättre kortminne 
och koncentrationsförmåga samt möjliggör 
återhämtning av koncentrationsförmåga.

• Bra utemiljö ger ökad trivsel och medkänsla 
med andra. 

• Naturkontakt främjar kreativit tänkande i
form av nyfikenhet, flexibelt tänkande och
förmåga att få nya idéer.

Plambech & Konijnendijk van den Bosch, 2015



Evidensbaserade Design 
Processer (EBD)

Natur, grönska och dagsljus



Typ av natur spelar roll

• För människor som har djup relation till naturen, blir en 
ekologiskt rik natur läkande, helande och återhämtande 
på ett mycket starkare sätt 

• Platser som har ekologiska värden, kanske med stora 
gamla lövträd, eller ängar, olika sorters ekosystem som 
är viktiga för den biologiska mångfalden

• Stadens natur är och kommer att vara vår vanligaste 
kontakt med naturen. Att skapa livsmiljöer som stöder 
människors välbefinnande och ekologisk hållbarhet är 
därför angeläget.

Giusti, M., & Samuelsson, K. (2020). The regenerative compatibility: A synergy
between healthy ecosystems, environmental attitudes, and restorative
experiences. PloS one, 15(1), e0227311. 



(Grahn, 1991; Stoltz & Grahn, manuscript)

Forskning visar att vi upplever åtta 
karaktärer i miljön, egenskaper som 
handlar om vad miljön erbjuder.

Karaktärerna kan samverka och flera 
kan förekomma på samma plats.

Ju fler karaktärer som förekommer på 
en plats (om utrymme finns) desto 
populärare blir platsen

Åtta miljökaraktärer (PSD)

SOCIAL

KULTUR

ÖPPEN

ARTRIK

ROFYLLD

AVSKILD

NATUR

RYMD



(Grahn, 1991; Stoltz & Grahn, 2021)

SOCIAL

KULTUR

ÖPPEN

ARTRIK

ROFYLLD

AVSKILD

NATURLIK

RYMD



Teorier om restorativa (återhämtande) miljöer
• Naturmiljöer återställer vår fysiska hälsa (Roger Ulrich)

• Naturmiljöer återställer vår koncentrationsförmåga (Stephen & Rachel Kaplan)



Äldrestudien

(Ottosson, Johan & Grahn, Patrik, 1998, Utemiljöns betydelse 
för äldre med stort vårdbehov. Stad & Land, 155:1998, Alnarp.)



Störst effekter för de som:

Är sjukast och svagast

Upplever stress och oro

Är djupt påverkade av en kris
Whear et al., 2014; Ottosson & Grahn, 2006, 2008; 

Ulrich et al., 2008

Även de som är mest känsliga för 
design och utformning för att 
kunna använda miljöer 
Lawton & Nahemow, 1973

Utåtriktat
engagemang

Aktivt 
deltagande

Känslomässigt
deltagande

Inåtriktat
engagemang

STORT 
VÄLMÅENDE

LÅGT
VÄLMÅENDE

Utemiljö för hälsa, trivsel och utveckling

Modell för en stödjande miljö (Grahn, 1991)



Utemiljö för hälsa, trivsel 
och utveckling



Alnarps rehabiliteringsträdgård 
ett exempel på design som bygger på forskningsprinciper

Skiss: Barbro Gabrielsson



Hälsofrämjande miljökvaliteter
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SOCIAL

KULTUR

UTSIKT

RYMD

ARTRIK

ROFYLLD

VILD NATUR
AVSKILD

(Bengtsson & Grahn, 2014)

SOCIAL OCH 
AKTIV

LUGN OCH 
AVSKILD
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Tillgång till natur och
omgivande liv ger positiva
intryck, omväxling och
variation i vardagen. 

Därför behövs en
stimulerande design av
utemiljön som främjar
stimulans av sinnen och
intellekt och ger tillgång till 
positiva intryck:

• Meningsfulla aktiviteter
• Årstidsväxlingar
• Dofta, höra, känna, smaka
• Anknytning till liv
• Anknytning till gången tid
• Samvaro

Hälsofrämjande miljökvaliteter
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För att alla ska kunna
och våga använda
utemiljön behövs en
bekväm design som
främjar trygghet och
säkerhet och skyddar
mot negativa intryck.

• Nära och enkelt att
komma ut

• Lätt att känna igen sig
• Tryggt och säkert
• Skydd för väder och

vind
• Omgärdning
• Rofyllt

Hälsofrämjande miljökvaliteter



Boverkets illustration av principmodellen Fyra zoner av kontakt med utemiljön (Boverket, 2022)

• För att optimalt ta vara på utemiljön som 
hälsofrämjande resurs måste alla zoner beaktas. 
• Olika zoner har olika roll och betydelse. Flera av 
effekterna uppstår redan inne i byggnaden, i zon 1.

Fyra zoner av kontakt med 
utemiljön

• De positiva effekterna av kontakt med utemiljön är 
större ju äldre, sjukare och svagare personen är.
• Viktigt att undersöka möjligheten till kontakt utifrån 
relevanta positioner



Möjligheter till kontakt med utemiljön

• hur zonen ter sig och är belägen på platsen
• möjligheten för bekväm kontakt med utemiljön i respektive zon
• möjligheten för stimulerande kontakt med utemiljön i respektive zon
• samspelet mellan zonerna

Principmodellen Fyra zoner av kontakt med utemiljön (Bengtsson, 2015)



Utemiljöns fyra zoner

2022-03-21

• Finns med både i grönstrukturplaner och 

PTS utemiljö.

• I grönstrukturplanerna framgår det om 

det finns låga eller höga kvalitéer på 

utemiljön i det område som berörs av 

projektet. 

• Grönstrukturplan finns för Ryhov och är 

underframtagande för Höglandssjukhuset 

och Värnamosjukhus. 

Slide: Robert Burman



Zon 0 – artificiella fönster

2022-03-21

Slide: Robert Burman

Strålkanon Länssjukhuset Ryhov



Zon 1- Kontakt med utemiljön genom fönster

Utsikt från översta våningen på hus 

D2 (hus under uppförande), visar de 

stora trädens betydelse för miljön. 

Genom glasburspråken har 

kontakten med utemiljön blivit bra

Slide: Robert Burman



Zon 2/3 Innergård till verksamheten

2022-03-21

Slide: Robert Burman

Nybygg innergård hus D1. 

Bra exempel på 

utformning av innergård 

utifrån forskningsevidens.

En återhämtande miljö, 

som skapar en känsla av 

vild miljö. Den är kravlös, 

vilket är bra när patienter 

eller personal mår  som 

sämst. 



2022-03-21

Slide: Robert Burman

Slingan



Zon 1 Kontakt med utemiljön inifrån

Utsikt mot grönska
• Kortare sjukhusvistelse
• Mindre medicinering
• Patienternas upplevelse av fysisk och mental hälsa
• Minskad smärta, stress och depression
• Mer nöjda patienter, personal och besökare

Dagsljus
Sömnmönster
Medicinering

(Kaplan, 1981, 2001; Ulrich, 1984; Parker et al., 2004; Bahamman, 2006; Bengtsson & Carlsson, 2006; Tang & Brown, 2006; Cooper 
Marcus, 2007;  Velaarde et al., 2007; Ulrich et al., 2008; Fröst et al., 2012, 2013; Raanaas et al., 2012; Nordin et al., 2015; Walch et al., 2005)



Zon 2 Övergångszon
(balkonger, terrasser, vinterträdgårdar, växthus, uteplatser)                                           

• Bygger samman inomhus och utomhusmiljöerna
fysiskt och visuellt

• Unik kombination av: 

- Utemiljön - sinnlig stimulans: ljus, luft, utsikt

- Innemiljö - bekvämt, skyddat, privat

• Hjälper brukarna att knyta an till världen utanför 
• Socialt umgänge

(Chalfont & Rodiek, 2005; Chalfont, 2007, 2008; Rodiek, 2008)



Zon 3 Trädgården/Parken

• Teorier om restorativa och stödjande miljöer
(Grahn et al., 2010; Ulrich, 1999; Kaplan & Kaplan, 1989)

• Evidens – hälsoeffekter
(Ulrich, 1986, 1999; Rodiek, 2002; Ottoson & Grahn, 2006;      

Rappe et al., 2006; Tang & Brown, 2006; Ulrich et al., 2008; 
Gonzaled & Kirkevol, 2013; Whear et al., 2014;)

• Evidens – Miljöns kvaliteter
(Bengtsson & Carlsson, 2006,2013; Cooper Marcus, 2007; 
Rodiek, 2008; Grahn et al., 2010; Tenngart Ivarsson, 2011; 
Pálsdóttir, 2014)

(Cohen-Mansfield & Werner, 1998; Cooper Marcus & Barnes, 1999; Ulrich, 1999; Bengtsson & Carlsson, 2006; Cooper Marcus, 2007; 
Cooper Marcus & Sach, 2014)



Zon 4 Kontakt med omgivande miljö

• En del brukargrupper upplever fördelar
med kontakt med omgivande miljö:
- stimulans
- anknytning till tidigare liv

• Andra brukargrupper upplever ett start 
behov att skärma bort omgivande miljö

- behov att vara ifred
- att inte se och inte bli sedd av andra

(Kellert et al., 2005; Bengtsson & Carlsson, 2006, 2013; Kearney & Winterbottom, 2006; Eriksson et al., 2011; Tenngart Ivarsson, 2011; 
Lygum et al., 2013; Pálsdóttir, 2014; Rodiek et al., 2016 )



BRUKARGRUPPER KÄNSLIGA FÖR 
ÖVERSTIMULANS
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BRUKARGRUPPER KÄNSLIGA FÖR 
UNDERSTIMULANS

BEKVÄM
A1-A6

BEKVÄM
A1-A6

(Bengtsson, 2015)

Olika brukargrupper – olika behov



Modeller och verktyg för EBD-processer

https://pub.epsilon.slu.se/15686/11/bengtsson_a_et_al_181008.pdf



Projekt där vi använt och utvecklat modeller och 
verktyg för hur forskning om hälsofrämjande utemiljö 
kan komma in i design och planeringsprocesser.

• Alnarp rehabiliteringsträdgård
• Restorativ arbetsplats
• Grönstrukturplaner till sjukhusområden i RJL
• Parkmiljöer i Täby och Stavanger
• Gestaltning av takträdgård till Minneskliniken i 

Malmö

EBD-projekt: 
Hälsofrämjande  utemiljö 



Miljökvaliteter/
Målgrupper

Applied research, POE
Qualitative/quantitative

Modeller och verktyg 
för EBD

Applied research
Qualitative

Evidens 
Natur/Hälsa

Basic research
Quantitative

Politiker och 
beslutsfattare

Planerare 
och gestaltare, 
brukardialoger

Från evidens till evidensbaserad design

Motivera &  
engagera

Informera & 
inspirera



https://pub.epsilon.slu.se/15686/11/bengtsson_a_et_al_181008.pdf



Barns kontakt 
med djur i 
vardagen

Emilie Stroh (Med.dr)
Avd. Arbets- & miljömedicin

Medicinska fakulteten
Lunds universitet

https://www.slu.se/ew-nyheter/2021/11/barns-mote-med-djur/



• Spädbarn kan skilja mellan ”döda” och 
levande ting

• Redan från ca 7 månaders visar barn 
ett stort intresse för djur. 

• Vid ca 4 år börjar barn uppleva djur 
som “levande” självständiga varelser 
med känslor

• Först från ca 8 år uppfattas ”immobila 
varelser” (t.ex. plantor och svampar) 
som levande.

BARN FASCINERAS AV DJUR





INTERAKTION
En lyckad relation med djuret bygger på att barnet kan tillgodogöra sig nya 
erfarenheter och hitta sätt att kompensera och hantera sina egna önskningar 
och behov i relation till djurets. Detta kräver tid och engagemang.

Barn som interagerar med djur har bättre utvecklad självkontroll, 
ansvarskänsla samt emotionell och social kompetens jämfört med barn som 
saknade djurinteraktion. 



“HÄSTTJEJER”



HUSDJUR

ENGAGEMANG
I SYSKON
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I HUSDJUR



Barns omsorg om 
husdjur är könsneutral

EMOTIONELL
TRÄNING



När barn och ungdomar 
ombeds nämna de mest 
betydelsefulla individerna i 
sina liv så nämner de ofta 
något husdjur. 

Lättare för barnen att berätta
hemligheter, uttrycka starka
känslor som rädsla, ilska, glädje
och sorg för djur.

Något de gör i minst lika hög
grad som till närstående
familjemedlemmar. 



Om vi nu har husdjur/tamdjur 
– varför är interaktion med vilda djur viktigt?



Barn som samspelar mycket med djur under uppväxten uppvisar 
också tidigt ett mindre egocentriskt och mer biocentriskt sätt att 
resonera. 

Kontakt med husdjur i vardagen visar sig leda till starkare och mer
positiva känslor mot djur över lag. 

En nära och stark relation med djur ger barnet bättre kunskap om 
djur i allmänhet. 

Barns relation till djur kan aktivt förbättras genom att skapa fler
chanser till positiv interaktion med djur i barnens vardag (detta är
extra viktigt för barn utan husdjur).





Vilka möjligheter har våra barn till att träffa på vilda djur?



Individer vilka hade närhet 

till naturen gjorde fler 

”gröna val” i vardagen. 

Detta gäller oavsett var 

folk levde och oavsett om 

personen i fråga var 

gammal eller ung, man 

eller kvinna, rik eller fattig.

Individer utan tillgång till 

grönområden spenderar 

mindre fritid i naturen och 

agerar också mindre 

miljövänligt när det gäller 

återvinning, ekologiska och 

lokala inköp, samt att jobba 

ideellt för miljön.



Djur väcker barns fascination, 
intresse och engagemang
för naturen …

För våra barns 
utveckling/välmående och 
jordens överlevnad behöver vi 
ta tillvara på denna möjlighet 
för att engagera kommande 
generationer i vår natur och 
miljö!

För detta krävs det att vi ger våra 
barn tillgång till djur och natur i 
sin vardag …

NU!


