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Hållbar hälsa
Folkhälsoutmaningar och design av utemiljöer

• Folkhälsoutmaningar, hälsorisker kopplat till t.ex.:
– Fysisk inaktivitet
– Ofrivillig ensamhet
– Psykisk ohälsa, stress
– Folkhälsomyndighetens årsrapport 2021, visar t. ex. att:

• Nedsatt psykiskt välbefinnande och stressrelaterad ohälsa 
ökar, främst hos unga vuxna

• Över hälften (52 procent) av Sveriges befolkning har 
övervikt eller fetma, är högst (62-63 procent) hos personer 
över 45-. Ökar i alla åldersgrupper, särskilt bland yngre och 
45–64 år.

• Utemiljön som verktyg för att möta 
folkhälsoutmaningar, t. ex. genom att:
– Stimulera till fysisk aktivitet
– Stimulera till social interaktion/möten
– Stödja återhämtning från stressrelaterad ohälsa



Forskningsbakgrund
Gröna miljöers betydelse för hälsa och välmående

• Naturkontakt bidrar till både ökat upplevt välmående, och fysiskt mätbara 
positiva hälsoeffekter
• Fysiska: bl.a. kondition, blod tryck, mindre sjukdom symptom, hjärnvågor (alfa, beta)
• Kognitiva: minskad stress, ångest, oro, förbättrad uppmärksamhet, ökad 

koncentrationsförmåga och problemlösningsförmåga.
• Beteendemässiga: bättre coping (ökad förmåga att hantera…), social interaktion, minskad 

agression

• Välbelagda hälsoeffekter av tillgång till natur och gröna miljöer:
• Fysisk aktivitet
• Social interaktion/social hållbarhet och stressprevention/-återhämtning
• Stödjer stressåterhämtning och stressprevention (buffrande effekt)
• Klimatreglering av urbant micro-klimat (temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, buller)
• Tillgång till dagsljus

• Redan visuell kontakt genom fönster ger effekt! (Roger S. Ulrich , 1984)



Forskningsbakgrund
Gröna miljöers betydelse för hälsa och välmående

• Lästips och referenser 
– van den Bosch, M. & Bird, W., 2018. Oxford Textbook of Nature and Public Health. The 

role of nature in improving the health of a population: Oxford University press. 
– WHO, 2016. Urban green spaces and health. A review of evidence, Copenhagen: WHO 

Regional office for Europe.
– Hartig, T., Mitchell, R., de Vries, S. & Frumkin, H., 2014. Nature and Health. The Annual 

Review of Public Health, 35(21), s. 1-22. 
– Ulrich, R. S. & et. al, 2008. A review of the research literature on evidence-based 

halthcare design. Healthcare Leadership, September. 



Landskapspreferens och hälsa
- förklaringsmodeller

• Evolutionära teorier 
– Savanna-teorin (Orians, 1984)
– Prospect-Refuge (Appelton, 1975)

• Kulturella teorier 
– Topophilia theory (Tuan, 1974)

• …eller både och? 
– (Adevi & Grahn, 2012)

• Stressåterhämtning
– Stress Recovery Theroy (Pshycoevolutionary theory) 

(Ulrich, 1983)
– Attention Restoration Theory (Kaplan & Kaplan, 1989)

• Alternativa förklaringsmodeller
– Perceptual Fluency Account (PFA), (van den Berg, 2011)



Från forskningsteori till design 
av hälsofrämjande utemiljöer
• Hur omsätter vi den kunskapen när vi 

designer och utvecklar utemiljöer? 

• Vad är hälsofrämjande design? 

• Hur kan man säga att en design är
evidensbaserad?



FoU samarbetsprojekt Täby kommun och SLU
Program för hälsostråk i Täby

FoU projektets syfte och mål:
• Testa och utvärdera användning av evidensbaserade modeller och verktyg
• Utveckla kunskap om evidensbaserade designprocesser – guida utveckling av 

hälsofrämjande utemilijöer
Samarbetsprojekt (FoU), 
fallstudier: 

– SLU/Alnarps
rehabiliterings-trädgård

• Living lab
– Täby Hälsopark, 

Hälsostråk
• Parker, Offentlig miljö

– Ryhov Länssjukhus
(Jönköping) 

• Grönstrukturplan
– Skånes

Universitetssjukhus
(Malmö)

• Minneskliniken SUS 
(Malmö)



Verktyg och metoder för evidensbaserad design
• Samarbetsprojektet utvärderar användning av designverktyget Quality 

Evaluation Tool (QET) – (Bengtsson & Grahn, 2014).
QET baseras på, och knyter ihop, en mängd forskningsevidens kring utemiljöers 

hälsofrämjande effekter till ett verktyg som guidar designprocessen vid utveckling 
av hälsofrämjande utemiljöer

• QET-verktygets delar, 3 designkoncept:
– Miljökvaliteter för Bekväm design 
– Miljökvaliteter för Stimulerande design
– Utmaningsgradient
– Principmodell Fyra zoner av kontakt med utemiljön

• Används i en evidensbaserad designprocess i tre steg:
1. Inventera platsens befintliga miljökvaliteter – i relation till fyra zoner
2. Inventera brukarbehov – i relation till fyra zoner
3. Ta fram desingförslag/åtgärdsförslag baserat på resultat från steg 1 och 2.



Quality Evaluation Tool (QET) 
- verktygets uppbyggnad

QET-verktygets delar:
• Miljökvaliteter för Bekväm design

– Gör miljön tillgänglig, trygg, säker och 
bekväm att använda

• Miljökvaliteter för Stimulerande design
– Hälsofrämjande aktiviteter och upplevelser
– Inkluderar 8 parkkaraktärer, Percieved 

Sensory Dimensions (Grahn & Stigsdotter, 
2010; Stoltz & Grahn, 2021).

• Utmaningsgradient
– relaterar till olika brukarbehov

• Fyra zoner av kontakt med utemiljön
– relationen mellan utemiljö och byggd miljö

Pyramiden för stödjande miljöer i relation till 19 evidensbaserade 
miljökvaliteter för Bekväm design och Stimulerande design (Bengtsson
& Grahn, 2014).



Quality Evaluation Tool (QET) 
- verktygets uppbyggnad

QET-verktygets delar:
• Miljökvaliteter för Bekväm design

– Gör miljön tillgänglig, trygg, säker och 
användbar

• Miljökvaliteter för Stimulerande design
– Hälsofrämjande aktiviteter och upplevelser
– Inkluderar 8 parkkaraktärer, Percieved Sensory 

Dimensions (Grahn & Stigsdotter, 2010; Stoltz & 
Grahn, 2021).

• Utmaningsgradient
– relaterar till olika brukarbehov

• Fyra zoner av kontakt med utemiljön
– relationen mellan utemiljö och byggd miljö

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



En evidensbaserad designprocess 
- verktygets användning

1. Inventera platsens befintliga
miljökvaliteter
- Sex miljökvaliteter för Bekväm

design och,
- tretton miljökvaliteter för

Stimulerande design 
- i relation till modellen Fyra zoner

av kontakt med utemiljön

2. Identifiera brukarbehov
- i relation till Fyra zoner av kontakt

med utemiljön

3. Ta fram desingförslag/ 
åtgärdsförslag
- baserat på resultat från steg 1 

och 2.

4. Utvärdering av åtgärder och 
designförslag 
- Post occupancy evaluation (POE)

QET- verktyget, en evidensbaserad designprocess (Bengtsson, 2015)



Vad är evidensbaserad design (EBD)?
• Inte en standard-design-lösning 

som passar alla
• Processen viktig 

- hur man kommer fram till en 
designlösning och, 

- vilken information man baserar sina 
designbeslut på.

• Kontextbaserat
– beroende på sammanhang och vilka 

brukare man riktar sig till.

Användning av evidens för att stödja dialog i 
designprocesser (Fröst, 2014)

Kritiskt tänkande är
nödvändigt för att
designer ska kunna
omsätta evidens till 
praktik (Hamilton, 2003)

Evidensbaserad design är en metodologi och en
process för att integrera kunskap från olika
discipliner för att skapa mätbara relationer mellan
den fysiska miljön och dess påverkan. 

Målet med EBD är att kunna basera designbeslut
på bästa tillgängliga forskning för att på så vis nå
bästa möjliga resultat (Chalmers PTS, 2011)

Designbeslut grundade på
bästa tillgängliga information 
från trovärdig forskning och 
utvärdering av existerande
projekt (Hamilton, 2003).

“Evidence-based design is the conscientious, explicit and judicious use of current best evidence 
from research and practice in making critical decisions, together with an informed client, about 
the design of each individual and unique project.” Hamilton K., 2007, 2008, 2009, 2019)

“Evidence-based design is no 
single solution, it’s a process, not 
a prescription” (Taylor E., 2019)



Program för utveckling av Hälsostråk
Exempel från samarbetsprojekt Täby kommun och SLU



Program för Hälsostråk i Täby
– Inventering miljökvaliteter, exempel
• Inventering av miljökvaliteter för Bekväm design

– varje miljökvalitet har inventerats och värderats, delområde för delområde, övergripande 
över hela stråket

Exempel ur Program för Hälsostråk, Täby kommun: inventering av miljökvaliteter för Bekväm design, parkvis.



Program för Hälsostråk i Täby
– Inventering miljökvaliteter, exempel
• Inventering av miljökvaliteter för Bekväm design

– Stråkövergripande sammanställning över hur starkt respektive kvalitet är representerad.

Exempel ur Program för Hälsostråk, Täby kommun: tillgång på miljökvaliteter för bekväm design, stråkövergripande.



Program för Hälsostråk i Täby
– Inventering miljökvaliteter, exempel
• Inventering av miljökvaliteter för Stimulerande design
• Tillgång inventerats stråkövergripande

– Platser med stark tillgång till respektive miljökvalitet identifieras
– Identifiera var det finns bäst naturliga förutsättningar att utveckla olika kvaliteter, var det

finns brister på tillgång till olika hälsofrämjande miljökvaliteter.

Exempel ur Program för Hälsostråk, Täby kommun: inventering av miljökvaliteter för stimulerande design, stråkövergripande.



Program för Hälsostråk i Täby
– Inventering miljökvaliteter, exempel
• Inventering av miljökvaliteter för Stimulerande design

– Stråkövergripande summering– identifierar var det finns stark tillgång till/brist på tillgång till 
respektive miljökvalitet.

– Fokus att identifiera var miljökvaliteterna finns starkt representerade längs stråket. Visar 
befintliga värden att bevara/utveckla

Exempel ur Program för Hälsostråk, Täby kommun: tillgång på miljökvaliteter för stimulerande design, stråkövergripande.



Program för Hälsostråk i Täby
– Inventering Fyra zoner, exempel

Exempel på tillgång till zon 3 ytor från bostäder och andra funktioner
central inom utvecklingsområdet. . 

• Kartlägg relation mellan 
byggd miljö och utemiljö 
med Fyra zoner av 
kontakt med utemiljön:
- Offentlig miljö ‘Allmän

platsmark’ = zon 4
- Omvänt perspektiv –

närma sig den byggda
miljön utifrån zon 4

- Identifiera omgivningens
(egen) tillgång till zon 3. 



Program för Hälsostråk i Täby
– Inventering brukarbehov, exempel
Identifiera övergripande brukarbehov:

• Sammanfattning forskning
– hälsoeffekter för olika brukargrupper (generellt, äldre, 

stress)

• Grönplan
– enkät, underlag från invånarna

Identifiera platsspecifka brukarbehov:

• Workshop, Fokusintervjuer
– lokala nyckelpersoner, föreningar, intresseorg.
– fokus på olika brukargrupper
– barnråd etc.

• Invånardialog
– vid varje enskilt parkutvecklingsprojekt

Exempel, bild från Program för Hälsostråk, Täby kommun



Program för Hälsostråk i Täby
– Identifiering brukarbehov, exempel
• Brukarbehov och Fyra zoner av kontakt med utemiljön • Identifiera platser med 

brukarunika behov:
– Har intilliggande fastigheter 

tillgång till egen zon 3 yta? 
 påverkar behov och användning 

av den zon 4 miljö som utvecklas.
– Identifiera var längs stråket det 

finns olika/särskilda brukarbehov, 
(t ex äldreboende, förskolor, 
villabebyggelse, flerbostadshus 
etc).

– Varje delprojekt inom stråket 
behöver zooma in och titta 
fördjupat på vilka behov som finns 
i anslutning till just den platsen.

Exempel på identifiering av några verksamheter och brukargrupper som är viktiga att fokusera
på i olika områden längs stråket. 



Program för Hälsostråk i Täby
– Åtgärdsförslag program, exempel

• Stråket övergripande
– layout och disponering av 

miljökvaliteter

• Parkvis åtgärdsförslag 
– som föreslår vilka 

miljökvaliteter som prioriteras 
att bevara och utveckla inom 
respektive park/delområde.



Program för Hälsostråk i Täby
– Åtgärdsförslag program, exempel

• Stråkets kopplingar – övergripande vision
– Tillgång till stadsnära gröna- och blå rekreationsvärden i anslutning till stråket 
– Identifiering av stråkövergripande barriärer och möjliga framtida kopplingar



Program för Hälsostråk i Täby
Analys och åtgärdsförslag för utvecklig av Bekväm design

Exempelbilder ur Program för Hälsosråk, Täby kommun.

• Stråkövergripande tillgång/bristanalys
- Belyser stråkets struktur och kopplingar
- Analys av brist på tillgång till miljökvaliteter 

och miljöaspekter som påverkar 
förutsättningar för ett bekvämt nyttjande, 
t.ex, barriärer, bullerkällor, orienterbarhet 
osv.

• Stråkövergripande utvecklings förslag:
- Åtgärder för att göra platser tillgängliga, trygga 

och bekväma.
- Åtgärder för att tillgänggöra stråkets 

upplevelsekvaliteter, t. ex. föreslås alternativa 
naturpräglade stråk och upplevelsestråk som 
komplement till traditionella gångstråk. 
Transportsträckor och utmaning!  



Program för Hälsostråk i Täby
Analys och åtgärdsförslag för Stimulerande design

• Stråkets övergripande layout - analys 
och åtgärdsförslag för utveckling av 
Stimulerande design
– generella/övergripande åtgärdsförslag 
– Skalgradient: urbant – natur
– stråkövergripande disponering av 

miljökvaliteter 
– förslag på övergripande designinriktning 

och stråksammanbindande 
designelement

– tillgång till en variation av olika typer av 
hälsofrämjande upplevelsekvaliteter -
vad? Var?

– olika fokus/inriktning i olika delar, 
tillgodose alla behov övergripande men 
inte allt på samma plats, olika 
fokus/inriktning i olika delar



Funktioner som möter folkhälsoutmaningar
Analys av miljökvaliteter för Stimulerande design

• Inventering summeras i 4 klasser
• Relaterar till utmaningsgradient – olika brukarbehov
• Relaterar till hur utemiljöns miljökvaliteters kan bidra till att möta folkhälsoutmaningar:

– Fysisk inaktivitet – Möjliggöra och inspirera till fysisk aktivitet
– Ofrivillig ensamhet - Stimulera till sociala möten/interaktion
– Stressrelaterad ohälsa – Restorativa kvaliteter  - återhämtning från stress

(Bengtsson, 2017). Inventerade starka värden av miljökvaliteter för stimulerande design klustrade i fyra klasser.



Program för Hälsostråk i Täby
– Åtgärdsförslag program, exempel

• Parkvis åtgärdsförslag för utveckling av Bekväm design och Stimulerande design
– Bekväm design: Platsspecifik analys av och åtgärdsförslag för att göra platsen tillgänglig, trygg och 

användbar för olika brukare
– Stimulerande design: Förslag på utvecklingsinriktning för tillgång till hälsofrämjande 

upplevelsekvaliteter, prioritera vilka miljökvaliteter prioritera att bevara och utveckla i parkens olika 
delar



Vill du veta mer?
• Evidensbaserad design av utemiljö i 

vårdsammanhang – en forskningssammanställning
https://pub.epsilon.slu.se/15686/

• Hälsofrämjande utemiljöer 
Movium Fakta 2020 nr 4, 
https://movium.holmbergs.com/sv/product/faktablad-
movium-fakta-2011/movium-fakta-2020-nr-4-
halsoframjande-utemiljoer--99000367

• Hälsofrämjande parkdesign: en fallstudie genom 
deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering 
och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby
https://stud.epsilon.slu.se/16352/

https://pub.epsilon.slu.se/15686/
https://movium.holmbergs.com/sv/product/faktablad-movium-fakta-2011/movium-fakta-2020-nr-4-halsoframjande-utemiljoer--99000367
https://stud.epsilon.slu.se/16352/
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