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Inledning

ALLA HAR VI behov av att komma ut i friska luften ibland. Det
gäller förstås även äldre och funktionshindrade vid särskilda
boenden. En halvtimmes promenad om dagen, eller en rofylld
stund på en parkbänk, kan göra underverk för hälsan och väl-
befinnandet. 

Ändå är det många äldre och funktionshindrade som inte
kommer ut. Kanske beror det på att närmiljön är full av hinder
eller inte tillräckligt attraktiv för att personalen eller de boende
ska ha lust att gå ut. Kanske har man inte heller prioriterat ute-
miljön och utevistelse i boendet.

De flesta hinder går dock relativt enkelt att övervinna. Den
här skriften tar upp betydelsen av utevistelse och vad du som
politiker eller tjänsteman i kommunen kan göra för att under-
lätta för äldre och funktionshindrade att komma ut. Vår för-
hoppning är att den ska kunna användas både vid planering av
närmiljön vid särskilda boenden och i den dagliga kontakten
med äldre och funktionshindrade.

Skriften är baserad på Statens folkhälsoinstituts kunskaps-
sammanställning Utemiljöns betydelse för äldre och funktions-
hindrade (2003:60) av Anna Bengtsson, Institutionen för land-
skapsplanering, Alnarp, SLU.
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FRISK LUFT, FÅGELKVITTER, doften av blommande träd och
buskar – visst är det härligt att vara utomhus. Både den fysiska
och psykiska hälsan påverkas positivt av kontakten med natur-
en och allra bäst mår vi om vi dessutom rör på oss. 

Undersökningar visar att de som regelbundet vistas i grön-
områden blir friskare, mindre deprimerade och mindre läke-
medelsberoende. Även en kort promenad varje dag förbättrar
hälsan och välbefinnandet avsevärt, ett faktum som samtidigt
medför att hälso- och sjukvårdskostnaderna reduceras. 

Varför mår vi så bra av att vara utomhus?
Det finns flera orsaker till att utevistelsen har en sådan positiv
inverkan på hälsan: 

• Solljus hjälper människan att tillgodogöra sig vitamin D,
som behövs för att skelettet inte ska urkalkas. 

• Miljöer som stimulerar oss visuellt är bra för hälsan och på-
skyndar tillfrisknande. Natur, vatten och växtlighet har en
positiv inverkan på välbefinnandet. 

• Människor i kris mår bra av att vistas i naturen. 

• En trädgård eller en park erbjuder många möjligheter till fys-
iska aktiviteter och social samvaro.

• Kontakten med naturen motverkar stress, men kan också
stimulera den som är uttråkad eller nedstämd. 

• Naturen med sin variation och artrikedom kan användas 
i samband med minnesträning.

Alla mår bra av att komma ut!
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Fysisk aktivitet eller vila
Allra bäst för hälsa och välbefinnande är fysiska aktiviteter
utomhus, gärna i naturen. Ju mer man ägnar sig åt utomhus-
aktiviteter, desto bättre är det. Det är aldrig för sent att börja
röra på sig, däremot kan hälsovinsterna utebli om man är in-
aktiv under en längre period. 

Man behöver inte vara fysiskt aktiv för att må bra av utom-
husvistelsen. Att vila utomhus, till exempel i en trädgård, på-
verkar hälsan positivt på ett helt annat sätt än vila inomhus.

Tyvärr är det inte ovanligt med passiva, inte självvalda syssel-
sättningar som TV-tittande.



✿
HÄLSOEFFEKTER AV FYSISK AKTIVITET UTOMHUS

• Kroniska sjukdomar förebyggs.

• Den fysiska förmågan förbättras.

• Konditionen ökar.

• Benstyrkan fördubblas hos mycket gamla.

• Skelettet får högre innehåll av mineraler.

• Lungvolymen ökar hos män.

• Risken för fysiska funktionshinder minskar.

• Risken för förtida död minskar.

• Benmuskelstyrkan ökar.

• Kalkhalten i skelettet ökar.

• De skadliga blodfetterna minskar.

• Hjärt-kärlsjukdom och stroke förebyggs.

• Risken för att dö i hjärt-kärlsjukdom minskar.

• Risken för att dö i cancer minskar.

• Möjligheten att klara sig utan vård förlängs
med 5–10 år.

✿

• Skelettet stärks och benskörhet motverkas.

• Muskulatur och rörlighet bibehålls.

• Övervikt motverkas.

• Sömnkvaliteten förbättras.

• Depression och ångest motverkas.

• Motståndskraften mot infektioner ökar.

• Stresstoleransen höjs.

• Akut hjärtåkomma motverkas 
(ej vid stark kyla).

• Socialt liv främjas och ensamhet motverkas.

• Muskelanspänningen minskar.

• Positiva förändringar sker i hjärnans aktivitet.

• Pulsen sänks.

• Blodtrycket sänks.

• Smärta lindras.

• Läkemedelskonsumtionen minskar.

• Sjukhusvistelse förkortas.

• Koncentrationen och uppmärksamheten 
förbättras.

• Välbefinnandet ökar.

• Hormonbalansen förbättras.

HÄLSOEFFEKTER AV UTEVISTELSE
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NÄR VI  NU vet hur bra det är för hälsan att vistas i grönom-
råden – varför är det så många äldre och funktionshindrade vid
särskilda boenden som inte får komma ut? 

Ibland beror det helt enkelt på att lämpliga utomhusmiljöer
saknas inom rimliga avstånd från boendet. Men betydligt oftare
handlar det om konkreta hinder av psykologisk, fysisk eller
organisatorisk karaktär – hinder som visserligen gör utemiljön
svårtillgänglig men som går att övervinna.

Det är ju faktiskt så att det är först när man stöter på ett hind-
er som man ”blir” funktionshindrad. Ju tillgängligare utemiljön
är, desto färre kan alltså betecknas som funktionshandikapp-
ade. Genom att ta hänsyn till de enskilda individernas behov
när man anlägger eller omgestaltar ett grönområde kan det bli
tillgängligt för de allra flesta. För att öka känslan av kontroll
kan de vårdbehövande också själva involveras i gestaltningen.

Möjlighet att välja
En förutsättning för känslan av frihet är att man har valmöj-
ligheter. Det kan handla om att välja om man vill vara ensam
eller tillsammans med andra, om man vill sitta i solen eller i
skuggan. Inte minst handlar det om att över huvud taget kun-
na välja om och i vilken utsträckning man vill vistas utomhus.
Den som inte har några valmöjligheter har heller inget egent-
ligt självbestämmande.

Varför kommer inte alla ut?
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Närmiljön viktigast 
I takt med att den egna rörligheten försämras och hjälpbehovet
ökar blir närmiljön allt viktigare. Den måste inte bara vara fys-
iskt tillgänglig utan också attrahera de boende och få dem att
vilja gå ut. Det har till exempel visat sig att om man har utsikt
över ett grönområde inifrån boendet ökar motivationen att
också vistas där.

Hindren för utevistelsen kan finnas redan innan man kom-
mit ut och på vägen dit. En tråkig utsikt är redan i sig ett hinder
och om man till exempel alltid måste passera en rökig och bull-
rig entré kan även detta verka avskräckande.



✿
ANPASSAD MILJÖ HAR STÖD I  LAGEN

Enligt bygglagstiftningen ska allt som byggs nytt eller ändras
vara tillgängligt och användbart för personer med funktions-
hinder. Målet är att alla miljöer ska vara tillgängliga för alla.
Några av de vanligaste hindren för utevistelse är:

• Tidsbrist. Äldre och funktionshindrade på särskilda boenden
är inte bara beroende av hur mycket tid de själva har utan
också av att personalen eller de anhöriga har tid att följa
med ut.

• Otrygghet och fysisk osäkerhet. Många är rädda för att råka
ut för brott eller ramla när de är ute. Känslan av otrygghet
uppstår ofta om en plats upplevs som isolerad, är dåligt
upplyst eller om antalet sittplatser med ryggstöd längs 
promenadvägen är för få.

• Bristande motivation. Ibland kan flytten till det särskilda
boendet innebära en passivisering av livsstilen, som i sin tur
leder till att man tappar lusten att gå ut. 

• Fysisk ohälsa. Exempelvis allergi, smärta och rörelsehinder
kan leda till att man inte vill gå ut alls eller endast tillsam-
mans med en ledsagare.

• Trafik och buller är inslag som kan verka störande. Det gäller
såväl på vägen ut som under själva utevistelsen.

• Vädret. Alltför starkt solljus, regn och blåst kan verka
avskräckande. 
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VA D  K A N  M A N då göra för att underlätta utevistelsen och
motivera de boende att gå ut?

Prioritera utevistelse
På många särskilda boenden hinner personalen inte följa med
de boende ut. Ett sätt att komma tillrätta med detta kan vara
att anlita fritidspersonal för att följa med de äldre på prome-
nad. Ett annat sätt kan vara att prioritera utevistelse före andra
aktiviteter.

Trygghet och fysisk säkerhet 
Skötseln av gångbanor och trottoarer är av stor vikt för den
fysiska säkerheten. Det gäller allt från snöröjning till att under-
laget inte ska vara grusat eller på annat sätt försvåra för rull-
stols- och rollatorbrukare. Känslan av säkerhet ökar också om
trottoarer och gator saknar lutningar, backar och ojämnheter,
liksom av att det finns tillräckligt många sittplatser längs
promenadvägen.

Om bänkar har både rygg- och armstöd blir det lättare att
såväl sätta sig ner som att resa sig upp. 

Attraktiv närmiljö



16

Behovet av väl avgränsade gångbanor och säkrare övergångar
är stort. Skyltar bör placeras relativt lågt eftersom det kan vara
svårt för äldre och rullstolsbrukare att titta uppåt. 

Det är bra om sittplatser och stigar anläggs så att man inte
blir bländad av solljuset. 

Ökad motivation
Motivationen att gå ut ökar om man har utsikt över utemiljön
inifrån boendet. Studier visar att om man inom sjuk- och åld-
ringsvård har tillgång till en attraktiv närmiljö vistas man också
mycket oftare i traktens övriga grönområden. 

Fysisk ohälsa kan vara ett hinder när det gäller utevistelse,
men det kan också vara en motiverande faktor eftersom hälso-
vinsterna är så stora.
För att den vårdbehövande ska kunna se utevistelsen som en
del av livet i övrigt är det viktigt med kontinuitet.
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Positiva ljud och rökfritt 
Rökfria områden gör trädgården eller parken attraktivare.
Buller från trafik kan dämpas med positiva ljud som exempelvis
porlande vatten.

Attraktiva inslag 
Sittplatser i skugga och i lä underlättar utevistelsen. Andra inslag
som gör ett grönområde attraktivt för äldre och funktionshind-
rade är:

• Träd, buskar, blommor och kryddväxter.

• Fågelkvitter, fjärilar och husdjur.

• Bord, stolar och sällskapsspel.

• Tillräcklig belysning.

• Närhet till eller utsikt över vatten.

• Omgärdade platser, med lövtak eller pergola som skydd för
regn och insyn.

• Möjlighet att vara i fred men också plats för umgänge.
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Läkande trädgårdar
Trädgårdsarbete, odling och andra aktiviteter i trädgården har
ofta en positiv inverkan på hälsan, inte minst vid stress. Både
vårdbehövande och personal vid särskilda boenden som lider
av stress kan må bra av att vistas i trädgårdar. Personer med
Alzheimers sjukdom har också uppvisat färre symtom efter att
ha vistats i en trädgård. 

Om grönområdet används av dementa eller andra som har
svårt att orientera sig är det dessutom viktigt att tänka på följande:

• Stigar bör ha en tydlig början och ett tydligt slut. 

• Stora färgkontraster i beläggningen kan uppfattas som
gropar och bör undvikas.

• Det ska synas tydligt vad olika platser är avsedda för. 

• För att man ska kunna hitta i området behövs orienterings-
punkter. Inte minst vägen tillbaka och ytterdörren måste
märkas ut.

• Det bör inte finnas för många korsningar och avtagsvägar.

• Återvändsgränder bör undvikas.

• Gränsen mellan grönområdet och området utanför måste
vara tydlig. Om det finns en grind bör den vara låst och helst
inte synas. Stängsel och plank bör kamoufleras med till ex-
empel häckar eller buskar så att patienterna inte känner sig
instängda. 

• Sittplatser, belysning, planteringar och andra fasta inslag i
trädgården bör placeras så att det blir uppenbart hur de ska
användas. 

• Växter fyller en viktig funktion men får inte vara giftiga. 

• Symboliska ledtrådar, det vill säga sådant som kan väcka
igenkännande, hjälper dementa att hålla kontakten med sina
minnen. 
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Sammanfattning
Visst är det så att äldre och funktionshindrade i särskilda bo-
enden är en heterogen målgrupp med olika behov. När det gäll-
er utevistelse finns det dock några faktorer som är gemensam-
ma för de flesta och som kan vara värda att ta fasta på:

• Närmiljön är av mycket stor betydelse.

• Känslan av trygghet och en attraktiv närmiljö ökar motiva-
tionen att gå ut.

• Genom att öka känslan av trygghet, satsa på miljöns ut-
formning och framkomlighet och genom att göra vissa om-
prioriteringar när det gäller rutinerna vid boendet kan hind-
ren för utevistelse till stor del undanröjas. 

Vill du veta mer?
Anna Bengtsson: Utemiljöns betydelse för äldre och funktions-
hindrade. Kunskapssammanställning. Statens folkhälsoinstitut
2003:60. Boken finns som pdf eller går att beställa på www.fhi.se.





ISSN 1651-8624
ISBN 91-7257-395-3 statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

för äldre och funktionshindrade vid särskilda boenden

UTEMILJÖNS BETYDELSE

Tillgängliga grönområden och utevistelse har i den

nya folkhälsopolitiken uppmärksammats som viktiga 

faktorer för en god hälsa. Äldre med nedsatt rörlighet

och funktionshindrade är mer beroende än andra av

att det finns områden för rekreation och återhämt-

ning nära boendet. Hur man utformar dem på ett

attraktivt sätt är därför särskilt betydelsefullt.

Med den här lilla skriften vill Statens folkhälsoinstitut

ge några tips om vad man bör tänka på i utformning-

en och förhoppningsvis också stimulera till ökad ute-

vistelse och fysisk aktivitet. 

Statens folkhälsoinstitut
Distributionstjänst 
120 88 Stockholm

Fax 08-449 88 11
E-post fhi@strd.se
Internet www.fhi.se 


	Omslag
	Innehåll
	Inledning
	Alla mår bra av att komma ut!
	Varför mår vi så bra av att vara utomhus?
	Fysisk aktivitet eller vila
	Hälsoeffekter av utevistelse
	Hälsoeffekter av fysisk aktivitet utomhus

	Vaför kommer inte alla ut?
	Möjlighet att välja
	Närmiljön viktigast
	Anpassad miljö har stöd i lagen

	Attraktiv närmiljö
	Prioritera utevistelse
	Trygghet och fysisk säkerhet
	Ökad motivation
	Positiva ljud och rökfritt
	Attraktiva inslag
	Läkande trädgårdar
	Sammanfattning
	Vill du veta mer?


