PowerPoint över effektlogiken – förklaring till nedanstående bilder
Väsentliga delar i projektet och effektlogiken kan sammanfattas i 16 bilder. Här sammanfattas
textförklaringat till varje bild:
Sid 1 uppe: Samlad översikt över hela projektet från början till slut, flera år efter avslutningen av Etapp 3.
Sid 1 nere: Jämförande enkätstudie över unga genomsnittligt välutbildade i Huanggang, central stad i Kina,
och St. Petersburg, visar att den unga generationen i hög grad prioriterar rofylldhet m fl restorativa
karaktärer, att det sannolikt är ett är ett gemensamt internationellt mönster oavsett kulturell bakgrund och
att enkätfrågorna baserade på Alnarpsmetodens åtta upplevelsekaraktärer gick lätt att besvara.
Sid 2 uppe: En omfattande totalundersökning av Englands arbetande befolkning visar att förtida dödsfall
samt hjärt‐ och kärlsjukdomar är starkt relaterade till inkomst, men även tillgång till grönområden inom 1 km
(Mitchell & Popham 2008)
Sid 2 nere: Lista över de åtta upplevelsekaraktärerna sammanfattad 2004.
Sid 3 uppe: Effektlogiken som startar med bättre avstressning, trivsel och empati.
Sid 3 nere: Googleplex analysera med avseende på förekomst av de åtta karaktärerna utomhus.
Sid 4 uppe: De mest restorativa karaktärerna visade samband med exekutiva mentala funktioner som
beslutsförmåga, koncentrationsförmåga, välbefinnande, problemlösningsförmåga etc. (Weimann et al.
2015).
Sid 4 nere: En principfigur för upplevelsekaraktärernas samband med begreppsparen
avstressning/uppmärksamhet och kravlöst/kravfyllt, betydelsen av grönska, färgstandard för analyskartor
etc.
Sid 5 uppe: Antalet medverkande parter fördubblas från Etapp 1 till Etapp 2. Deras delstudierspänner från
översiktsplanenivå, planering och projektering till bygg‐ och driftsfas.
Sid 5 nere: Genomförandestegen i Etapp 2, översiktligt
Sid 6 uppe: Genomförandet kan beskrivas som ett hjul som sätts i rullning. Hjulet innehåller utbildning,
planering, genomförande uppföljning/mätning etc.
Sid 6 nere: En studie som visar hur utevistelse i grön miljö gör mest skillnad där särskilt höga krav ställs på
höga krav ställs på kortminne och koncentration (Ottosson, Gahn 1998).
Sid 7: uppe: Jämförande studie av naturfattiga förskolor med naturrika ger (Grahn 2007)..
Sid 7 nere: att barn med på naturrika förskolor utvecklar bättre resultat på motoriska test än barn på
naturfattiga, vid i övrigt likvärdiga socioekonomiska förutsättningar, samt..
Sid 8 uppe: att de även på mentala test uppvisade bättre resultat avseende koncentrationsförmåga,
impulsivitet, hänsyn och farligt beteende.
Sid 8 nere: Två studier som visar att effekterna av ”grön exponering” är en färskvara. Avklingningseffekten
kan också utläsas i KI‐studien (bilaga 2).
Sid 9 uppe: Boendes trivsel är korrelerat med antalet upplevelsekaraktärer inom 300 m. Sambandet är
tydligast för kvinnor och lägenhetsboende. Sambandet gäller både stad (övre diagrammet för Malmö,
n=3.000) och landsbygd inklusive mindre orter (Skåne, n=25.000) (Björk et al 2008). Tack vare den

omfattande Folkhälsoenkäten Skåne som går ut till 50.000 personer vart fjärde år, åren 2008 och 2012 även
med frågor om karaktärsupplevelser, så har svenska forskningen bra underlag för slutsatser om olika gröna
kvaliteter, inte bara kvantiteten av grönska som i t ex Englandsstudien – sid 2 uppe. Därför kan Sverige
utveckla bättre varumärke för avstressande arbetsmiljöer, med säkrare certifieringskriterier, än andra
länder.
Sid 9 nere: Exempel på högt rankad miljö på KI (jfr bilaga 2), Jöns Jacob (innemiljö), i bra kontakt med
Pelousen utanför, är signifikant avstressande. Kojorna i korridoren har Lustgårdskaraktär, ger upplevelse av
skydd, refuge, samtidigt som man därifrån har överblick, prospect, över omgivningen som har karaktär av
både Allmänning och Centrum/fest, samt överblick inåt (fotografens position) där väggar är växtbeklädda.
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Dödsfall före pensionsåldern relaterat till inkomst och grön‐exponering
highest income
medium income
lowest income

Green space =
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men ej privata
trädgårdar
Exposure = inom
1 km i snitt

Funktionella sammanhanget

Hälsofunktioner
Åtta karaktärer svarande mot grundläggande behov (intervjustudier 95-04)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Det rofyllda
Platser med lugn. Ljuden från vind, vatten, fåglar och
insekter dominerar över trafik och jäktande människor.
Det vilda
Fascination inför den vilda naturen. Självsådda växter,
moss- och lavbelupna stenblock. Uråldrig prägel o mystik.
Det artrika
Våren, den första vitsippan. Mångfalden av djur och
växter lockar människor att gå en bit längre för att hitta något nytt.
En rymd för tanke och vederkvickelse Komma in i en annan värld, stor helhet.
Slipper bekymra sig om signaler och skyltar. Kan fundera igenom saker och ting
medan man promenerar eller kanske joggar runt.
Allmänningen
En grön, öppen, centralt belägen plats. Spontant
bollspel, cirkusen, pic nic, allmän samlingsplats
Lustgården
Plats där barn och vuxna kan umgås i trygghet, där
föräldrar vågar släppa barnens händer, helst vara omgärdad, kanske plantera
något, odla eller bygga (växthus, kojor).
Centrum, festen
Där människor möts för att ha trevligt, nöjesparker,
såsom Tivoli, Liseberg o likn men även särskilda kvarter eller torg i centrum
Kulturhistoria
Det historiska arvet. Fascinationen inför monument,
historiska platser, gamla byggnader och träd, även kyrkogårdar.
Grahn P., Stigsdotter U., Berggren-Bärring A-M., (2005), A planning model for
designing sustainable and healthy cities. The importance of people’s need of
recreational environments in an urban context. (NAEP, Alexandria, 2004)
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Effektlogik
mer avstressning→ bä re kor dsminne→ mer innovationer
8 karaktärer↗
↘ bättre koncentration ↗
↗
↘bä re trivsel→ mer empa → bä re samarbete↗

bättre lönsamhet → expansion → mer hyresintäkter →
högre fastighetsvärden → bä re pension
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Validering av ”Attention”
Ökad tillgång till utemiljö karaktärerna
rofylldhet, Vildhet/naturkänsla, artrikedom,
rymdkänsla och kulturhistoria
visade visst, men statistiskt osäkert, samband med
mental hälsa och exekutiva funktioner som: Känsla
av välbefinnande, koncentrationsförmåga,
beslutsförmåga, problemlösningsförmåga, nöjd med
vad du gjort, lycklig etc.
Detta i en longitudinell studie av Skåne (n=9444)
Weimann et al. 2015 (in press) Health & Place.

Färgerförslag ES 150222

Grönstruktur
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UTBILDNING: grundkurs (A), planering/projektering/utförandekurs (B) slutkurs
med självvärdering (C) inför egen provcertifiering.
DIAGNOS: Projektområdets med omgivning inventeras och analyseras med
avseende på förekomst av de åtta karaktärerna.
STARTENKÄT (ev.) för ombyggnadsprojekt (NETIGATE).
ANALYS av BEHOV/MÅL för framtida restorativa karaktärer
SKISSERING/PROJEKTERING av förslag för de åtta karaktärerna. Detta
moment får olika innehåll beroende på i vilken fas delstudien ligger från:
• tidig ramplanering och detaljplanefas (4:1),
• detaljprojektering (4:2)
• byggfas (4:3)
• driftsfas (4:4).
• Självbedömning av framtida kvalitetspoäng
UPPFÖLJNINGSENKÄT (ev.): förändringar i trivsel och stress efter
projekteringsprocessen ÅTGÄRDERS GENOMFÖRANDE. I vissa projekt åtgärder
redan under etapp 2. I större projekt under etapp 3.
EFTERENKÄT1: (ev) (ev. etapp 3) Vissa frågor identiska med startenkäten för att
möjliggöra mätning av förändringar/förbättringar i självupplevd stress och
trivsel.
CERTIFIERING: Etapp 3
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Mårtenslund, 85+

(Ottosson, Grahn 1998)

Upprepa talserie
framlänges

Upprepa talserie
baklänges
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Naturfattig

Natur-rik
Foton: Fredrika Mårtensson

grönska gynnar lärande och utveckling

Grahn P. Barnet och naturen, ur Utomhuspedagogik som kunskapskälla, Studentlitteratur. -07

Motoriktest eurofit (1993),
modifierade att passa åldersgruppen och svenska förhållanden (Paula Nilsson
2002)

(FBH)

(sjukgy)

grönska gynnar lärande och utveckling
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Grahn P. Barnet och naturen, ur Utomhuspedagogik som kunskapskälla, Studentlitteratur. -07

Koncentrationstestet Ecaddes (McCarney, 1995)

I unga år formas det motorisk sinnet, och ger
basen för hjärnans fortsatta utveckling
– hos våra framtida innovatörer
grönska gynnar lärande och utveckling

Tidsfaktorn
• Miljöns avstressande effekter är beroende av den tid som
personen exponeras för den gynnsamma miljön. T ex
sjunker blodtrycket redan efter några minuters promenad.
• När man färdas i bil har redan korta s.k. ”mikropauser”
med ”avstressande” utblickar positiv effekt (Parsons et.al.
1998).

Parsons, R. Tassinary, L.G., Ulrich, R., Hebl, M. & Grossman-Alexander, M. 1998. The View
from the Road: Implications for Stress Recovery and Immunization. Journal of Environmental
Psychology 18, pp 113-140.
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Malmö urban

m
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Number of landscape
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Skåne rural semiurban
Own house
Tenants

N = 1 469 2
N = 4 052 1
N = 7 783 0
Pe rce nt

Karolinska Institutet

grönska behövs för lärandegrönska
och utveckling
gynnar lärande och utveckling
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