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Abstract 
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Abstract 

Purpose: The aim of this work was to contribute to a better design of the dining room 

and garden room at the nursing home. This was achieved by examining how the 

residents use these surfaces. Today’s nursing homes are very different and there are 

also norms and laws to follow. By finding out what the residents want a 

recommendation could be used as a basis for future planning of nursing homes for the 

dining room and garden room. Even the experience of the nursing home staff is 

important to get a different perspective. 

Method: Qualitative interviews, literature studies and sketching have been used as 

scientific methods. 

Results: My opinion is that the Swedish word “hemlikhet” has an ambigious meaning 

when given various comments about the word. When it comes to dining rooms and 

garden rooms, I believe it is both qualities and lack. Qualities and defects may be the 

availability, light and surface. Many residents are satisfied with both the dining room 

and garden rooms but I can notice some needs. These needs, I think can be improved 

through communication, but also to use templates. The residents and staff sometimes 

had different opinions on important issues such as accessibility to the garden room. 

Implications: Conclusions to be drawn from the investigation is that the residents 

appreciate many of the facilities offered. The question is whether this can depend on 

when they were born. Could it be that today's older people are accustomed to live 

simply among other things because the community was not as commercially? In fact, 

does the physical and mental state means that we do not care about how it looks? 

Social contacts and employment like the residents in general. Interconnection between 

the rooms but also improving availability would facilitate social contacts. 

Interconnection and availability are also concepts that fit well into the job as I 

consider that this creates opportunities for better wellbeing when residents use more 

areas of nursing home in a simpler way. By using the model of Bengtson's (2015) 

work and tools for both dining rooms and garden rooms. I consider it is possible to 

simplify the work of the architect and to create better communication between 

different professions. Bengtson’s (2015) templates could also be used in other areas, 

such as improving the qualities of light. 

Concerning future research, it is important to take request of residents into 

consideration. The communication between different professionals needs to improve 

the design. The use of Bengtson's (2016) templates is recommended. 

Limitations: Only three types of nursing homes have been analysed when 

interviewing residents, staff and a gardener. 

Key words: Elderly, residential, homes, nursing homes, assisted living, old people, 

meal, dinner, dining, gardening, health and light. 
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Sammanfattning 

Syfte: Arbetets syfte är att bidra till en bättre utformning av matsalar och 

trädgårdsrum på äldreboenden. Detta uppnåddes genom att undersöka hur de boende 

använder dessa ytor. Dagens äldreboenden ser mycket olika ut och det finns dessutom 

normer och lagar att följa. Genom att ta reda på vad de boende önskar kan en 

rekommendation användas som underlag för framtida planering av äldreboenden för 

matsalar och trädgårdsrum. Även de anställdas erfarenhet hos de boende är viktig för 

att få ett annat perspektiv. 

 

Metod: Kvalitativa intervjuer, litteraturstudier och skissarbete har använts som 

vetenskapliga metoder. 

 

Resultat: Hemlikhets innebörd anser jag har en oklar innebörd då det ges olika 

kommentarer om ordet. När det gäller matsalar och trädgårdsrum anser jag att det 

både finns kvaliteter och brister. Kvaliteter och brister kan vara tillgängligheten, ljuset 

och ytan. Flera boende är tillfredsställda med både matsal och trädgårdsrum men 

brister kommer fram mellan raderna. Dessa brister anser jag kan förbättras genom 

kommunikation men även att använda mallar. De boende och de anställda hade ibland 

olika åsikter i viktiga frågor som exempelvis tillgängligheten till trädgården. 

 

Konsekvenser: Slutsatser som kan dras av arbetet är att de boende i stort sett är nöjda 

med tillvaron. Frågan är om det kan bero på när de är födda. Kan det vara så att 

dagens äldre personer är vana vid att leva enkelt bland annat på grund av att samhället 

inte var lika kommersiellt? Är det det fysiska och psykiska tillståndet som gör att vi 

inte bryr oss om hur det ser ut? Sociala kontakter och sysselsättning gillar de boende 

överlag. Sammanlänkning mellan rummen men även förbättring av tillgängligheten 

skulle förenkla de sociala kontakterna. Sammanlänkning och tillgänglighet är även 

begrepp som passar bra in på sysselsättning då jag anser att detta skapar möjligheter 

till bättre välmående då de boende kan använda fler områden på äldreboendet på ett 

enklare sätt. Genom att använda modellen från Bengtssons (2015) ramar och verktyg 

för både matsalar och trädgårdsrum anser jag att det går att förenkla arbetet för 

arkitekten och samtidigt skapa bättre kommunikation mellan olika yrkesgrupper. 

Bengtssons mallar skulle även kunna användas inom ytterligare områden, exempelvis 

förbättring av ljuskvaliteter. När det gäller framtida forskning är det viktigt att ta 

hänsyn till de boendes önskan. Kommunikationen mellan olika yrkesgrupper behöver 

förbättras vid utformningen och hjälp av Bengtssons (2016) mallar rekommenderas.  

Begränsningar: Endast tre typer av äldreboenden har analyserats genom intervjuer 

med boende, personal och en trädgårdsmästare. 

 

Nyckelord: Svenska ord: Äldreboende, särskilt boende, boende, enhet, demens, 

somatisk sjukdom, utformning, arkitektur, färg, trädgårdsrum och ljus. 
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1 Inledning 
Kapitlet beskriver arbetets bakgrund, mål, frågeställningar, avgränsning och 

disposition.  

1.1 Bakgrund 
Det är en glädjande utveckling att vi blir allt äldre. (Motion., 2015/16:1164).  

På äldreboenden
1
 bor det cirka 88 000 personer (Socialstyrelsen, 2016). År 2050 

kommer var fjärde person vara över 65 år i Sverige, vilket innebär 2,6 miljoner 

personer. (Abramsson & Nord, 2012). När befolkningen blir allt äldre samtidigt som 

de boendes långvariga sjukdomstillstånd ökar behöver vården och omsorgen inom ett 

äldreboende anpassas. En ny typ av arkitektur för det sköra åldrandet behöver då 

skapas. Denna typ av arkitektur för sköra människors boende har fastnat i en låst form 

där övergripande målsättningar för en god äldreomsorg uppfylls men där funktionella 

och kognitiva funktionshinder kommer i andra hand. Detta är en utmaning och berör 

flera yrkesgrupper. Att skapa anpassad arkitektur hör hemma i designprocessen där 

arkitektur för personer i livets slutskede förutsätter en fördjupad dialog kring 

samspelet arkitektur, människa och åldrande (Andersson, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Äldreboende – Särskilt boende Äldreboende eller s.k. särskilt boende är ett boende för den som är i behov av annans hjälp. 

Ansökan om äldreboende hos biståndshandläggare i kommunen kan sökas för dem som av olika skäl inte klarar sig själv i sin 
befintliga bostad. Biståndshandläggaren, med stöd av socialtjänstlagen är den myndighetsperson som fattar beslut om hjälp. Det 

är hyreskontrakt som gäller på äldreboende. I kontraktet ingår även gemensamma utrymmen. (Jönköpings kommun, u.å.) 
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1.2 Problembeskrivning 
Det är utifrån mängden litteratur om äldreboendes utformning som jag har valt att 

skriva om inriktningarna social samvaro, matsalar och trädgårdsrum. Det är viktigt att 

klargöra att det finns olika orsaker till att bo på boendet. Demenssjukdom
2
 eller 

somatisk sjukdom
3
 är de två förekommande grupperna (Andersson, 2005). En stor del 

forskning om sociala utrymmen fokuserar på äldreboenden för dementa. Det finns inte 

lika mycket forskning om somatiska personer på äldreboenden. (Palacios-Ceña, 

Gómez-Calero, Cachón-Pérez, Velarde-García, Martínez-Piedrola & Pérez-De-

Heredia, 2015). 

 

Thomas, O’Connell och Gaskin (2013) nämner att forskarna har identifierat ett 

samband mellan socialt samspel och delaktighet i fritidsaktiviteter för hälsa och 

välbefinnande bland äldre personer. Existensen av meningsfulla aktiviteter är en 

kvalitetsindikator för vårdhem då brist på sysselsättning kan leda till slapphet, 

störande beteende, brist på självförtroende och ensamhet. Tidigare studier har 

åskådliggjort att boende spenderar mindre än 13 % av sin tid med att utföra 

meningsfulla aktiviteter (Palacios-Ceña et al, 2015). Det är därför intressant att ställa 

frågan: Vilka är de boendes behov av sysselsättning och sociala kontakter? 

 

Bengtsson och Carlsson skriver i sin artikel att studier har gjorts på viktiga delar 

angående egenskaper hos utemiljöer vid äldreboenden. De äldre personernas kontakt 

med naturen bör beaktas för att förstå deras upplevelse av utomhusfunktioner. 
Boendes egna beskrivningar av sina önskemål och behov gällande utomhusmiljön 

skulle kunna ge viktig information. Dessvärre är studier av detta slag knappa 

(Bengtsson & Carlsson, 2013). En del av äldreboendet består av matsalar. Äldre 

personers känslor varierar när det gäller måltidsupplevelsen. Detta beror på 

erfarenheter av minnen vid dessa tillfällen. Indelning av äldre människor baserat på 

dessa känslor kan ge värdefull inblick i måltidsupplevelser. För denna grupp av äldre 

personer behövs det en djupare inblick angående förväntningar och upplevelser av 

måltiden (den Uijl, Jager, de Graaf, Waddell & Kremer, 2014). Speciell 

uppmärksamhet behövs för planering av utrymmen för förberedelser av middagar 

(Andersson, Paulsson, Malmqvist & Lindahl, 2016). Vad finns det för nyckelord som 

skapar kvaliteter inom matsalar och trädgårdsrum?  

En artikel av Milte, Shulver, Killington, Bradley, Ratcliffe och Crotty (2015) nämner 

en kvinna som ansåg att det var lättare att lämna sin man i en hemliknande miljö än 

om det hade varit i en klinisk miljö. I en annan artikel står det att demenssjuka kan ha 

svårigheter att skilja på det aktuella hemmet från det tidigare hemmet. Det kan skapas 

desorientering i tid och rum. Andra kvaliteter än hemlikhet har varit svår att finna 

(Milte et al, 2015). Vilka kvaliteter och brister finns det i dagens äldreboenden i 

Sverige, när det gäller utformning av matsalar och trädgårdsrum? 

                                                 

2
 Demens är rubbningar i hjärnan och olika former finns. Demens är vanligast hos äldre personer och sjukdomen påverkar 

kommunikationsförmågan, minnet och humöret. Allteftersom sjukdomen fortskrider avtar det intellektuella, sociala och fysiska 

förmågan. (Oddy, 2013). 

 

3
 Somatisk betyder kroppslig. Motsatsen till somatisk är psykisk. (Andresen, 1982). 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att ta fram ett förbättringsförslag beträffande äldreboendes 

utformning av matsalar och trädgårdsrum. Inom ramen för studien är det meningen att 

följande tre frågeställningar ska besvaras. 

Frågeställning 1 

Vilka är de boendes behov av sysselsättning och sociala kontakter?  

Frågeställning 2 

Vilka befintliga kvaliteter och brister finns det i dagens äldreboenden i Sverige, när 

det gäller utformning av matsalar och trädgårdsrum? 

Frågeställning 3 

Hur kan utformning av matsalar och trädgårdsrum på ett äldreboende förbättras? 

 

1.4 Avgränsningar 
Gällande äldre personers fysiska och psykiska tillstånd är avgränsningen gjord enbart 

till demens- och somatisk sjukdom. För att begränsa arbetets omfattning sker 

intervjuer enbart hos tre äldreboenden. Ingen hänsyn har tagits till köksutformningen. 

Ingen ekonomi redovisas. Brandregler nämns inte. Det finns många regler och lagar 

att ta hänsyn till vid utformning av äldreboende. Endast enstaka regler och lagar på 

nationell nivå om äldreboende behandlas. 

 

1.5 Disposition 
Här förklaras kortfattat hur resten av arbetet är uppbyggt.  

 Kapitel två beskriver metoden. 

 Kapitel tre handlar om teori. 

 Kapitel fyra består av intervjuer. 

 Kapitel fem innefattar analys och resultat av kapitel tre och kapitel fyra. 

Skissförslag presenteras. 

 Kapitel 6 behandlar arbetets innehåll och slutsats.  
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2 Metod och genomförande 
I kapitlet beskrivs de valda metoderna (se Figur 1), arbetsgången (se Figur 2 och 3) 

och trovärdigheten. Arbetet har utförts som en kvalitativ studie vilket innebär att ett 

helhetsperspektiv vill förmedlas (Trost, 2010).  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Vilka är de boendes behov av sysselsättning och sociala kontakter? 

Litteraturstudier och kvalitativa intervjuer (se Figur 1, 3 och 4) användes som metod 

för att besvara frågan. Litteraturstudier gjordes för att få en förståelse för boende på 

ett äldreboende. Intervjuer genomfördes för att få reda på de boendes sociala behov 

och deras normala sysselsättning. Personal på äldreboenden intervjuades för att få 

deras perspektiv på de boendes sysselsättning och sociala kontakter. 

 

Vilka befintliga kvaliteter och brister finns det i dagens äldreboenden i Sverige, 

när det gäller utformning av matsalar och trädgårdsrum? Litteraturstudier (se 

Figur 1, 3 och 4) och kvalitativa intervjuer har använts som metod för att besvara 

frågan. Litteraturstudier har använts för att ta reda på befintlig information om brister 

och kvaliteter. Frågor ställdes till respondenterna om brister och kvalitetsegenskaper 

inom äldreboenden. 

Hur kan utformning av matsal och trädgårdsrum på ett äldreboende förbättras? 

Kunskapen som samlades in i frågeställning 1 och frågeställning 2 har genererat till 

två skisser, skissförslag 1 och skissförslag 2 (se Figur 29 och 34). Skissförslag 1 

presenterades för respondenterna (se bilaga 7). Skissförslag 1 förbättrades efter 

kommentarer från respondenterna. Den slutgiltiga skissen i detta arbete blev 

skissförslag 2. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kopplingar mellan frågeställningar och metoder för datainsamling. 

Frågeställning 1 och frågeställning 2 besvarar tillsammans frågeställning 3 

(Åkerman, 2016). 
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2.2 Arbetsgång 
För att besvara frågeställningarna behövs information om upplevelse och användning 

av de gemensamma ytorna. Informationsinsamling påbörjades genom sökning efter 

vetenskapliga artiklar. För att få tillräcklig detaljgrad på informationen bestämdes att 

den huvudsakliga källan ska vara intervjuer på plats på äldreboenden. Äldreboendet 

Änggårdsbacken, i Göteborg, är ett av tre äldreboenden i Tre Stiftelser som 

kontaktades. Äldreboendet var intressant på grund av byggnadens gamla arkitektur, 

men också deras salutogena
4
 synsätt. 

Tre kontaktpersoner medverkade i arbetet. Två av dessa är anställda på 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och arbetar med utformningen av äldreboenden. 

Den tredje kontaktpersonen är en arkitekt från Chalmers som forskar inom 

äldreboenden. Valet föll på att skriva om samtliga äldre personer på ett äldreboende, 

somatiskt sjuka och dementa. Anledningen var att en somatiskt sjuk person, som så 

småningom blir dement är svår att flytta från sin lägenhet på den somatiska enheten. 

Svårigheter med att flytta en dement person beror på den äldres psykiska tillstånd. Det 

kändes lämpligast att skriva om både dementa och somatiskt sjuka, då det känns bäst 

att anpassa efter alla.   

 

Pilotintervjufrågor testades med en trädgårdsmästare och senare genomfördes 

intervjun med trädgårdsmästaren. Jag skickade önskemål om antalet intervjuer till 

enhetschefen, fem stycken boende, två vårdpersoner och en enhetschef (se Tabell 1). 

Dessutom önskades pilotintervjuer. Intervjufrågorna och instruktion om 

genomförande mailades i förväg. Alla skulle ha möjlighet att läsa igenom frågorna 

innan. Intervjun skulle ske individuellt. Detta tillvägagångssätt var samma med de två 

övriga äldreboendena som detta arbete handlar om. 

 

De resterande två äldreboendena som kontaktades blev en omfattande del av arbetet 

av olika anledningar. En önskelista med kriterier fanns med på de två resterande 

äldreboendena enligt följande: 

 

 Spännande utformning gällande matsal och trädgårdsrum 

 Nybyggt 

 Tema 

 Tillräckligt bra psykiskt tillstånd beträffande de boende för att klara av att 

svara på många frågor. 

 

Anledningen till önskelistan berodde på att en variation i utformning söktes. 

Äldreboendet Kungshult i Helsingborg hade i stort sett allt som söktes på önskelistan 

och skiljde sig från flera andra äldreboenden när det gäller storleken på matsal. 

Intervjuer skedde både på Änggårdsbacken och på Kungshult. I intervjusvaren visade 

det sig att många var mycket nöjda med sina boenden. Önskelistan för det tredje 

äldreboendet förändrades då jag såg fram emot en variation i svaren. Ett äldreboende 

som skiljde sig från de två tidigare skulle väljas.  

                                                 

4
 Salutogen betyder hälsofrämjande. Det innebär att omständigheter bidrar till att personer som är utsatta för avsevärda och 

möjligen sjukdomsframkallande biologiska eller psykosociala stressorer håller god hälsa (Nationalencyklopedin, 2009). 
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Vid mitt deltagande i konferensen Boende för äldre i Stockholm, 12-13 april, 

informerades det om framtidens boendeformer för äldre. En föreläsning handlade 

bland annat om en demensby i Norge och en annan om Seniorboendet Trädgårdarna i 

Örebro. (Se kap. 3.7). 

 

Trädgårdens äldreboende byggt på 1990- talet i Huskvarna blev det tredje. Samtliga 

intervjuade fick efter en tid läsa sina svar. De fick ta ställning till om jag hade tolkat 

dem rätt (Holme & Solvang, 1997). Ett nytt möte blev av med de intervjuade där de 

hade möjlighet att ge kommentarer på skissförslag 1 (se Tabell 2), vilket i sin tur 

genererade i skissförslag 2.  

 

 
 

Figur 2. Arbetsgången (Åkerman, 2016). 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
 

Litteratursökningen 
Litteraturstudien genomfördes för en grundläggande kunskap om information som 

redan finns tillgänglig. I stort sett allt tryckt material och information från Internet 

avser litteratur i forskningssammanhang (Ejvegård, 2010). Litteratursökningen och 

databasen Science Direct skedde på Högskolebiblioteket i Jönköping. 

Litteratursökning skedde även på Arkitekturbiblioteket-Chalmers. De flesta av 

sökorden gällande vetenskapliga artiklar var på engelska. Vanliga återkommande 

nyckelord som utformning, arkitektur, planlösning, färg, dementa, trädgårdsrum och 

ljus har använts.  

 
Intervju  
Kvalitativa intervjuer användes som intervjumetod därför att det då är möjligt för 

intervjuaren att kunna bearbeta och analysera hur den intervjuade resonerar (Trost, 

2010). Styrkan i kvalitativa intervjuer är att det liknar ett samtal och en vardaglig 

situation (Holme & Solvang, 1997).  
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Besöksintervjuer användes för att: 

 

 De är nödvändiga om hög kvalitet ska uppnås (Dahmström, 2011, 

Besöksintervjuer). 

 

 De ger unik information (Ejvegård, 2010, kap. 4).  

 

Skissningsarbete 
Skissningsarbete innebär att en egen modell kan skapas utifrån insamling av data, 

lösningar, modeller eller delar av dessa (Conrad & Serlin, 2011). Författaren anser att 

skissning förtydligar resultatet. 

 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Intervjuer Skissförslag 1 skapas och 
kommentarer mottas. 

Skissförslag 2 skapas av 
kommentarerna på 
skissförslag 1. 

Figur 3. Kopplingarna mellan intervjuer och skissförslag 1 och skissförslag 2 

(Åkerman, 2016). 

 

2.4 Trovärdighet 
De vetenskapliga artiklar som användes baseras på forskning av pålitlig karaktär. Med 

pålitlig karaktär menas här huruvida de vetenskapliga artiklarna finns på Ulrichsweb
5
.   

Intervjufrågorna skickades i förväg till respondenterna. Under intervjuerna användes 

inte bandspelare då det kan skapa en känsla av försiktighet och påverka svaren. När 

intervjun var klar lämnades istället en utskrift till respondenten som då hade möjlighet 

att korrigera svaren. En del respondenters psykiska tillstånd hade då hunnit försämras 

vilket försvårade för dem att läsa igenom sina intervjusvar och inte kunna ge 

kommentarer på skissen. 

                                                 

5
  Ulrichsweb. Databas för att söka källan till detaljerad information om en vetenskaplig artikel. 

(ulrichsweb, 2016) 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet lägger grunden till läsarens förståelse av de begrepp som är centrala för 

arbetet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Frågeställning 1 (Teori A) och frågeställning 2 (Teori B) förenas. I dessa två 

frågeställningar framtas litteraturen. (se Figur 4 och 12). I frågeställning tre tillämpas 

kunskapen från Teori A och Teori B. Teorin som presenteras i detta kapitel används 

som grund för kapitlet empiri. 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

Frågeställning 1 Frågeställning 2 

Teori A Teori B 

Sysselsättning och sociala kontakter Ett vårdhem i Danmark 

 Utformning för somatiska- och dementa 

personer 

 Naturen som en främjande resurs för 

vårdmiljöer 

 Hemlikhet 

 Trädgårdarna i Örebro 

Frågeställning 3 

Teori C 

Figur 4. Koppling mellan frågeställningar och teori (Åkerman, 2016). 
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3.2 Sysselsättning och sociala kontakter  
Vetenskaplig artikel från Andersson, Paulsson, Malmqvist och Lindahl (2016) 

användes då de beskriver fenomenet sysselsättning och sociala kontakter. 

 

Vanligaste platsen för sociala kontakter på enheten är i de gemensamma ytorna, 

menar författarna. Bland dessa gemensamma ytor är matsalen den viktigaste sociala 

platsen speciellt vid måltiderna. Trots detta används inte dessa utrymmen mycket 

mellan måltiderna. De boende betonar vikten av de sociala kontakterna och menar att 

de gemensamma utrymmena är viktiga i en kvalitativ aspekt. Sociala relationer är 

nödvändiga när det kommer till livskvalitet och den fysiska miljön påverkar 

människors hälsa och aktiviteter (Andersson et al, 2016). 

 

I studiers resultat med boende på äldreboenden mellan år 2009- 2012 visas det att 

både på demensenheten och på den somatiska enheten används de gemensamma 

utrymmena mer frekvent under måltidernas stunder. Sammanfattningsvis kan nämnas 

att användningen av de sociala ytorna skiljer sig mellan de somatiska och de dementa. 

Observationerna visade en större närvaro hos de demenssjuka och en mer kontinuerlig 

användning mellan måltiderna. De somatisk sjuka visade sig tillbringa större tid i sina 

lägenheter. Tidigare forskning förklarar de dementas stora närvaro och vandrande 

beteende på jakt efter mat. De söker uppmärksamhet och samvaro med andra 

människor och har större benägenhet att äta i gemensamma utrymmen (Andersson et 

al, 2016).  

 

I intervjuerna nämns att hälsotillståndet hos flertalet boende skapar problem då den 

sociala mötesplatsen för större umgänge begränsas. Vidare visade studien de boendes 

få besök och sällsynta frånvaro från anläggningen. Det är inte ofta som de boende 

besöker varandra. Detta stärker hypotesen att de gemensamma utrymmena utgör en 

plats för sociala samspel mellan de boende men också personalen. (Andersson et al, 

2016). 

 

Flertalet yrkesverksamma på äldreboendena har varit medvetna om svagheterna i 

miljön under lång tid. Nya idéer gällande vård dyker upp kontinuerligt bland annat 

hos forskare. I jämförelse med målgruppen äldreboende har byggdesignens 

tillvägagångsätt att möta dessa nya idéer inte utvecklats i samma takt. Då 

gemensamma utrymmen har en central roll i det dagliga livet på enheterna och då 

dessa utrymmen används av de boende vid gemensamma måltider, är det viktigt att 

uppmärksamhet läggs på att planera utrymmet för matförberedelser och middagar 

(Andersson et al, 2016). 
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3.3 Ett vårdhem i Danmark  
Arbetets skiss har hämtat inspiration från ett vårdhem i Danmark. 

 

I Danmark betyder Salem att skapa ett liv fyllt av samhörighet och välbefinnande för 

de boende. Boendet levererar balans mellan individualitet och integritet för varje 

hushåll utan att de boende känner isolering. Salem AELdreboliger är vårdhemmet i 

Köpenhamn (se Figur 5). Här bor 45 äldre personer och majoriteten behöver assistans. 

Det är fyra separata, länkade enheter med 8-13 personer per enhet. Flertalet har 

demens. Alla hushållen har en synlig länk till varandra och till den centrala 

gemensamma ytan (se Figur 6). Denna yta inkluderar ett stort glasat atrium, vilket ger 

en kombination av fysiskt oberoende, stimulans samt personalens uppsikt 

(Anderzhon, Hughes, Judd, Kiyota & Wijnties, 2012). Den gemensamma öppna ytan 

är inredd i trä, neutrala färger med stora fönster samt glasade partier för att få in 

solljuset. Inspirationen kom från shoppingarkader i London, vilka hade höga 

glaspartier och kupoler. Atriumytan har skapat en året-runt-yta med länk mellan det 

fyra hushållen. Det har ökat de boendes välmående. För boenden som inte klarar att 

gå ut kan en förändring av miljön i samband med fysisk välmående bli uppnådd 

(Anderzhon et al, 2012). 

  

 

 

 

Figur 5. Planskiss Salem AELdreboliger   Figur 6. Atriummatsalen  

(Anderzhon et al, 2012).          Salem AELdreboliger        

              (Anderzhon et al, 2012). 
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3.4 Utformning för somatiska- och dementa personer  
Praktisk vägledning om matsal- och trädgårds utformning för dementa personer: 

 

 Planlösningen skapar inte oro. 

 

 Tillräckligt breda korridorer för plats för en assistent på vardera sidan om den 

boende. 

 

 Övermöblera inte rummen. 

 

 Kontrastfärger är viktiga i inredningen.  

 

 Blanka golv kan förvirra. Enfärgade mattor och mjuka färgkontraster med hård 

golvbeläggning rekommenderas. 

 

 Dörröppningar är inte omtyckta. Dörröppningspassering kan ge tillfällig 

förlust av perifert seende.  

 

 Undvik sluttande golv.   

 

 Blanka skarvlister är inte att föredra då dessa kan uppfattas som ett trappsteg 

(Oddy, 2013). 

 

Miljön ska inte vara för avskalad, de vill ha något stimulerande att titta på. Det är 

svårt att veta hur en dement person tolkar belysningen (Oddy, 2013). Nylander (1999) 

skriver att förhållandet mellan ljuset inomhus och ljuset utomhus är något att 

reflektera över generellt för bostäder. Reflektioner på blanka golv och spegelbild i 

fönster är exempel som kan skapa förvirring hos dementa.  Ljud och rörelse gör också 

att dementa blir förvirrade exempelvis ljud från tv och vårdpersonalens förflyttningar 

(Oddy, 2013). På äldreboendet är några boende somatiska. Från Svensk Standard, SS 

914221:2006  (se Figur 7) och Lidmar (2002) beskrivs dels mått av trädgårdsrum och 

matsalar för rullstolsburna boende samt utformningsobservationer av 

trädgårdsrummet. ”Höjd nivå – Utökad tillgänglighet” har valts då den boende ofta är 

i behov av vårdpersonal eller användande av elektrisk rullstol. Det är den högsta nivån 

av tre möjliga. Normalnivå är minimikravet från Svensk Byggtjänst.
6
 Regler som är 

bra att känna till är bland annat bostäders konstruktioner i Bygglagstiftningen, vilket 
förklaras i BBR, Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd, BBR, BFS 

2011:6). Se bilaga 1. 

 

  

 

                                                 

6
 Svensk Byggtjänst. Kunskap för byggande och förvaltning (svenskbyggtjänst, u.å.). 
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Figur 7. Utökad tillgänglighet, elektrisk rullstol för begränsad utomhusanvändning, 

dörr till uteplats, rullstolsvändmått och matplats (mm) (SS 914221:2006, 2016).  

 

Utformningsobservationer av trädgården: 

 

 Tillgänglighet  

 Säker utformning av trappor och ramper 

 Separerande gångvägar och aktivitetsytor 

 Utrymme för rullstol i sittgrupperna 

 Icke allergiframkallande växter 

(Lidmar, 2002) 
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3.5 Naturen som en främjande resurs för vårdmiljöer  
Informationen från Bengtssons (2015) avhandling förklarar hur zonuppdelning kan 

ske i trädgården. (se Figur 8 och 42). 

 

I avhandlingen om naturens påverkan på vårdmiljöer, strävas efter möjligheter inom 

landskapsarkitekturen att gynna utvecklingen av naturen som resurs för hälsa och 

välbefinnande i vårdmiljöer. Avhandlingens syfte är till för att skapa verktyg i 

designprocesser, vilket sker utifrån användarnas erfarenheter av naturkontakt. 

Avhandlingens bakgrund beskriver design i relation till utemiljöer i vården. 

Relationen leder till identifikationen av fyra zoner, vilka används för att utforska 

upplevelsen av naturkontakt. Verktygen är tänkta att hjälpa konstruktören att se 

viktiga aspekter av vårdsammanhang i utemiljö, vilka är användbara vid 

designprocesser (Bengtsson, 2015). 

 

 
 

Figur 8. Zon 1 Byggnadens insida, Zon 2 Övergångszon, Zon 3 Omedelbara 

omgivningen och Zon 4 Utvidgat grannskap (Bengtsson, 2015). 
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3.6 Hemlikhet  
Hem och hemlikhet har varit nyckelord i utformningen av äldreboende. Ordet 

härstammar från ett avståndstagande av äldre tiders institutioner. Tankarna går om att 

boendeenheten ska vara liten, enkel och överblickbar samt likna den boendemiljö som 

en gammal person är van vid (Abramsson et al, 2012) I artikeln av Milte et al. (2015) 

anses en hemlik känsla skapa kontrast i motsats till en institutionsliknande känsla, 

vilket inte är att föredra. Byggnaden borde smälta in i samhället och viktigt var 

tillgången till trädgårdar, vilket kan göra en anläggning mer hemlik. (Milte et al, 

2015). 

 

Hemlikhet har även kritiserats inom äldreboenden (Milte et al, 2015). Åsikterna 

beträffande ordet varierar men i Anderssons bok nämns att begreppet behöver 

förklaras och definieras för att fungera som en verksam designbedömningsgrund i 

utformningen av nyskapande arkitektur för äldre personer med stora omsorgsbehov. 

(Andersson, 2011). Exempel är att demenssjuka kan ha svårigheter att skilja mellan 

det aktuella hemmet från det tidigare hemmet. Desorientering kan skapas i tid och 

rum. Alternativ till hemlikhet har inte varit lätt att finna. Överlag föredras hemlikhet 

framför det institutionslika. Ett annat problem med hemlikhet är funktionsmåtten. I de 

gemensamma utrymmena tänjs hemlikheten ut när yta och öppenhet krävs. 

”Personligt utformad, hemlik och berikad” är Socialstyrelsens rekommendation av hur 

boendemiljö ska vara. Samtidigt menar utredningen att vetenskapliga underlag på 

dessa områden är svaga (Milte et al, 2015). 
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3.7 Trädgårdarna i Örebro  
Seniorboendet

7
 ”Trädgårdarna” presenterades under konferensen ”Boende för äldre” i 

Stockholm. Materialval i korridoren redovisas samt inspirationsbilder, bilaga 8 (Na, 

2013), gällande matsalen och trädgården (se Figur 9, 10 och 11). 

 

 

Figur 9. Trädgårdsrum (Na, 2013). 

Figur 10. Matsal (Na, 2013).                                 Figur 11. Golvmaterial (Na, 2013). 

                

 

 

 

                                                 

7
 Seniorboende = Inget behov av behovsprövning och biståndsbeslut. De boende ska vara över 55+ år 

och äldre. Lägenheterna är äldre- och handikappanpassade (kunskapsguiden, 2016). 
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3.8  Sammanfattning  
Äldreboendes utformning beror på vilken grupp av människor som ska använda det. 

Anpassningen gäller för såväl sysselsättning och sociala kontakter som psykiska och 

fysiska funktionshinder. Inspiration från andra arkitekters utformning av vårdhem 

valdes och reflektion kring ordet hemlikhet skedde.   

I kapitlet har frågor väckts hos mig vilka jag tänker nämna i min empiriska 

undersökning. Hur används trädgården och matsalen bland de boende? Trivs de? Kan 

något förbättras och hur ser deras behov av sysselsättning och sociala kontakter ut? 

Nyckelord som jag valt att ta med vidare från detta kapitel är: Sysselsättning och 

sociala kontakter, matsal och trädgård, hemlikhet, utformning, yta samt ljus.  

 

 

 

                                  

    
 

Figur 12. Koppling teorierna (Åkerman, 2016). 
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4 Empiri 
Kapitlet sammanställer insamlade intervjuer från respondenter på tre olika 

äldreboenden och beskrivning av dessa äldreboenden. Respondenterna består av 

boende, vårdpersonal, enhetschef och en trädgårdsmästare (se bilaga 3). De boende 

fick samma frågor men när det gäller enhetschefer, vårdpersonal och trädgårdsmästare 

anpassades frågorna efter deras yrkesroll. Jag vill tydliggöra att intervjuer med de 

boende enbart har skett med somatiska personer då de dementas psykiska tillstånd inte 

gjorde det möjligt för intervju.  

Tabell 1. Antalet respondenter (Åkerman, 2016). 

21 
respondenter 

Boende Personal Enhetschef Trädgårdsmästare 

Änggårdsbacken 5 3 0 0 

Kungshult 3 2 1 0 

Trädgården 3 2 1 0 

Botaniska 
trädgården 

0 0 0 1 

 

Tabell 2. Antalet kommentarer på skissförslag 1 (Åkerman, 2016). 

16 kommentarer 
på skissförslag 1 

Boende Personal Enhetschef 

Änggårdsbacken 4 2 1 

Kungshult 3 2 1 

Trädgården 2 1 0 
 

4.1 Hur ser utformningen ut på de tre äldreboendena? 
Änggårdsbackens äldreboende 

Änggårdsbacken (se bilaga 4) drivs av ”Tre Stiftelser”. Det består av tre byggnader, 

det gamla sjukhemmet samt två nya hus. På Änggårdsbacken bor det 169 personer. De 

tre husen (hus A, B och C) vävs samman av en gemensam och kuperad trädgård (se 

Figur 15 och 16). Intervjuerna skedde på olika våningar i B- huset, vilket är det gamla 

sjukhemmet. Alla våningar ser i stort sett identiska ut med en matsal A (se Figur 17 

och 18) och en matsal B (se Figur 19 och 20). Både matsal A och matsal B har stora 

fönster och en klassisk stil på köksinredningen. Skillnaden mellan matsal A och 

matsal B är att matsal A har en köksdel som är avskild från de boendes matbord.  

Vardagsrummet ligger avlägset från matsalen och är pampigt med sin inredning. 

Änggårdsbackens korridorer är breda, har högt i tak med en arkitektur från 1900- 

talets början (se Figur 13). Det finns även olika aktivitetsrum (se Figur 14). 
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Byggnadsår: 1902 

Area på matsal: ca 35 kvm 

Antal personer som delar matsal: 8-10 boenden 

Kommun: Göteborg 

    
Figur 13. Korridor  Figur 14. Aktivitetsrum Figur 15. Trädgård 

(Åkerman, 2016). (Åkerman, 2016). (Åkerman, 2016).             

    
 Figur 16. Trädgård Figur 17. Matsal A  Figur 18. Matsal A 

(Åkerman, 2016). (Åkerman, 2016).            (Åkerman, 2016). 

                                
Figur 19.     Figur 20. Matsal B 

Matsal B (Åkerman, 2016). (Åkerman, 2016).  

Kungshults äldreboende 
Huset byggdes i september år 2015 med 72 lägenheter (se Bilaga 5). Ett äldreboende 

med den senaste tekniken och bekvämligheterna. Det finns en innergård som erbjuder 

både fruktträdgård och vinterträdgård (se Figur 22 och 23). Här kan de boende njuta 

av de olika årstiderna. Matsalen är stor och luftig (se Figur 21). Vardagsrummet 

smälter samman med matsalen. Korridorerna känns ombonade med trämaterial som 

beklädnad på väggar och golv. Olika aktivitetsrum finns också(se Figur 24). 

Byggnadsår: 2015 

Matsal och vardagsrum: Ca 200 kvm 

Antal personer som delar matsal och vardagsrum: 24 stycken boende (8 boende 

per enhet) 

Kommun: Helsingborg 

                       
Figur 21. Matsal       Figur 22. Utsikt       Figur 23. Trädgård        Figur 24.      

(Åkerman, 2016).      från balkong      (Åkerman, 2016).           Aktivitetsrum 

                              (Åkerman, 2016)                      (Åkerman, 2016) 
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Trädgårdens äldreboende 

Trädgården ligger i centrala Huskvarna (se bilaga 6). Namnet avslöjar att det finns en 

trädgård som de boende använder när vädret tillåter (se Figur 27 och 28). På boendet 

arbetas salutogent. Totalt finns det 68 lägenheter och varje enhet har cirka 8-10 

boende. Matsalen är liten och ligger i samma rum som vardagsrummet (se Figur 25 

och 26). Vardagsrum finns också ute i ändarna av korridorerna. Dessutom finns olika 

aktivitetsrum. 

Byggt: 1990- talet 

Area på matsal och allrum: ca 50 kvm 

Antal personer som delar matsal: 9 boende 

Antalet som delar på vardagsrummet: 9 boende 

Kommun: Jönköping 

                         
Figur 25. Matsal     Figur 26. Matsal                     Figur 27.                  Figur 28.  

(Åkerman, 2016).    (Åkerman, 2016).                    Trädgård                  Trädgård 

                   (Åkerman, 2016). (Åkerman, 2016). 

4.2 Boendes behov av sysselsättning och sociala kontakter 
På samtliga äldreboendena finns det möjlighet till sysselsättning och sociala 

kontakter. Aktiviteter erbjuds varje dag och flera boende väljer att äta med andra. De 

flesta boende är enbart i matsalen under måltiderna men det finns de som också väljer 

att vara där andra tider. Det fanns boende som inte var nöjda med placeringen runt 

bordet. En boende på Änggårdsbacken hade gärna velat se att personalen pratade mer 

med dem. Genom intervjuerna som genomfördes med de boende framkommer det att 

deras vanligaste sysselsättningar är att sitta och njuta i trädgården, titta på 

växtligheten, promenera, titta på djuren, prata med andra och gemensamma 

aktiviteter. 

Djuren på Änggårdsbacken och på Kungshult uppskattades. Det rådde skilda åsikter 

gällande gemensamma aktiviteter. En del orkade inte med de dagliga aktiviteterna 

men andra uppskattade dem. Boende: ”Det mest tilltalande är att vila och koppla av. 

Aktiviteter är jag inte mycket för. Ibland är det poängpromenader och då försöker jag 

hänga på.” De boende är inte tvingade att delta på aktiviteterna nämnde personalen. 

Sociala kontakter gillade många, men flera nämnde att de uppskattade ensamheten 

ibland. En boende: Ibland sitter jag i allrummet och tittar på TV vilket jag ofta gör 

ensam. Ensamheten är inte plågsam.” Boende på Kungshult gällande trivseln i 

matsalen ”Så där. Vi äter sedan går vi till våra rum.” Sysselsättning och sociala 

kontakter skedde huvudsakligen på samma platser inom de gemensamma ytorna på 

alla äldreboenden. På Änggårdsbacken nämndes även korridoren och på Trädgården 

lägenheterna. En boende på Änggårdsbacken nämnde de gemensamma ytorna ”När 

anhöriga kommer på besök blir det att man sitter i vardagsrummet. Det känns då 

upptaget att sätta sig där.” 
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4.3 Personalen och enhetscheferna kommentarer gällande 
de boendes behov av sysselsättning och sociala kontakter 

Personalen och enhetschefer hade liknande kommentarer gällande sysselsättning och 

sociala kontakter som de boende. Gällande sociala platser nämnde personal på 

Änggårdsbacken även balkongen som en plats där social samvaro sker. Det inträffar 

att någon vill delta i bakningen men denna aktivitet kan vara svår att genomföra då 

matsalen är liten, enligt en vårdpersonal på Trädgården. Egen tid åt varje enskild 

individ erbjuds om vad de önskar göra. Personal på Kungshult ”Vi har något som 

kallas kvalitetstid vilket är en timma i veckan. Då får den som är kontaktperson för 

den boende lyssna på den boendes önskningar om vad han eller hon vill göra den 

timmen.” En personal på Kungshult ”Sitta i deras lägenhet och bara prata 

tillsammans.” Ibland sitter de boende kvar i matsalen och pratar med oss nämnde 

personal på äldreboendena. Inte alla boenden har varken ork eller lust med aktiviteter. 

Personal på Änggårdsbacken ”Många väljer bort aktiviteter för att de inte har någon 

lust.” Samma person nämnde att personalen inte hinner med att hjälpa de boende så 

mycket som de önskar. Mer umgänge i vardagsrum och kök är något som personalen 

vill se på Änggårdsbacken. Kungshults enhetschef poängterade att i framtiden 

kommer de boende förmodligen vara mindre delaktiga i aktiviteter, då de som flyttar 

in blir sjukare samtidigt som platserna på äldreboenden blir färre. 

4.4 Boende berättar - kvaliteter och brister i matsalar och 
trädgårdsrum 

Generellt är de boende ganska tillfredsställda med både trädgården och matsalens 

utformning. En boende på Trädgården ”Ja, det är som en trädgård ska vara.” En 

boende på Änggårdsbacken sa ”Jag kan tycka att TV programmet Uppdrag 

granskning borde visa sådana här ställen istället för att bara ta fram ställen som de 

har att anmärka på.” Det fanns boende som visade ett missnöje men som inte alltid 

sades rakt ut. Boende på Änggårdsbacken ”Lite trångt ibland men då vi äldre 

personer inte har någon brådska så ordnar vi till så det passar.” Några boende sa 

rakt ut vad de tyckte och när frågan om brister i trädgården ställdes svarade en boende 

på Trädgården. ”Jag har inte tittat så noga men det är inget fel på den. Ibland kan det 

vara lite fult.”. Ett problem i matsalarna kunde vara placeringen, boende på 

Änggårdsbacken ”Bra ibland och dåligt ibland. Sitter mitt emot en som stirrar på mig 

och ställer frågor om mina sjukdomar. Det är svårt att byta plats då de andra inte vill 

byta” 

Överlag var det växtligheten, djuren, avskildhet och något att titta på populärt i 

trädgården anser de boende. Något mer detaljerade svar var de omtyckta rundningarna 

till växtplanteringarna på Kungshult och på Änggårdsbacken nämnde en boende den 

bohusländska stilen. Kommentarer som kunde ges gällande kvaliteter var följande 

”Det är vackert här, grönt och fint”, ”Utformingen är bra, det är varierat.”  

Beträffande matsalen fanns det boende som inte hade reflekterat över kvaliteterna i 

matsalen men när mer konkreta frågor ställdes fick jag tydligare svar. En boende på 

Änggårdsbacken uttalade sig om utformningen av matsalen ”Jag gillar det jag ser.” 

På Kungshult sa en boende ”Utsikten är väldigt fin, särskilt i vintras. Träden hade 

frost. Ibland kommer det fram rådjur.”  

Goda kvaliteter i Änggårdsbackens matsal var att den är ljus, det finns träd utanför 

fönstret, fina textilier och färgsättning. Balkongen är bäst sa en boende. En annan 
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boende sa att i B-matsalen kan de se diskbänken och det är bra. På Kungshult 

nämndes bland annat den vackra utsikten och på Trädgårdens äldreboende 

uppskattades balkongen och ljuset var de nöjda med. 

Gällande trädgårdens brister var vägen dit omständlig på samtliga äldreboenden. 

Vissa var beroende av assistans för att ta sig dit och på Trädgårdens äldreboende 

nämnde en boende omständligheten med trösklarna. Dessutom finns hissar längs 

vägen. På Änggårdsbacken används trädgården sällan av vissa boende på grund av 

pollenallergi eller för kuperingen av trädgården. Gångstigen är något smal och dåligt 

asfalterad. Det lilla röda huset i trädgården på Änggårdsbacken skulle ha blivit en 

kiosk men det blev det inget av, vilket saknas. På Kungshult fanns hittills inga brister i 

trädgården. Kommentarer gällande ljuset och värme blev olika. På Änggårdsbacken sa 

bland annat en boende att det blir som en kokande gryta i trädgården från solljuset. De 

väljer i så fall att sätta sig under ett solskydd. 

De boende var tillfredsställda överlag med matsalen men det framkom åsikter med. 

Ljudnivån är hög ibland på de olika äldreboendena. På Änggårdsbacken finns det 

boende som uppskattar matsalen som är lite mörkare medan andra boende på 

Änggårdsbacken uppskattar matsalen med solljus. Det är dessutom lite trångt. På 

Kungshult tyckte en boende inte om att de är spridda under måltiderna. Boende på 

Kungshult. ”När solen ligger på då är det för varmt. Nu finns det persienner.” På 

Trädgården nämnde en boende större yta och en annan vill ha småbord. 

4.5 Personal och enhetschefer berättar - kvaliteter och 
brister i matsalar och trädgårdsrum 

Personalen och enhetschefer gav en liknande bild om trädgården som de boende men 

med något mer detaljerade svar. På Änggårdsbacken nämnde personalen att de gillade 

de upphöjda planteringarna och pergolan samt bouleplanen. ”Det är som en liten oas 

här.” På Kungshult nämnde både personal och enhetschef kvaliteten med den 

inhägnaden innergården, vilken skapas naturligt av byggnaderna och samtidigt 

försvinner ingen av de boende. På Kungshult nämnde även personalen att det finns 

gott om utrymme och att det är lättillgängligt att ta sig dit. Trädgårdens enhetschef 

nämnde som kvalitet lättillgängligheten samt att det finns sol- och skuggplatser i deras 

trädgård. 

På Änggårdsbacken nämndes att matsalen är ett vackert rum med närheten till 

lägenheterna. Kungshult har en stor och rymlig matsal. Den är välplanerad sa en av 

personalen. En annan kvalitet är uppdelning av bord. På Trädgården nämndes att det 

är fin utsikt. ”De boende tycker att det är mysigt. Det är anpassat för äldre.” nämnde 

en personal på Trädgårdens angående matsalen. Kungshults enhetschef gillade 

utformningen och ljuset. Trädgårdens enhetschef tyckte om ljuset. 

Personalen på Änggårdsbacken nämnde att trädgården borde få mer plats och 

boulebanan är svårtillgänglig. Brister på Kungshult är knölig gångstig runt 

äldreboendet. På Trädgården är trädgården för liten att promenera i och utsikten över 

parkeringen är inte tillfredsställande säger personalen.  

Gällande matsalens brister var inte personalen och enhetscheferna lika tillfredsställda 

som de boende. För starkt ljus kommenterades på samtliga äldreboenden. På 

Änggårdsbacken nämnde en av personalen dessutom att matsal B blir varm som en 

bastu när solen lyser mot fönstren. Änggårdsbackens matsal A och matsal B skiljer sig 
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något åt gällande ljusstyrka och värme. Både på Änggårdsbacken och på Trädgårdens 

nämndes yta som en brist. De avlånga borden skapar låsta möjligheter sa personal på 

Änggårdsbacken och på Trädgården. Borden är låga. Ett annat problem på Kungshult 

är de två balkongdörrarna vilka skapar drag. Ett ytterligare problem på Trädgården var 

kommunikationen med ett inredningsteam och deras okunnighet om passande 

inredning på äldreboenden. En av personalen berättar ”Ett inredningsteam var här 

och de plockade bland annat bort alla tavlor och alla gamla möbler. De skapade en 

minimalistisk känsla. De möblerade om på nytt vilket inte alls blev bra. Personalen 

här fick därför hämta allt de hade plockat bort.”   

Dålig belysning, lite omboning och för liten yta blev kommentarerna från 

Trädgårdens enhetschef, när det gäller bristerna i matsalen. Öppenheten mot 

korridoren kanske de boende blir distraherade av. Enhetschefen på Kungshult nämnde 

att öppenheten är tacksam i matsalen då det ger översikt men hyresgästen kanske inte 

gillar det. 

4.6 Boende, personal och enhetschefer berättar - förbättring 
av trädgårdsrums utformning 

De boende hade inga direkta förslag gällande utformningen av en trädgård men det 

hade personalen. Några gemensamma kommentarer personalen och enhetscheferna 

hade på äldreboendena är mer växtlighet. Även förbättring av gångar, gärna 

stenplattor. Fler bord och bänkar att sitta på i trädgården tyckte flera av personalen 

och Kungshults enhetschef. Större yta, fontän och spelplan, exempelvis bouleplan, 

återkom i intervjuerna bland personalen.  

Utöver det skiljde det bland förbättringar hos de olika äldreboendena. På 

Änggårdsbacken ville personalen gärna se färre nivåskillnader, ledstänger, 

lättillgänglighet, åskådarplatser för publik och en damm. På Kungshult skulle 

personalen vilja se att fler sinnen stimulerades och dessutom upphöjda bäddar för 

växterna. Utöver det inte för mycket saker i trädgården då boende kan snubbla. Både 

personal och enhetschef skulle vilja se olika arenor och rum i trädgården. Båda 

yrkesgrupperna ville även se sol- och skuggplatser. På Trädgården ville personalen ha 

en parasoll vid solsken. Enhetschefen på Kungshult vill se en gångslinga, förbättra 

tillgängligheten, mycket asfalt och grönt. Att det finns mycket att titta på samt färger, 

former och olikheter. ”Det behövs redskap för att skapa de rätta och intressanta 

miljöerna. Skapa för att njuta.” Enhetschefen på Trädgården vill se inhägnat stängsel, 

trädgård runt äldreboendet, större gruppyta, mer blommor, färger, vinterrum, inglasad 

balkong med växter samt stilleben och praktiska växter.  
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4.7 Boende berättar - förbättring av matsalars utformning  
Både Änggårdsbackens och Trädgårdens boende önskar fler bord och större yta. På 

Kungshult nämnde en boende mer samling runt matsalsborden. En boende på 

Änggårdsbacken ser eventuella problem med utanförskap med småbord. Ta hänsyn 

till vilka personer som använder matsalen nämnde en boende på Änggårdsbacken. 

Trevligt att se när de gör i ordning frukosten nämnde en boende på Änggårdsbacken. 

På Trädgården nämnde en boende lite större yta med soffor och fåtöljer. 

4.8 Personal berättar – förbättring av matsalar utformning 
Avskärmningar, runda små bord, bättre belysning, lugnare miljö och större yta är 

saker som nämndes på Änggårdsbacken. På samma ställe nämndes att det praktiska 

står mot det estetiska. Att ha närmare till köksdelen, mer självständighet samt se över 

möbleringen. På Kungshult hade gärna fönster kunnat öppnas. På Trädgården önskas 

en stor matsal och en av personalen nämnde att hopslagning av två enheter hade varit 

trevligt. Då aktiviteter sker i andra rum nämnde en av personalen att det vore enklare 

för de boende om de kunde vara kvar i matsalen och aktiviteter skedde där istället. 

Upphöjda bord, mer anpassat till dem som är äldre samt anpassa matsalen mer efter 

vad de har hemma då de boende inte är så mycket för det moderna. 

4.9 Enhetscheferna berättar – förbättring av matsalars 
utformning 

Tema på väggarna, bättre belysning, dämpat ljud, ökad trivsel, större matsal, mer 

levande och större kök som blir mer tillgängligt, tycker Trädgårdens enhetschef. ”De 

boende som idag vill hjälpa till i köket kommer knappast in.” Enhetschefen nämnde 

problematiken med öppenheten mot korridoren vilket de boende kanske blir störda av. 

Enhetschef nämnde att även skilja soffdelen mot matsalen. ”Det kan vara öppet men 

tydligare gränser mellan dessa två delar.” På Kungshult vill enhetschefen att det 

skapas arenor för vi är olika som individer, social samvaro yta samt öppenhet. 

Däremot kanske hyresgäst inte alls vill ha öppenhet vilket även Trädgårdens 

enhetschef nämnde. 

4.10  Personalens och enhetschefernas åsikter om hemlikhet 
Frågan om hemlikhet ställdes inte till de boende då jag ansåg att dess innebörd kunde 

bli svår att tolka. Jag valde istället att ställa mer konkreta frågor om hur de boende 

trivs med inredningen, färger etc. När det gäller personalen tyckte alla om ordet 

hemlikhet. Det ska finnas en balans och de ska accepteras av de boende. 

Enhetscheferna har mer detaljerade beskrivningar gällande ordet hemlikhet men 

enhetschefen på Kungshult är kluven beträffande begreppet. Äldreboende är en 

offentlig miljö dvs. att man respekterar skillnaden mellan hemlikhet och offentlig 

miljö. Trädgårdens enhetschef ansåg att regler om hur det ska se ut krockar med 

hemlikheten. Det är liftar i taken i lägenheterna vilket de boende reagerar över säger 

enhetschefen på Trädgården. 

 

 



Empiri 

24 

4.11  Trädgårdsmästarens berättar om utformning av en 
trädgård 

Vid skapandet försöker trädgårdsmästaren få med så många sinnesupplevelser som 

möjligt med hjälp av inspiration från de som ska använda rummet. 

Trädgårdsmästarens olika steg vid planering av ett trädgårdsrum: 

 

1. ”Vad ska rummet användas till. 

2.  Vilka ska använda rummet. 

3.  Intervjua de som ska använda det. 

4. Vilka förutsättningar gäller, jag tänker då bland annat på väderstreck, norr 

och söder.” 

 

Indelning i olika zoner och axialitet används. Trädgårdsmästaren beaktade att 

människor oftast inte vill bli betraktade utan vill känna sig trygga och ha koll på 

omgivningen. Mer ätliga växter tror trädgårdsmästaren att vi kommer att se i 

framtiden.  

 

Trädgårdsmästarens beskrivning av ett attraktivt rum:  

” Jag brukar tänka trädgårdar i tre nivåer. 

- Blommorna på golvet 

- De mellanhöga buskarna 

- Träden blir taket.” 

4.12  Konferensen  
Det talades om äldreboendes utformning och om att de som flyttar in blir allt äldre 

och sjukare. Det fanns en del åsikter om utformningen på äldreboendet, Trädgårdarna 

i Örebro. Arkitekten fick argumentera mot yrkesgrupper inom äldreboenden och om 

hur hon hade planerat. Oftast handlade det om att någon yrkesgrupp hade mer 

kunskap om lagar eller riktlinjer, vilket ibland kunde krocka med utformningen. 

4.13  Sammanfattning 
Samtliga respondenter hade liknande åsikter i mycket men olikheter i svaren fanns 

också. Genom intervjuerna framgick det att de boendes behov av sysselsättning 

varierar men lugna aktiviteter dominerade. Sociala kontakter gillade många och de 

flesta möten skedde på de gemensamma ytorna. Det framkom att de boende överlag 

var nöjda med både trädgård och matsal men ibland kunde ett visst missnöje skönjas. 

Kommunikationsbrist var ett problem mellan olika yrkesgrupper. Gällande hemlikhet 

nämnde enhetscheferna den offentliga miljön och regler som ibland krockade med 

omgivningens krav på att det ska vara en hemtrevlig miljö. Trädgårdsmästaren 

nämnde ord som sinnen, zoner, axialitet, trygghet och stimulans. De centrala 

resonemang som jag utifrån respondenternas berättelser väljer att ta med mig i 

nästkommande kapitel är: sysselsättning och sociala kontakter, belåtenhet, 

tillgänglighet, yta, ljus och hemtrevlig miljö. 
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5 Analys och resultat 
Analysen bygger på kapitel tre och fyra. Nyckelorden från kapitel tre var 

sysselsättning och sociala kontakter, matsal och trädgård, hemlikhet, utformning, yta 

samt ljus. De centrala resonemangen som jag tog med mig från kapitel fyra var 

sysselsättning och sociala kontakter, belåtenhet, tillgänglighet, yta, ljus och 

hemtrevlig miljö. Jag kommer också att använda de observationer som jag gjort under 

intervjuerna. 

5.1 Vilka är de boendes behov av sysselsättning och sociala 
kontakter? 

I Andersson et al. (2016) artikel framgår det att den vanligaste platsen för sociala 

kontakter på enheten är i de gemensamma enheterna. Trots detta används inte dessa 

utrymmen mycket mellan måltiderna.  

 

I mina intervjuer framkom det att behovet av sociala kontakter värdesattes av flera 

boende. De flesta boende väljer att äta med andra på boendet vilket de trivs bra med. 

En del boende är i matsalen även andra tider. Jag märkte att det fanns olika orsaker till 

varför de boende inte stannar kvar i matsalen eller gemensamma utrymmen där 

möjlighet till sociala kontakter finns. Vissa boende trivdes inte. Detta kan exempelvis 

bero på hur de boende beter sig mot varandra vid matsalsbordet. En annan orsak kan 

vara att de känner sig i vägen om anhöriga till en boende sitter i samma rum. En 

ytterligare orsak kan vara olika smak när det gäller TV program. Ensamheten 

uppskattas av några boende men inte av alla. I intervjuerna visade det sig att de 

boende uppskattade lugna aktiviteter, vilket kunde vara att titta på djuren i trädgården. 

Jag noterade att de boende gärna vistas på de gemensamma ytorna men jag kan tänka 

mig att de boendes olika psykiska tillstånd gör det svårt med kommunikationen.  Flera 

av de boende nämnde att de inte orkar vara med på alla aktiviteter som sker dagligen 

på äldreboendet. Andersson et al. (2016) nämnde att sociala relationer är nödvändiga 

när det kommer till livskvalitet och den fysiska miljön. Det påverkar människors hälsa 

och aktiviteter. De boendes hälsotillstånd skapar problem vilket gör det svårt med 

sociala mötesplatser. Jag menar att det är bra att det finns ett brett urval av aktiviteter 

på ett äldreboende men de boende ska inte känna sig tvingade att delta i allt. Detta 

resonemang höll personalen med om. Personal nämnde kvalitetstid. Tid då den 

boende under en timma får önska vad han eller hon vill göra. Detta anser jag är 

utmärkt men på de boendes villkor.  

På Kungshult trodde enhetschefen att de boende troligtvis inte kommer vara lika 

delaktiga i aktiviteter i framtiden då de som flyttar in antagligen kommer vara sjukare. 

Min tolkning av detta är att de sociala platserna kanske blir allt mer betydelselösa. 

Detta resonemang har fått mig att fundera över rummens utformning i framtiden och 

jag diskuterar mer om det i kapitel 6. 
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5.2 Vilka befintliga kvaliteter och brister finns det i dagens 
äldreboenden i Sverige, när det gäller utformning av matsalar 
och trädgårdsrum? 

 
Hemlikhet 
I Milte et al, (2015) artikel diskuteras hemlikhets innebörd. Vårdpersonalen är positiv 

till ordet hemlikhet. Miljön ska accepteras av de boende och kännas som deras hem 

nämndes av personal. Enhetschefen på Trädgården nämnde att det blir en krock 

mellan lagar och det praktiska. Exempel är boende på Trädgården som vill delta i 

bakningen men ytan är för liten. Milte et al, (2015) skriver att i de gemensamma 

utrymmena tänjs hemlikheten ut när yta och öppenhet krävs. Kungshult byggdes år 

2015 och jag anser att hemlikheten har tänjts ut där, vilket jag tror beror på 

handikappsanpassade mått. Det finns lagar om att vissa hjälpmedel ska finnas i taket i 

lägenheten vilket inte skapar hemlikhet. Jag tror inte att de flesta boende har 

hjälpmedel i taken i deras ordinarie hem. Jag anser att handikappsanpassade mått är 

bra men det är svårt att skapa en hemlikhetskänsla. Enhetschefen på Kungshult pekar 

på äldreboendets offentliga miljö. Miljöns offentlighet får respekteras vilket gör att 

begreppet hemlikhet har en begränsning. Min tolkning är att ordet hemlikhets 

innebörd därför blir oklar.   

Matsalar 
Andersson et al. (2016) nämner att de gemensamma utrymmena har en central roll i 

det dagliga livet på enheterna. De boende var tillfredsställda med sina matsalar 

utformning. Jag menar att det kan bero på deras hälsotillstånd. Matsalars utformning 

kanske inte är tillräckligt iögonfallande för boende med nedsatt hälsa. 

Kan detta bero på att samhället inte var lika kommersiellt tidigare som idag? Under 

1900-talets första hälft bodde många under enkla förhållanden och ställde inte några 

höga krav på utformning. Det verkade som om de boende var mycket nöjda med 

matsalen men jag kunde ibland läsa mellan raderna om deras missnöje. Ett exempel är 

detta citat. ”Lite trångt ibland, men då vi äldre personer inte har någon brådska så 

ordnar vi till så det passar.” 

En kvalitet i matsal som en del boende och personal nämnde var utsikten. Jag tolkar 

detta som att de boende uppskattar att ha något att titta på medan de äter i en matsal. 

Kungshult utsikt tycker jag var utmärkt då innergården och naturen syntes genom 

fönsterna. 

Ljusreflektion är något som Nylander (1999) skriver om när det gäller förhållandet 

mellan ljuset inomhus och utomhus. På Salem AELdreboliger har man i den 

gemensamma öppna ytan skapat stora fönster och glasade partier för att få in solljuset. 

(Anderzhon et al, 2012). Det är inte alla som uppskattar för mycket ljus vilket syns i 

mina intervjuer. På Änggårdsbacken finns matsal A och matsal B med olika mycket 

ljusinsläpp. Båda matsalarna uppskattades av de boende. Jag anser att det är en god 

kvalitet att ha matsalar med varierande ljusinsläpp i ett och samma våningsplan. På 

Kungshult verkade de boende inte helt tillfredsställda med solljuset då de ansåg att det 

var för starkt. Hela matsalens sydvästra vägg består av stora fönster. Alla matsalsbord 

får lika mycket ljus från fönstren. För att minska solljuset används persienner. Jag 

anser att det är en brist att inte fler alternativ av ljuskvaliteter används då de bör 

anpassas till fler boende. På Trädgården var ingen av de boende missnöjda med ljuset. 
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Jag tycker Trädgårdens matsal var den mörkaste av de matsalar som jag besökte. Jag 

noterade att vårdpersonalen och enhetscheferna hade fler åsikter än de boende om 

ljuset på alla tre äldreboenden. Exempelvis en anställd på Änggårdsbacken nämnde att 

matsal B blir lika varm som en bastu när solen lyser mot fönstren.  

 

De boende, vårdpersonal och enhetschefer kommenterade olika gällande ljus och 

värme och jag såg att ljusinsläppet varierade på samtliga äldreboenden. Följaktligen 

anser jag att det är viktigt att reflektera över ljusets påverkan. Slutsatsen gällande 

ljuset i matsalar borde vara att skapa rum med olika ljuskvaliteter. Variationer av 

ljuskvaliteter i ett och samma rum skulle kunna skapas med hjälp av dagsljus och 

konstbelysning. 

Ytan kommenterades av både boende och anställda som en brist men även här fanns 

kvalitet beroende på vilket äldreboende som besöktes. Enligt Andersson et al, (2016) 

är det viktigt att planera ytan där måltiderna för de boende ska serveras. En anställd på 

Trädgården nämnde matsalens anpassning för äldre som positiv. Min tolkning av 

matsalen på Trädgården är att jag inte tycker den är anpassad för äldre. Det är svårt att 

förstå att en av personalen tycker att den är anpassad för äldre då utrymme för 

förflyttning av rullstol var knapp. Trädgårdens äldreboende är byggt på 90-talet vilket 

kan förklara orsaken till att de inte har de mått som står i Svensk Standard.  

Angående de boendes åsikter tycker jag att personalen är betydelsefull då de oftast har 

enklare att uttrycka de boendes behov. Jag anser att personalens assistans är viktig 

dels i samband med de boendes livskvalitet och dels genom kommunikation. När 

inredningsteamet kom på besök till Trädgården märkte jag att kommunikation var 

viktigt. En anställd berättade hur inredningsteamet försökte skapa en minimalistisk 

känsla och plockade bort möbler och tavlor. Personalen hämtade sedan tillbaka 

inredningen. Under konferensen i Stockholm hade olika yrkesgrupper olika åsikter om 

äldreboendets utformning. Det handlade då inte om smak utan om bristen av kunskap 

och erfarenhet om äldreboenden. Detta tolkar jag som kommunikationsbrist. Att 

försöka finna ett bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper kan nog vara bra anser 

jag. Jag uppfattar det som att det finns saker att förbättra i matsalar. Jag reflekterar 

därför över Bengtssons (2015) avhandling om ramar och verktyg i trädgården. Jag 

funderar på hur hennes tankesätt kan användas även för matsalar. 

Trädgårdsrum 
Bengtsson (2015) skriver i sin avhandling om design i relation till utemiljöer i vården. 

Betydelsen av trädgård har visat sig vara viktig i intervjuerna och det märks att de 

boende uppskattar trädgården väl. Trädgården blir en viktig del i äldreboendet där 

sinnesro skapas för de boende. Jag menar att ha tillgång till en trädgård borde vara en 

självklarhet för alla boende. Både vetenskapliga artiklar samt boende, vårdpersonal 

och enhetschefer visar på betydelsen av trädgården.   

Växtligheten med dess planteringform var en kvalitet som både boende och personal 

tyckte om. Jag funderade på Trädgårdarna i Örebro där det skapades öar av 

växtplanteringarna. På Kungshult nämndes upphöjda bäddar för växterna. Det tycker 

jag låter som en utmärkt idé speciellt för de boende som är rullstolsburna. 

Trädgårdens utformning tolkar jag som viktig hos både boende och personal som 

kommenterade olika om den. Trädgården på Trädgårdens äldreboende är så liten att 

det inte går att promenera i den nämnde en av personalen. Det fanns även kvaliteter 



Analys och resultat 

28 

som nämndes om utformningen såsom innergården på Kungshult. Jag anser att den är 

bra då personal kan ha uppsikt över de boende och det skapas en trygghet med 

väggarna runt omkring, vilket trädgårdsmästaren pratade om. De boende uppskattade 

avskildhet.  

Flera av de boende beskrev en omständlig väg till trädgården med hissar och trösklar. 

När det gäller tillgängligheten ser jag en skillnad i svaren mellan boende, personal och 

enhetschefer. En personal på Kungshult och Trädgårdens enhetschef nämnde den 

lättillgängliga vägen till trädgården. Jag reflekterade över personalens motsatta svar 

jämfört med de boende. Andersson et al. (2016) skriver att de flesta yrkesverksamma 

som arbetar med äldreboenden varit medvetna om svagheterna gällande miljön och 

dess utformning under lång tid. Jag tolkar det som att anställda är medvetna om 

svagheterna men att det finns vissa luckor i kommunikation mellan boende och 

anställda då lättillgängligheten till trädgården är en viktig del vid utformningen.  

Jag reflekterade över hur trädgården kan göras mer lättillgänglig under hela året och 

förbättra för bland annat pollenallergiker. Att inte göra utformningen för kuperad som 

den är på Änggårdsbacken då det försvårar för de boende att vistas där. 

Gällande ljuset i trädgården fanns det precis som i matsalarna olika åsikter hos 

boende, personal och enhetschefer. En boende på Trädgården nämnde att det blir 

varmt som en kokande gryta i trädgården på grund av solljuset. Ljuset tycker jag har 

en viktig betydelse då det påverkar människans hälsotillstånd. Jag anser precis som i 

matsalar att en variation i ljuskvaliteter skulle kunna ske även i trädgårdarna.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet besvarar jag mina frågor utifrån analysen. Förslag till vidare studier ges. 

6.1 Hur kan utformning av matsalar och trädgårdsrum på ett 
äldreboende förbättras? 

Flera av de boende nämnde att de har behov av sociala kontakter. Det visade sig även 

i intervjuerna att de boende gillar att ha något att titta på. Det är ett stort fokus på 

många aktiviteter för de boende. Intresset för aktiviteter varierar.  

Jag anser att sociala kontakter skulle kunna skapas ännu mer på äldreboendet genom 

att inte låta varje rum var avskilt då jag tycker att det är svårare att gå in i ett slutet 

rum än i ett mer öppet rum. Öppenhet mellan rummen skapar en mer naturlig länk. 

Användning av skärmväggar (se Figur 37 och 38) tycker jag skulle kunna vara en 

lämplig lösning ifall de boende vill ha en tillfällig enskild vrå i de gemensamma 

ytorna men ändå uppleva att det finns människor i samma rum. Skapa rum i rummen, 

anser jag är en god kvalitet. 

Jag funderade över Anderzhon et al. (2012) artikel som bland annat handlar om 

atriumytans påverkan på boendes välbefinnande. Jag tolkar det som att atriumytan 

skulle vara till god användning för exempelvis allergiker och övriga boende då de har 

möjlighet att må bättre, få uppleva dagsljus och natur.  

Bengtsson (2015) skriver om zoner i sin avhandling. Jag tycker det är ett utmärkt 

verktyg vid utformning av en trädgård vilket borde utvecklas genom att använda 

zoner för tillgängligheten till trädgården, riktlinjer för utsikt samt växternas placering. 

Jag skulle gärna vilja se en liknande mall för matsalar som bland annat är anpassad för 

dess ljus.   

Jag funderar därför på hur ljusets kvalitet i rummet kan skapas med hjälp av solen och 

konstbelysning. Det naturliga ljusinsläppet påverkas av matsalens placering vid 

utformningen av äldreboendet. Rummets geometri, vinklar, skärmväggar och storlek 

på fönster påverkar ljuset från solen. Med hjälp av konstbelysning kan man påverka 

ljuset där solstrålarna inte når fram. För dämpning av solljuset kan persienner, 

markiser, lamell- och rullgardiner samt solfilter användas. Konstbelysningen kan 

varieras genom att ljuset är automatiserat, manuellt eller dimmerstyrt. Ljuspunktens 

placering och antal ljuspunkter är ytterligare förslag gällande konstbelysning.  

Jag tycker att flera av de förslag som ges gällande ljuset i matsalar även kan tillämpas 

för trädgården. Geometri, placering av trädgården, växtlighet och ljuspunkter är några 

av de saker jag tycker kan användas. 

Min slutsats är att ramar som verktyg vid utformning av en offentlig miljö är bra att 

ha som riktlinjer. Mallar skulle förmodligen kunna minska kommunikationsbristen för 

boende, personal, enhetschefer och yrkesgrupper inom äldreboende. Exempelvis 

skulle en mer lättillgänglig trädgård antagligen få fler boenden att vara i trädgården 

oftare vilket skulle skänka välmående. Användningen av dessa mallar skulle kanske 

minska risken för att hemlikhet och andra typer av regler krockar med varandra. 

När det gäller hemlikhet anser jag att fler studier behövs för att anpassas efter dagens 

utformning. 
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Kommer utrymmen för sysselsättning och sociala kontakter behöva utvecklas i 

framtiden? Kungshults enhetschef nämnde att de boende troligtvis kommer vara allt 

sjukare i framtiden. Jag ser det som att det finns två riktningar i utformningen. Mer 

naturlig sammanlänkning mellan rummen för att enklare skapa sociala möten eller ett 

äldreboende anpassat för sängliggande.  

6.2 Beskrivning av skissförslag 1  
I skissförslag 1 presenteras matsalar, trädgårdsrum och den sammanlänkande 

korridoren. (se Figur 29). I den centrala matsalen är det 24 boende som äter, alltså tre 

stycken enheter. (se Figur 31, 32, 36, 37 och 38). Matsalen skapar ett atrium med dess 

glasade tak och stora fönster. Fönster med ett särskilt filter vilket gör att solljuset inte 

blir för starkt. Materialet på golvet är trä. Det finns en inglasad yta för möjlighet till 

odlingar av ätliga växter. Matsalen ligger naturligt sammanlänkad med 

vardagsrummet.  

Utsikten från matsalen är en inhägnad trädgård. Det finns mycket att titta på här: 

fontänen och djuren. Runt om innergården finns en korridor (se Figur 40). Denna 

korridor har skjutdörrar med fönster. Korridoren är täckt av trämaterial på golvet för 

att skapa en ombonad känsla. Korridoren leder till en vinterträdgård där de boende 

bland annat kan spela bingo. 

Skissen utformades utifrån Bengtssons fyra zoner. Zon ett är matsalen. Länken mellan 

zon ett och zon två smälter samman väl med de stora glaspartierna. Det finns en 

stenläggning längs matsalens fasad där bänkar står med utsikt mot fontänen. Zon tre 

är korridorerna och vinterträdgården. Zon fyra är den stora gräsmattan i byn (se Figur 

42). Om de boende känner för att gå till en annan trädgård finns den svenska 

trädgården (se Figur 33, 35 och 39) (se Figur 29- 3). Här finns ett lusthus men också 

planteringar som är placerade i höjd med rullstolen. Några exempel på hur boende kan 

använda trädgården: Agda på boendet är pollenallergiker och väljer gärna den 

inglasade bohusländska trädgården (se Figur 29- 2) med klippor, vatten och växter 

som pollenallergiker tål. Kerstin är dement och tycker det känns obehagligt att känna 

sig inlåst, men här är dörrarna öppna eftersom äldreboendet har en inhägnad trädgård. 

Den inhägnade trädgården är omringad av byggnader som skapar en demensby (se 

Figur 30, 41). Lägenheterna ligger sammanlänkade med korridoren vilket gör det lätt 

för Gösta att se vad som händer.    
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Figur 29. Skissförslag 1. (Åkerman, 2016).       

 

 
Figur 30. Omgivningen       Figur 31. Matsalen (Åkerman, 2016). 

 (Åkerman, 2016). 

 
Figur 32. Matsal 1. (Åkerman, 2016). Figur 33. Trädgårdsrum 3. (Åkerman, 2016). 
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Kommentarer på skissförslag 1 

Överlag tyckte de flesta respondenterna om skissen. Flera som kommenterade 

förslagsskiss 1 föredrog korridor. Korridoren gjorde det möjligt för dem att promenera 

inomhus. Nackdelen med en korridor är de dementas vandrande beteende nämnde 

personalen. De flesta tyckte om att trädgårdarna var uppdelade och att det var 

inglasade. Flertalet gillade att 24 stycken boende delar på en matsal. Trämaterial var 

omtyckt. 

 

6.3 Skissförslag 2 
Två punkter skiljdes jämfört mot skissförslag 1. (se Figur 34).  

 Trädgård 6 fick utformningen av en solfjäder. Detta gjorde att matsalen fick en 

naturlig avskildhet. 

 En krökt korridor skapades för ett mer spännande intryck av korridoren. 

 

 

 
Figur 34. Skissförslag 2. Matsal och trädgårdsrum presenteras samt korridoren.  
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       Figur 35. Trädgårdsrum 3 (Åkerman, 2016). Figur 36 Matsal 1 (Åkerman, 2016). 

 

 

 

          
             Figur 37. Matsal 1(Åkerman, 2016). Figur 38. Matsal 1 (Åkerman). 

 

 
Figur 39. Trädgårdsrum (Åkerman, 2016). Figur 40. Korridor (Åkerman, 2016). 

 

 

 
Figur 41. Omgivning  Figur 42. Zonerna  

(Åkerman, 2016).  (Åkerman, 2016). 
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6.4 Metoddiskussion 
Reliabilitet 

För att få så hög reliabilitet som möjligt innebär det traditionellt att en mätning är 

stabil och standardiserad. Alla intervjuer utförs på samma sätt. En mätning ger samma 

resultat vid en ny mätning och samma förutsättningar som den första mätningen. 

Standardiseringen i kvalitativa intervjuer förutsätts däremot vara av låg grad. Det kan 

därför vara lite märkligt att tala om reliabilitet vid kvalitativa intervjuer. I kvalitativa 

intervjuer behöver svaren inte bli samma varje gång frågan ställs. Människan är inte 

statisk i sina åsikter och beteenden. (Trost, 2010).  

Exempel på att intervjuerna inte är statiska är att en del boende uttrycker starkare 

åsikter och beteenden vid olika tillfällen. I studien skedde intervjuerna i enskilda rum 

utifrån en intervjumall. Tre olika intervjumallar användes, en för de boende, en för 

personal och enhetschefer samt en för trädgårdsmästaren. Analysen utformades med 

hjälp av förutbestämda teman där svaren på de enskilda frågorna sorterades in och 

sedan sammanställdes.    

Validitet 

Validitet betyder att författaren har erhållit underlag för att göra en trovärdig tolkning 

av arbetet. Triangulering är ett vanligt begrepp inom validitet. Flera olika platser och 

personer väljs för att på så sätt erhålla ett rikare underlag. (Davidson et al, 2011). I 

arbetet användes en arbetsprocess där författaren träffade respondenterna ett flertal 

gånger. I första intervjun tolkade författaren svaren, vilket sedan genererade en 

förslagsskiss som var till grund för den slutgiltiga skissen. Respondenterna hade 

möjlighet att kritisera förslagsskissen. Om författaren feltolkade respondenterna vid 

första intervjun kunde detta korrigeras i den slutgiltiga skissen så att arbetets validitet 

kunde höjas. 

Äldreboendena valdes på grund av att författaren ville finna olika äldreboenden för att 

möjliggöra en stor skillnad i kommentarerna och därmed ge större variation i 

författarens designarbete vad gäller arkitektur och planlösning. Ytterligare ett nybyggt 

boende med mer slutna ytor hade varit intressant att jämföra för ett rikare underlag. 

Författaren intervjuade dessutom boende, personal och trädgårdsmästare och utförde 

observationer av boendemiljöerna för att kunna jämföra egna upplevelser med 

utsagorna från respondenterna.  

Författaren ansåg att Kungshults äldreboende var intressant då det representerade en 

ny design vilket de två andra äldreboendena saknade. Boende på äldreboendet hade 

inte hunnit använda trädgården på grund av att den var relativt nybyggd. Problemet 

skulle kunna undvikas vid val av annat äldreboende. Validiteten borde inte påverka i 

stort av detta anser författaren då tillräcklig information erhölls från övriga 

respondenter. Urvalet av respondenterna skedde via enhetschefen. För att möjliggöra 

en så hög validitet som möjligt på intervjuer krävde författaren att respondenterna inte 

skulle vara dementa. Respondenterna hade dessutom möjlighet att läsa igenom 

intervjufrågorna innan och efter intervjun. Under intervjuerna upplevde författaren att 

en trovärdig dialog skapades samt rimliga svar erhölls. Trädgårdens äldreboende 

skapade förvirring när författaren ställde frågor om trädgården i intervjun. 

Äldreboendets namn gjorde att några respondenter uppfattade att vissa frågor gällde 

hela äldreboendet. Frågorna om trädgården förtydligades. Flera möten skedde efter 

första intervjun och därför anser författaren att detta inte påverkat arbetet. 
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6.5 Slutsatser och rekommendationer 
Min slutsats är att det finns saker att förändra på äldreboenden. Personalen bör vara 

lyhörd för de boendes eventuella brister. Sociala kontakter och sysselsättning gillar de 

boende överlag men alla individer har olika behov vilket försvårar anpassningen för 

alla. Sammanlänkning mellan rummen och förbättring av tillgängligheten skulle 

förenkla de sociala kontakterna. Sammanlänkning och tillgänglighet är begrepp som 

passar bra in på sysselsättning då jag anser att detta skapar möjligheter till bättre 

välmående då de boende kan använda fler områden på äldreboendet på ett enklare 

sätt. Ljuset är en viktig aspekt att ta hänsyn till gällande välmående och därför borde 

det finnas olika ljuskvaliteter i matsalar och trädgårdar. Genom att använda modellen 

från Bengtssons (2015) ramar och verktyg för både matsalar och trädgårdsrum anser 

jag att det går att förenkla arbetet för arkitekten och samtidigt skapa bättre 

kommunikation mellan olika yrkesgrupper. Livskvalitet i livets slutskede genom 

förbättring av utformningen tycker jag att de boende kan få.  

 

6.6 Förslag till vidare forskning 
För en fortsatt studie inom ämnesområdet vill jag förorda undersökning av utveckling 

i arbetet med mallar för matsalar på äldreboenden. Jag tänker på de zoner Bengtsson 

(2015) redovisade gällande trädgårdar men ett förslag anpassat för matsalar. I 

matsalar skulle exempelvis ljusbehov kunna analyseras vidare. Jag anser dessutom att 

Bengtssons zoner skulle kunna utvecklas genom inklusion av trädgårdens 

tillgänglighet. Jag tycker det vore intressant att se vad som händer med utformningen 

om enbart äldre och sjukare flyttar in på äldreboendena. Skillnaderna i olika 

generationers krav på utformningen samt kommunikationen mellan boende och 

personalen skulle också vara intressant att studera. 
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Bilaga 1. Utdrag ur Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, 

BFS 2011:6: 

 Kända egenskaper ska byggmaterialen ha.  

 Utomhus, lämpliga mått, en mindre utomhusrullstol, en cirkel med diametern 

1,50 meter. Inomhusrullstol en cirkel med diametern 1,30 meter.  

 Minst en användbar gångväg mellan tillgängliga entréer till byggnader och 

gemensamma utrymmen. Utformas utan nivåskillnader där det är möjligt och 

lätta att följa. (BFS 2014:3). Lutningen bör inte vara mer än 1:50 i sidled, ha 

en bredd på minst 1,5 meter. Vid öppningar såsom häckar och staket bör 

bredden vara minst 0,90 meter. Gångstigen ska dessutom vara fri från hinder. 

Användbarheten ökar för personer med nedsatt rörelseförmåga om det finns 

sittplatser med rygg-och armstöd i anslutning till gångvägar. 

 Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska finnas inom 25 meters gångavstånd 

från en användbar entré. 

 Gångytor på tomter, personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 

kan ta sig fram om de har rullstol utan någon hjälp. Halkfri, jämn och fast 

markbeläggning på gångytor. Exempel passande ytmaterial är jämna och fasta 

grusytor, släta stenhällar, betongmarkplattor och asfalt. 

 Friytor, ledytor och gångytor ska vara lätta att upptäcka. 

 Användbara ska entré och kommunikationsutrymmen vara för personer med 

nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga. Kommunikationsutrymmen bör vara 

minst 1,30 meter. I SS91 42 21 nämns lämpliga mått på entré-och 

kommunikationsutrymmen för bostadslägenheter. När det gäller material bör 

det avvikas i kommunikationsutrymmen i publika lokaler. 

 Gångytor ska vara fasta och jämna. 

 Målpunkter i byggnader såsom gångytor och trappor ska vara lätta att 

upptäcka. 

 Dörrar och portar ska vara utformade så att de är anpassade efter personer med 

nedsatt rörelseförmåga. Passagemått på 0,80 meter. 

 Minst 2,40 meter ska rumshöjden vara i bostäder. 

 Byggnader ska utformas så att risken för fall minimeras. 

 Dammar ska ha skydd för att minska risken för att person trillar i vattnet. 

 Trösklar och ledstänger är exempel på byggnadsdelar bör utformas så att 

risken för fallolyckor begränsas. 

I 3:226 Särskilda boendeformer för äldre står det bland annat att de 

gemensamma utrymmena ska förbindas till de enskilda lägenheterna. Bostäder 

för åldersdementa behöver inte ha möjlighet till matlagning i de enskilda 

lägenheterna. Dessa regler är hämtade från Boverkets byggregler – föreskrifter 

och allmänna råd (BFS 2011:6). 
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Bilaga 2. Sammanställning lagar och förteckning över dokument. 

 

 
Typ av dokument Namn/beteckning Beskrivning År 

Nationellt 994 Jordabalk: kapitel 2. 

Tillbehör till fastighet 

1970 

Nationellt BBR/BFS 2011:6 Föreskrifter och 

allmänna råd 

2011 

Nationellt SOSFS 2012:3 Socialstyrelsen: 

Värdegrunden i 

socialtjänstens omsorg 

om äldre 

2012 

Nationellt LSS Socialstyrelsen: Bostad 

med särskild service 

för vuxna enligt LSS 

 

Nationellt  Socialstyrelsen: 

Nationell utvärdering 

vård och omsorg vid 

demenssjukdom 2014 

2014 

Nationellt SS 914221:2006 och 

SS 914222 

Svensk Standard 2006 

Internationell  Neufert  

Nationellt SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens 

föreskrifter och 

allmänna råd om 

ledningssystem för 

systematiskt 

kvalitetsarbete 

2011 

Nationellt ISBN 

978-91-86585-18-1 

 

ArtikelNo: 2010-5-1 

Nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid 

demenssjukdom 2009 – 

Stöd för styrning och 

ledning- Preliminär 

version 

2010 

Nationellt  Ädelreformen  

  Socialstyrelsens 

allmänna råd 

 

Nationellt Prop 1997/98:113 Nationell 

handlingsplan för 

äldrepolitikern 

1997 
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Bilaga 3. Intervjuer med boende, vårdpersonal, enhetschefer och en 

trädgårdsmästare. 

 

 

INTERVJUGUIDE  

 

TRÄDGÅRDSRUM 

MATSAL 

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA KONTAKTER 

BRISTER I TRÄDGÅRDSRUM OCH MATSAL 

KVALITETSFÖRSLAG I TRÄDGÅRDSRUM OCH MATSAL 

 

 
Intervjuperson: Boende Ä 

Intervjuare: Christina Åkerman 

Datum: 2016-04-05 

Område: Änggårdsbacken, Tre Stiftelser, Per Dubbsgatan 4a i Göteborg 

 

Intervjuperson: Boende K 

Intervjuare: Christina Åkerman 

Datum: 2016-04-12 

Område: Kungshult i Helsingborg. 

 

Intervjupersona: Boende T 

Intervjuare: Christina Åkerman 

Datum: 2016-04-15 
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TRÄDGÅRDSRUMMET 

 

 

1.Hur ofta är du i trädgården? 
 

Boende 1 Ä  Tidigare har det varit längre promenader i 
Slottskogen men framöver kommer det bli mer 
att jag är i trädgården. 
 

Boende 2 Ä Inte så ofta. 

Boende 3 Ä  Varje dag, minst en gång om dagen. 

Boende 6 Ä Mycket sällan på grund av pollen. 

Boende 8 Ä Jag är inte där så ofta. En gång i veckan på 
sommaren. Trädgården är för kuperad så jag är 
beroende av hjälp för att ta mig dit. 

Boende 10 K Inte ännu. Jag använder vinterträdgården då vi 
spelar bingo och har flugsmällarballongleken. 

 

Boende 11 K Ett par gånger i veckan. 
 

Boende 12 K Inte så ofta. 

 

Boende 1 T På sommaren. Varje dag när det är fint väder. 
 

Boende 3 T Jag kommer att vara mycket i trädgården 
framöver. (Nyinflyttad, har bott på äldreboendet 
i två veckor.) 
 

Boende 5 T Under sommaren så är jag ute jämnt. 

Boende 7 T Sitter och dricker kaffe där. Jag är där ofta. 

 

 

 

2. Hur använder du trädgården? 
 

Boende 1 Ä Jag går runt på gångarna. Vi har inga gräsmattor 
utan det är stenpartier. Det finns även trevliga 
möbelgrupper. Jag solar även i trädgården. 
 

Boende 2 Ä Sitter i min rullstol och sitter då inte i solen. 
 

Boende 3 Ä Jag går dit för att träna. Jag sitter där även när 
jag har besök. Att prata med andra är viktigt för 
mig. 
 

Boende 6 Ä Försöker sitta under en parasoll då det annars 
blir som en kokande gryta. Jag måste ha hjälp för 
att ta mig dit. 
 

Boende 8 Ä Jag sitter och njuter. 
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Boende 10 K Att sitta i, bingo och flugsmällarballongleken. 
 

Boende 11 K Jag spelar bingo där. Vi har dessutom en lek med 
ballonger och flugsmällare. 
 

Boende 12 K Vi går ut och går. Vi går då runt byggnaden. Sitter 
och solar. Det är mest dementa i trädgården men 
det är inte störande. 
 

Boende 1 T Sitter där när det är varmt och gott. 
 

Boende 3 T Jag kommer att vara mycket i trädgården 
framöver. (Nyinflyttad, har bott på äldreboendet 
i två veckor.) 
 

Boende 5 T Jag sitter inte i solen. 
 

Boende 7 T Jag går ut och går och pratar med de boende. 

 

 

 

3. Av det du ser, vilka saker är bäst i denna trädgård? 
 

Boende 1 Ä Blomrabatterna utav olika slag bland annat 
Rhododendron. Utformningen är bra, det är 
varierat. Trädgården tillfredsställer många saker.  
 

Boende 2 Ä Träden. 
 

Boende 3 Ä Det är hönsen. Sedan gillar jag även 
trädgårdsmästarna. Den bohusländska 
inredningen gillar jag också. 
 

Boende 6 Ä Prata och att fika. 
 

Boende 8 Ä Blommorna, det gröna och träden. 
 
 

Boende 10 K Träden som är på gång att växa upp. Bänkar som 
man kan sitta på. Kaninen är bäst. Kaninen har 
ett litet hus. 
 

Boende 11 K Ombytet och omväxlingen från det vanliga 
rummet. Här träffas lite andra människor. 
 

Boende 12 K Rundningarna till planteringarna. 
 

Boende 1 T Festerna som anordnas där är trevliga, annars 
inget speciellt av det jag ser. 
 

Boende 3 T Ingen kommentar. 
 

Boende 5 T Det är vackert här, grönt och fint. 
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Boende 7 T Träden. 

 

 

4. Kan du berätta hur du tar dig till trädgården? 
 

Boende 1 Ä Hittills har jag använt mig av käpp och har då åkt 
hiss, två hissar. 

Boende 2 Ä Åker rullstol och får då hjälp av personal. 

Boende 3 Ä Jag tar mig dit med rullstol. 
 

Boende 6 Ä Jag får hjälp. 

Boende 8 Ä Det är en lång korridor och sedan en hiss. Ännu 
en korridor och sedan åker jag upp med en hiss. 
När man är framme då är man trött. Det är dåligt 
asfalterat. 
 

Boende 10 K Jag går med rullator. Först en hiss och sedan går 
jag i gången. 

Boende 11 K Numera med rullstol. Det är en bra bit till 
trädgården. Jag bor på andra våningen, så det är 
rätt långt. Samtidigt blir det en lång promenad. 
 

Boende 12 K Vi går tillsammans, hiss ner och sedan går vi i 
gången. 
 

 

Boende 1 T Tar hissen ner och ut genom någon dörr. 
 

Boende 3 T Det är hiss och sedan en dörr på nedervåningen. 
 

Boende 5 T Hiss, vårdpersonalen tar mig dit ut. 
 

Boende 7 T - 

- Är det lätt eller svårt 

att ta sig dit? 

 

 

Boende 1 Ä Det är lätt att ta sig dit för mig men är man 
rullstolsburen då behöver man vårdare. 
 

Boende 2 Ä Det är inte svårt att ta sig dit. 
 

Boende 3 Ä Nej, det är inte svårt men det är synd om andra 
då de behöver hjälp av personal. 
 

Boende 6 Ä Ja för mig är det svårt. Den lilla backen är jobbig. 
 

Boende 8 Ä Det är omöjligt. 
 

Boende 10 K Än så länge går det. 
 

Boende 11 K Jag kan inte ta mig dit själv. Jag har någon med 
mig. 
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Boende 12 K Inte svårt. 

 

Boende 1 T På en del ställen är det jäkligt med de höga 
trösklarna. 
 

Boende 3 T Jag är gravt synskadad. 
 

Boende 5 T Nej. 
 

Boende 7 T - 

 

 

5. Tycker du om det som finns i trädgården? 
 

Boende 1 Ä Vi har ett hönshus, fyra hönor och en tupp. Vi 
har även ett växthus som är byggt förra året. Där 
sker det ibland aktiviteter med att plantera 
krukväxter. Jag försöker vara med på det. 

 

Boende 2 Ä Ja. 

Boende 3 Ä Ja. 

Boende 6 Ä Ja, det finns inget att klaga på. 
 

Boende 8 Ä Ja. 

Boende 10 K Det blir säkert fint. Jag gillar rundningarna där 
växterna är i. 
 

Boende 11 K Det är en väldigt fin omgivning och fina 
planteringar. 
 

Boende 12 K Det som finns där är bra. Blommor till 
trädgården hoppas vi. 

 

Boende 1 T Ja. 

Boende 3 T Har inte hunnit se allt. 
 

Boende 5 T Ja, det är som en trädgård ska vara. 
 

Boende 7 T Ja, det är jättefint. 

 

 

 

6. Vad gillar du att göra i trädgården? 
 

Boende 1 Ä Jag gör ingenting. Det är inga aktiviteter i 

trädgården förutom i växthuset. Det är heller inga 

trädgårdsarbeten vilket jag inte orkar med. 

 

Boende 2 Ä Jag gillar att sitta och njuta. 
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Boende 3 Ä Jag går. 

 

Boende 6 Ä Jag gör ingenting. 

 

Boende 8 Ä Sitta och titta på tuppen och hönorna. 

 

Boende 10 K Sitta och njuta av solen. 

 

Boende 11 K Sitta tillsammans med andra och prata med dem 

som vill prata. Annars är det rätt så tyst. 

 

Boende 12 K Vi är inte så ofta i trädgården, vi går längre 

promenader. 

 

Boende 1 T Nej inget speciellt. Allt är jättebra. Grilldagarna 

gillar jag. 

 

Boende 3 T Sitta och njuta. Hjälpa till och plantera framöver 

hade varit trevligt. 

 

Boende 5 T Sitta och njuta. 

 

Boende 7 T Dricka kaffe. 

 

 

 

7. Om du sitter på en bänk i trädgården vad vill du då helst se framför dig? 
 

Boende 1 Ä Planteringar och blommor. Det finns mycket att 

fästa blicken på här så jag är nöjd. Man kan sitta 

och njuta om man inte ska till staden. 

 

Boende 2 Ä Jag ser dåligt. 

Boende 3 Ä Hönsen och växterna. Det är så vackert som det 

är. 

 

Boende 6 Ä Folk som rör sig runtomkring, rörelse. 

Boende 8 Ä Det gröna, man slipper trafiken. 

Boende 10 K Det är inhägnat, men titta på det gröna och 

kaninen. 

Boende 11 K Grönska, det tycker om. Kaninen gillar jag med. 

Tycker om när de tar mig på promenad. 

Boende 12 K Blommorna. 

Boende 1 T Det är fin utsikt här. 

Boende 3 T Den stora kranen. (En kran från en byggplats 

längre bort). Gillar att ha något att titta på. 

 

Boende 5 T Många fåglar. 

Boende 7 T Blommor. 

 

8. Vad tycker du om att ta in inspiration från andra länder vad gäller inredning i 
trädgården? 
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Boende 1 Ä I så fall östra jordklotet. 

Boende 2 Ä Inget speciellt. 

Boende 3 Ä Engelska trädgårdar är fantastiska. 

Boende 6 Ä Det tycker jag skulle vara bra. 

Boende 8 Ä Det känner jag inte till. 

Boende 10 K Det hade säkert varit trevligt. 

Boende 11 K Jag gillar svenskt. 

Boende 12 K Jag gillar svensk trädgård. 

Boende 1 T Jag gillar i stort sett det allmänna. 

Boende 3 T Det gillar jag gärna, delar av det. 

Boende 5 T Ja, det kan vara intressant. 

Boende 7 T Det har jag inte tänkt så mycket på. 

 

9. Vad tycker du om inredningen i trädgården? 
 

Boende 1 Ä Inredningen är bra. Det finns trädgårdsmöbler 
där man kan samtala. 

Boende 2 Ä Bra. 

Boende 3 Ä Den är fin. Den passar den här trädgården. 

Boende 6 Ä Jo den är bra. 

Boende 8 Ä Jag har ingen åsikt. 

Boende 10 K Jag tycker om bänkar, borden, träden som ska 
komma och blommorna. 

Boende 11 K Väldigt fin. 

Boende 12 K Den är fin. Det finns grupper att sitta i. 

Boende 1 T Den är perfekt. 

Boende 3 T Jag vet inte riktigt vad som finns där. 

Boende 5 T Den är rätt så bra. 

Boende 7 T Ja. 

 

10. När du är i trädgården föredrar du då att gå på gångstigarna eller gillar du att 
gå i gräset? 
 

Boende 1 Ä Finns inget gräs. 

Boende 2 Ä Frågan valdes att inte ställas på grund av att den 
boende är rullstolsbunden. 

Boende 3 Ä Det finns inga gräsmattor. 

Boende 6 Ä Frågan ställdes inte då den boende är 
rullstolsburen. 

Boende 8 Ä Jo tack om jag kunde. 

Boende 10 K Gångstigarna. 

Boende 11 K Gångstigarna. 

Boende 12 K Gångstigarna. 

Boende 1 T Jag sitter i rullstol. 

Boende 3 T De rullar på gångstigarna. 

Boende 5 T Jag följer gångstigarna. 

Boende 7 T Gångarna. 
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11. Vilka dofter känner du i trädgården? 
 

Boende 1 Ä Svårt att beskriva. Det doftar Mull. De har inte 
börjat plantera i alla lådor då det är kyligt i 
luften. När blommorna kommer då känns det av 
Fräna och starka dofter känner jag av något. 
 

Boende 2 Ä Vet inte. 

Boende 3 Ä Lavendel. 

Boende 6 Ä Blomdofter. Jag vill helst inte ha några dofter. 

Boende 8 Ä Det är borta, jag känner inga dofter. 

Boende 10 K Inte så mycket ännu. 

Boende 11 K - 

Boende 12 K - 

Boende 1 T Växterna, inte mycket av avgaserna från bilar. 

Boende 3 T - 

Boende 5 T Blommorna. 

Boende 7 T Det har jag inte tänkt så mycket på. 

 

- Saknar du gräs? 
 

Boende 1 Ä Nej, det saknar jag inte. Det är alldeles för 
mycket jobb. Dock hade det varit trevligt att gå 
på gräs men det är välplanerat här. 

 

Boende 2 Ä - 

Boende 3 Ä Den är inredd för rullstol. 

Boende 6 Ä Frågan ställdes inte då den boende är 
rullstolsburen. 

Boende 8 Ä - 

Boende 10 K - 

Boende 11 K - 

Boende 12 K - 

Boende 1 T Frågan ställdes inte då den boende är 
rullstolsburen. 

Boende 3 T - 

Boende 5 T - 

Boende 7 T - 

 

 

12. Vilka ljud hör du i trädgården? 
 

Boende 1 Ä Jag hör massa fåglar. Då det är tre stora hus 
runtom trädgården så hörs inte trafiken. 

Boende 2 Ä Trafiken och fåglar. 

Boende 3 Ä Det är tyst. Tuppen hörs inte, vilket är synd. 

Boende 6 Ä Tuppen, annars är det tyst förutom helikoptern 
till Sahlgrenska som kommer ibland. 
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Boende 8 Ä Möjligen en höna. Trafiken hör jag inte ett dugg 
och det är ju bra! 

Boende 10 K Det är ganska tyst. 

Boende 11 K Jag hör inga störande ljud. 

Boende 12 K Inget störande. 

Boende 1 T Man hör de andra prata. 

Boende 3 T Föreställer mig att det är ganska tyst. 

Boende 5 T Det har jag inte tänkt på. 

Boende 7 T Bilar. 

 

 

13.  Hur upplever du material och detaljer i trädgården? 
 

Boende 1 Ä Jag skulle vilja ha högre bänkar och stolar. 

Boende 2 Ä Jag ser dåligt. 

Boende 3 Ä Det är fint. 

Boende 6 Ä Jo, det är bra. Gångstigen är något smal. 

Boende 8 Ä Inte bra. 

Boende 10 K Trevligt. 

Boende 11 K De är bra. 

Boende 12 K De är bra. 

Boende 1 T  Inga större problem. Det är olika stenar och 
plattor men det går rätt smidigt. 

Boende 3 T Svårt att veta för mig vad som finns. 

Boende 5 T Har inte varit ute så mycket. Har mest gått hem 
till mitt egna hus. 

Boende 7 T Spelar inte så stor roll. 

 

 

14. Finns det delar i trädgården som du befinner dig mer i? 
 

Boende 1 Ä Nej då det inte är någon stor trädgård. 

Boende 2 Ä Nej. 

Boende 3 Ä Nej, jag sitter sällan stilla. 

Boende 6 Ä Vid hönshuset. 

Boende 8 Ä Jag kommer ingenstans. Sitter på närmsta 
tillgängliga bänk. 

Boende 10 K Där kaninen befinner sig och även i 
vinterträdgården. 

Boende 11 K Vinterträdgården. 

Boende 12 K Nej. 

Boende 1 T Lusthuset och längs väggen av huset. 

Boende 3 T Man vill ju inte alltid sola. 

Boende 5 T Jag sitter överallt. 

Boende 7 T Jag använder hela trädgården. 

 

 

15. Hur upplever du ljuset i trädgården? 
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Boende 1 Ä Ljuset är alldeles tillräckligt. 

Boende 2 Ä Fint. 

Boende 3 Ä Det finns inte många träd men det räcker med 
dem som finns. Det ger skugga. 

Boende 6 Ä Det är för mycket sol. 

Boende 8 Ä Bra. 

Boende 10 K Bra. 

Boende 11 K Jag tycker om dämpat ljus. 

Boende 12 K Det är fint. Det är soligt men det blir skugga av 
gången. 

Boende 1 T Ja, det kan vara sådana dagar då solen är lite 
stark men då har jag solglasögon. 

Boende 3 T - 

Boende 5 T Det är fint. 
 

Boende 7 T Det har jag inte tänkt så mycket på. Det är skönt 
med solen och att det inte är för kallt. 

 

 

  16. Hur upplever du färgerna i trädgården? 
 

Boende 1 Ä Det är en trevlig blandning. Hönshuset är 
rödmålat vilket får en att tänka på röda stugor, 
vilket är typiskt svenskt. 

Boende 2 Ä Bra. 

Boende 3 Ä Det blommar hela säsongen. 

Boende 6 Ä Fina. 

Boende 8 Ä Bra. 

Boende 10 K Håller på och blir. (Det håller på och växer upp 
då trädgården är från år 2015. )  

Boende 11 K Jättefina. 

Boende 12 K Inga färger just nu, men det kommer säkert bli 
fint. 

Boende 1 T De är lagom. 

Boende 3 T - 

Boende 5 T De är bra, lite fler blommor hade varit trevligt. 

Boende 7 T Det har jag inte tänkt på. 

 

 

17. Tycker du om att vara ensam eller med andra i trädgården? 
 

Boende 1 Ä Jag har inte ont av att vara själv. Samtala ibland 
men jag har inget stort behov av umgänge. Jag 
känner mig lyckligt lottad och känner mig inte 
ensam. 

Boende 2 Ä Spelar ingen roll. 
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Boende 3 Ä Jag gillar att vara med andra när det gäller längre 
tider. 

Boende 6 Ä Att vara själv. 

Boende 8 Ä Vi brukar vara två, det är bra. 

Boende 10 K Jag gillar sällskap men jag gillar att vara ensam 
med. 

Boende 11 K Jag vill inte sitta ensam i trädgården, jag vill ha 
någon att prata med. 

Boende 12 K Tillsammans med maken. Vi kan sitta med andra 
också. 

Boende 1 T Gärna med andra. 

Boende 3 T - 

Boende 5 T Roligt med flera men jag kan vara ensam med. 

Boende 7 T Ibland vara själv och ibland med andra. 

 

 

18. Skulle du vilja se fler aktiviteter i trädgården och i så fall vilka? 
 

Boende 1 Ä Det har jag ingen åsikt om. Det mest tilltalande 
är att vila och koppla av. Aktiviteter är jag inte 
mycket för. Ibland är det poängpromenader och 
då försöker jag hänga på. 
 

Boende 2 Ä Inget speciellt. 

Boende 3 Ä Det skulle ha invigts en kiosk förra året. Jag såg 
fram emot det men det blev inget av. Det hade 
varit trevligt att kunna köpa sig en liten 
chokladbit och frukt. 

Boende 6 Ä Är aldrig med på aktiviteter, på grund av att det 
är varmt, dofter och gräset. 

Boende 8 Ä Nej. 

Boende 10 K Jag är trött om dagen så jag orkar inte. 

Boende 11 K - 

Boende 12 K Nej. 

Boende 1 T Jag är nöjd med aktiviteterna som finns. 

Boende 3 T - 

Boende 5 T Vet inte. 

 

Boende 7 T Jag är inte med på något. 
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MATSALEN 

 

 

19. Hur ofta är du i matsalen? 
 

Boende 1 Ä Tre gånger om dagen. Det är vid frukost, lunch 
och middag. 

Boende 2 Ä Bara när jag äter. 

Boende 3 Ä Jag äter i matsalen. Ibland kan det hända att jag 
dröjer mig kvar en stund för att prata. Nackdelen 
är att vårdpersonalen inte hinner sitta ner och 
prata. Ibland händer det att jag äter i den 
allmänna matsalen (öppen för allmänheten). 

Boende 6 Ä Två gånger om dagen. Frukosten äter jag i min 
lägenhet. 

Boende 8 Ä Vid de tre måltiderna men är där förövrigt med. 

Boende 10 K Mestadels när vi äter. Det finns en TV och 
fåtöljer men jag har en liten TV själv. Det är 
enbart för att äta och dricka kaffe som jag är där, 
och så sitter man och pratar lite. 

Boende 11 K Jag äter maten i matsalen annars är jag inte där 
så ofta. Sitter och pratar lite där men mest är jag 
inne på mitt rum och vilar. 

Boende 12 K Jag är enbart där när det serveras mat. 

Boende 1 T När jag ska äta, men tar även en sväng innan jag 
ska ut och röka. 

Boende 3 T Vid de flesta måltiderna. Sitter där ibland med 
och pratar när det inte är måltid. 

Boende 5 T Träffas ofta där och under kvällarna. 

Boende 7 T Jag äter alltid min mat i lägenheten. Jag tycker 
inte om att äta med massa andra människor. 
Ibland sitter jag i matsalen när jag vill prata med 
andra. 

 

 

20. Av det du ser, vilka saker är bäst i denna matsal? 
 

Boende 1 Ä Finns inget att anmärka på. Bra bord att sitta vid 
och god service. 

Boende 2 Ä Jag gillar det jag ser. 

Boende 3 Ä Läget. Den är ljus. Det finns träd utanför fönstret. 
Balkongen är, helt klart, bäst. 

Boende 6 Ä Har ingen tanke på det. 

Boende 8 Ä Att det är ljust och trevligt. 

Boende 10 K Allt är bra. 

Boende 11 K Jag tycker inte om att vi är så spridda, mer 
samlade. 

Boende 12 K Utsikten är väldigt fin, särskilt i vintras. Träden 
hade frost. Ibland kommer det fram rådjur. 

Boende 1 T På Sommaren är det att vara på balkongen. 



Bilagor 

54 

Boende 3 T - 

Boende 5 T Det har jag inte tänkt på. 

Boende 7 T Jag är inte där så mycket. 

 

21. Hur trivs du i matsalen? 
 

Boende 1 Ä Jag trivs bra. Hela stället är bra. Jag kan tycka att 
TV programmet Uppdrag granskning borde visa 
sådana här ställen istället för att bara ta fram 
ställen som de har att anmärka på. Jag brukar 
säga så här: Mat och personal står för 90 % av 
trivseln, resterande 10 % får jag bjuda på själv. 

 

Boende 2 Ä Bra. 

Boende 3 Ä Den är trevlig, ljus och fin. Personalen är så 
jäktad. Förr brukade det hänga en anslagstavla 
med alla aktiviteter i matsalen. Denna har nu 
flyttats till korridoren då ett skåp ersatte 
anslagstavlans plats. Det var väldigt trevligt med 
den anslagstavlan eftersom där stod det om alla 
aktiviteter och om vad vi äter.  Konsekvenserna 
blir att alla hela tiden runt matsalsbordet frågar 
vad vi äter och vad det är för dag. 

 

Boende 6 Ä Jag pratar med dem som sitter intill men jag trivs 
sådär. 

Boende 8 Ä Bra. 

Boende 10 K Jättebra. 

Boende 11 K Det är ljust och så fint. Vi är väldigt spridda, det 
gillar jag inte. Vi skulle ha varit mer samlade, mer 
sammanhållning då. 

 

Boende 12 K Så där. Vi äter sedan går vi till våra rum. 

Boende 1 T Jag trivs bra. 

Boende 3 T Det är bra. 

Boende 5 T Bra, trevliga de som är med. 

Boende 7 T Jag sitter på soffan ibland. 

 

 

 

22. Vad tycker du om inredningen i matsalen? 
 

Boende 1 Ä Den fungerar bra. Lite trångt ibland men då vi 
äldre personer inte har någon brådska så ordnar 
vi till det så det passar. 

Boende 2 Ä Ingen kommentar. 

Boende 3 Ä Det är fint. Det är fina textilier, vilka ser ut att ha 
hög kvalitet. Det är även fin färgsättning. 

Boende 6 Ä Jag tycker det har blivit bättre efter 
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renoveringen. (Renoveringen skedde för cirka ett 
år sedan). 

Boende 8 Ä Bra. 

Boende 10 K Den är trevlig. 

Boende 11 K Den är så fin, så den kan få vara. 

Boende 12 K Den är nog bra. 

Boende 1 T Den är det inget fel på. 

Boende 3 T Inte mycket att tycka. Alla kan inte sitta vid 
fönsterna, vilket ingen gör. 

Boende 5 T Den är vanlig, inget jag har tänkt på. Inget som är 
fult. 

Boende 7 T Jag tycker inget särskilt, jag är inte där så mycket. 

 

23. Hur använder du matsalen? 
 

Boende 1 Ä Bara när jag äter. 

Boende 2 Ä Ingen kommentar. 

Boende 3 Ä Jag gillar att prata, men personalen pratar bara 
med varandra. Solidariteten försvann under 80-
talet. 

Boende 6 Ä Bara för att äta. 

Boende 8 Ä Jag äter där men sedan pratar, skriver och läser 
jag där med. 

Boende 10 K Jag använder den bara till att äta och att fika i. 

Boende 11 K Jag har min plats där jag sitter. 

Boende 12 K Enbart när jag ska äta. 

Boende 1 T När jag äter, men också innan jag ska röka. 

Boende 3 T Huvudsak när jag äter, men sitter också där och 
pratar lite. 

Boende 5 T Äter och pratar. Jag är med när de gör något. 

Boende 7 T Jag är inte där så ofta. Jag kan ibland titta på när 
folk kommer och går. 

 

24. Känner du dig hemma i matsalen? 
 

Boende 1 Ä Ja. 

Boende 2 Ä Ja. 

Boende 3 Ä Ja. 

Boende 6 Ä Ja, Jag sitter och lyssnar på de andra när de 
pratar. 

Boende 8 Ä Ja. 

Boende 10 K Ja, det gör jag. 

Boende 11 K Det gör jag nog. Jag tycker om dem jag sitter 
med på ena sidan. Jag tycker om de flesta. 

Boende 12 K Nej, det gör jag inte. 

Boende 1 T Ja. 

Boende 3 T Ja. 

Boende 5 T Ja. 
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Boende 7 T Jag använder det som dagrum, jag äter inte där. 

 

25. Hur tycker du det är att äta i matsalen? 
 

Boende 1 Ä Utmärkt. Jag har god aptit. 

Boende 2 Ä Bra. 

Boende 3 Ä Personalen pratar med varandra och de svarar 
inte på frågor. Jag förstår att de har ”tighta” 
scheman och det är ofta ny personal. Jag lider 
med personalen. Det är lättare att trycka på det 
positiva men mat som ej äts upp slängs, 
personalen sjukskriver sig ofta och det är 
stressigt 

Boende 6 Ä Bra ibland och dåligt ibland. Sitter mitt emot en 
som stirrar på mig och ställer frågor om mina 
sjukdomar. Det är svårt att byta plats då de 
andra inte vill byta. 

Boende 8 Ä Bra. 

Boende 10 K Det är bra. 

Boende 11 K För min egen del är det bra. På kortsidan är det 
så där. 

Boende 12 K Det är lite rörigt vid våra bord. 

Boende 1 T Väldigt bra som det är. 

Boende 3 T Det är bra. 

Boende 5 T Det är bra. 

Boende 7 T - 

 

 

26. Vilka dofter är det i matsalen? 
 

Boende 1 Ä Beror lite på vad vi äter. Varm mat doftar. 

Boende 2 Ä Ingen kommentar. 

Boende 3 Ä Blomdoft. 

Boende 6 Ä Tidigare någon som brukade kissa på sig. Då 
brukade jag äta i min lägenhet istället.  

Boende 8 Ä Det beror på. 

Boende 10 K På morgonen vid bakning doftar det gott. 

Boende 11 K Bra. 

Boende 12 K De är bra. Det bakas varje morgon. 

Boende 1 T Blomdofter. 

Boende 3 T Jag har inte det bästa luktsinnet men det är inget 
som stör. 

Boende 5 T Känner jag inte. 

Boende 7 T Inga alls. 
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27. Vad tycker du om ljudnivån i matsalen? 
 

Boende 1 Ä Ganska behaglig. Ibland är det svag musik på 
men det stör inte. 

Boende 2 Ä Ingen kommentar. 

Boende 3 Ä Det är musik på ibland men ljudnivån är bra. Det 
är förövrigt tyst vid matbordet, man ska ju prata 
med varandra. Det finns vissa som kan prata. 
Personalen skulle kunna lätta på stämningen då 
det ofta är tyst. 

Boende 6 Ä Den är bra. 

Boende 8 Ä Vid diskbänken skramlar det men i B-matsalen så 
kan vi se det som skramlar och det är bra. 

Boende 10 K Det är fem bord + några småbord men jag tycker 
ändå att det är en lagom ljudnivå. 

Boende 11 K Det är lite högt ljud ibland. TV:n är alltid på. Jag 
gillar TV:n men jag tittar sällan på den. 

Boende 12 K Den är bra. Bara de inte har på TV för högt. 

Boende 1 T Den är helt perfekt. Vissa sitter och tittar på TV 
innan maten men då stänger vi av den när vi ska 
äta. 

Boende 3 T Det skramlar till ibland men det är inget som 
stör. 

Boende 5 T - 
 

Boende 7 T Det tänker jag inte på. 

 

 

28. När du sitter och äter vad vill du helst se framför dig då? 
 

Boende 1 Ä Det har jag inte tänkt på. Blommor på bordet 
brukar vara trivsamt. 

Boende 2 Ä Det är vackert med blommor. 

Boende 3 Ä Fin utsikt med träd. 

Boende 6 Ä Att man tar bort hon som sitter framför mig. 

Boende 8 Ä Ingen kommentar. 

Boende 10 K Jag ser alla andra framför mig, jag tycker det är 
bra. 

Boende 11 K Den fina naturen vill man gärna se. Från sidan 
kan jag se lite grand. 

Boende 12 K Jag vill se hela matsalen framför mig. 

Boende 1 T Då koncentrar man sig på maten. 

Boende 3 T Inget jag har tänkt på. 

Boende 5 T Bergen och sjön. 

Boende 7 T - 

 

 

29. Hur upplever du ljuset i matsalen? 
 

Boende 1 Ä Mycket bra! 

Boende 2 Ä Det är bra. 



Bilagor 

58 

Boende 3 Ä Fint. 

Boende 6 Ä Det är mörkt. Jag gillar mörkret. 

Boende 8 Ä Bra. 

Boende 10 K Ljuset är bra. 

Boende 11 K Jag finner mig i det. En del vill ha svagt och en del 
vill ha skarpt ljus. 

Boende 12 K När solen ligger på då är det för varmt. Nu finns 
det persienner. 

Boende 1 T Inget fel på det. 

Boende 3 T Det är bra. 

Boende 5 T Jodå, det är bra. 

Boende 7 T Inget fel på det. 

 

30. Hur upplever du färgerna i matsalen? 
 

Boende 1 Ä Det är trevliga färger. Det är vita färger och 
gardinerna är trevliga. 

Boende 2 Ä Bra. 

Boende 3 Ä Fint. 

Boende 6 Ä Jag gillar inte vitt, hellre färgglatt. 

Boende 8 Ä Jag har ingen uppfattning. 

Boende 10 K Det är bra. 

Boende 11 K De är bra. 

Boende 12 K Utsikten gör allt så det räcker med färger. 

Boende 1 T De är perfekta. 

Boende 3 T Inget som stört mig. 

Boende 5 T Det är bra. 

Boende 7 T Det har jag inte tänkt på. 

 

31. Hur upplever du material och detaljer i matsalen? 
 

Boende 1 Ä Det har jag inget att anmärka på. 

Boende 2 Ä Ingen kommentar. 

Boende 3 Ä Bra, men golven blir förfärligt smutsiga. 

Boende 6 Ä Efter renoveringen blev det mycket finare. 

Boende 8 Ä Bra. 

Boende 10 K Det finns det inte så mycket av. 

Boende 11 K Bra. 

Boende 12 K De är bra. 

Boende 1 T De är helt perfekta. 

Boende 3 T Jag tycker allt fungerar. 

Boende 5 T Det har jag inte tänkt på. 

Boende 7 T - 

 

 

32. Tycker du om att äta med andra eller föredrar du att äta själv? 
 

Boende 1 Ä Det spelar inte så stor roll. 



Bilagor 

59 

Boende 2 Ä Jag gillar att äta med andra. 

Boende 3 Ä Jag gillar att äta med andra. 

Boende 6 Ä Ibland är det skönt att ha lugn och ro och att 
njuta av maten och att inte någon hänger över 
en. Jag har dessutom allergi vilket är jobbigt. 

Boende 8 Ä Jag gillar att äta med andra. 

Boende 10 K Det går bra att äta med andra och prata lite med 
dem. 

Boende 11 K Jag vill gärna ha sällskap. 

Boende 12 K Ibland med andra. 

Boende 1 T Jag äter ihop med andra. 

Boende 3 T Vi sitter fyra stycken vid samma bord och det går 
bra. 

Boende 5 T Jag tycker om att äta med andra. 

Boende 7 T Jag gillar att äta själv. 

 

33. Skulle du vilja se fler aktiviteter i matsalen och i så fall vilka? 
 

Boende 1 Ä Nej, det är inte nödvändigt. De spelar svag musik 
vilket är trevligt och det räcker. 

Boende 2 Ä Både och. Musik i matsalen. 

Boende 3 Ä Det finns ingen tid över till annat än att äta. Jag 
vill gå ut i trädgården men det finns det inte tid 
till, då det saknas fast ledning. Det är alldeles för 
många olika personer som jobbar åt oss. Det 
anordnades ett Boendesamråd en gång och det 
såg jag fram emot att jag skulle delta i. Det 
visade sig dock att alla boende var med i det 
även de sängliggande. De sängliggande sa 
givetvis ja till allting. Vad jag vill säga med det är 
att de andra boende bryr sig inte utan de säger ja 
till allting. Jag vill dock påpeka att generellt är 
det god omvårdnad här. 

Boende 6 Ä Det skulle vara trevligt. Ibland spelar personalen 
svag musik men musiksmaken är väldigt 
varierande bland de boende. 

Boende 8 Ä Nej. 

Boende 10 K Vi har redan så många. 

Boende 11 K Det kunde man gärna ha. 

Boende 12 K Nej. 

Boende 1 T Vi har en samlings lokal. Det kommer personer 
hit och sjunger men även filmförevisning sker. 

Boende 3 T Vi har andra ställen för aktiviteter. 

Boende 5 T Det vet jag inte. 

Boende 7 T Nej inte där. 
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SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA KONTAKTER 

 

 

34. Vad har du för behov av sysselsättning? 
 

Boende 1 Ä Jag känner mig aldrig ensam. Jag löser korsord 
och lyssnar på musik. Framöver kommer jag även 
promenera i trädgården för att få frisk luft. 

 
Boende 2 Ä Jag har stort behov. 

Boende 3 Ä Jag har behov av att prata. Det är trevligt när det 
kommer hit artister. Ibland händer det att 
personalen eller boende spelar piano, det är 
trevligt. 

Boende 6 Ä Jag har inga behov. 

Boende 8 Ä Stort. 

Boende 10 K Jag tycker om att läsa. Radio och TV lyssnar jag 
på i lägenheten. 

Boende 11 K Ja, jag tycker om när det rör sig lite. Alla är lika 
tysta. Lite gladare stämning hade varit trevligt. 

Boende 12 K Att få komma ut och gå, det är viktigast för mig. 

Boende 1 T Jag gillar när det händer saker. Brukarrådet är jag 
med i. Detta råd möts vi i 1-2 gånger per år. Vi 
pratar om maten men även annat. Det finns 
inget jag saknar. Vi har gymnastik utomhus. 

Boende 3 T Jag är gärna med på allt som förekommer. 

Boende 5 T Jag har stort behov. 

Boende 7 T Tiden går så fort. Jag har mina veckotidningar 
och Svensk Damtidning. 

 

35. Vad har du för behov av sociala kontakter? 
 

Boende 1 Ä Har nämnt tidigare. Jag har goda vänner, bland 
annat min son, så jag känner mig inte övergiven. 

Boende 2 Ä Det är trevligt. 

Boende 3 Ä Jag har behov av att prata med andra. 

Boende 6 Ä Jag har min släkt. Jag har inte så stort behov, jag 
klarar mig. 

Boende 8 Ä Stort. 

Boende 10 K Jag har mina barn och barnbarn. Sedan är det 
särskilt tre personer som jag gillar att prata med. 

Boende 11 K Jag tycker om att prata. Jag är inte så pratsam 
själv men jag tycker om sällskap. 

Boende 12 K Inte så stora eftersom min man bor intill. 

Boende 1 T Jag och tre – fyra kompisar brukar ta oss till 
kaféet vid Willys. Ibland händer det att vi åker till 
ett annat fik. Behovet av sociala kontakter är 
stort. 

Boende 3 T Jag har alltid haft sociala kontakter men 
samtidigt är jag en ensam person och gillar att 
vara i skog och mark ensam. 

Boende 5 T Nu knappast något. Jag har varit med i kör och 



Bilagor 

61 

sjungit. 

Boende 7 T Jag känner ingen här. Jag är själv och det är bra. 
Det är trevligt om det kommer någon och pratar. 
Vårdpersonalen, son och dotter kommer. 
Boende kommer aldrig. 

 

 

 

36. Om du vill träffa andra på äldreboendet, vart går du då? 
 

Boende 1 Ä Var och en är i sina egna lägenheter. Ibland sitter 
jag i allrummet och tittar på TV vilket jag ofta gör 
ensam. Ensamheten är inte plågsam. 

Boende 2 Ä Jag går till de gemensamma ytorna. 

Boende 3 Ä Man skulle kunna besöka varandra. När anhöriga 
kommer på besök blir det att man sitter i 
vardagsrummet. Det känns då upptaget att sätta 
sig där. Förr spelades det kort här men nu 
förekommer inga spontana aktiviteter. 
Men om jag vill träffa andra boende här då går 
jag till restaurangen annars kanske 
vardagsrummet. 

Boende 6 Ä Jag går till korridoren eller utanför på gatan, intill 
huset. Dit går vissa boende. 

Boende 8 Ä Olika aktiviteter. 

Boende 10 K Jag går till matsalen eller annars träffas man i 
lägenheterna. 

Boende 11 K Matsalen, jag tittar om någon är där. 

Boende 12 K Till musikunderhållningen. De är två stycken i 
veckan. 

Boende 1 T Matsalen eller samlingssalen. 

Boende 3 T Aktiviteternas sal. 

Boende 5 T Ibland går vi till varandras lägenheter. 

Boende 7 T Jag känner ingen. 

 

 

BRISTER I TRÄDGÅRD OCH MATSAL 

 

37. Vad finns det för brister i denna trädgård anser du? 
 

Boende 1 Ä Jag tycker den är välplanerad, ser inga större 
brister. 

Boende 2 Ä Ser inga brister. 

Boende 3 Ä Det finns inga brister. 

Boende 6 Ä Det lilla huset i trädgården som skulle ha blivit en 
kiosk. Ser inte att det har blivit av. 

Boende 8 Ä Att den är otillgänglig. 

Boende 10 K Ingen kommentar. 

Boende 11 K Finns inga brister. 

Boende 12 K Inga kommentarer. 

Boende 1 T Nej, inga brister. 
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Boende 5 T Jag har inte tittat så noga men det är inget fel på 
den. Ibland kan det vara lite fult. 

Boende 7 T Inget är dåligt. 

 
 

38. Vad finns det för brister i denna matsal anser du? 
 

Boende 1 Ä Nej ser inga. 

Boende 2 Ä Finns inga brister. 

Boende 3 Ä Umgänget. 

Boende 6 Ä Jag tror den har allt. 

Boende 8 Ä Slamret. Personalen är högljudd. 

Boende 10 K Ingen kommentar. 

Boende 11 K Finns inga brister. 

Boende 12 K Inga kommentarer. 

Boende 1 T Nej, inga brister. 

Boende 3 T - 

Boende 5 T Det har jag inte tänkt på. 

Boende 7 T - 

 

 

KVALITETSFÖRSLAG I TRÄDGÅRDSRUM OCH MATSAL 

 

39. Om du fick bestämma hur skulle din matsal se ut ? 
 

Boende 1 Ä Jag skulle ta hänsyn till vilka personer som 
använder matsalen men det finns inte mycket att 
ändra på. 

Boende 2 Ä Så som våning två och våning tre. 

Boende 3 Ä Det kanske hade varit naturligare med småbord. 
Det kanske även hade varit naturligare för 
personalen. Det kanske dock blir så att vissa blir 
ensamma. Skapa bättre kontaktyta mellan den 
som distribuerar maten till den som äter den. 
Det är inte säkert att det gör det bättre. På 
morgonen gör de i ordning frukost. Det hade 
varit trevligt att se när de gör i ordning den. 
Våning tre har en fin matsal med träden utanför. 

Boende 6 Ä Jag skulle inte använda avlånga bord. Större 
matsal med fler olika bord. 

Boende 8 Ä - 

Boende 10 K - 

Boende 11 K Inga kommentarer. 

Boende 12 K Inga kommentarer. 

Boende 1 T Den tycker jag är jättebra, den duger som den är. 
 

Boende 3 T Inget. 

Boende 5 T Ha småbord. 

Boende 7 T Lite större med soffor och fåtöljer. 
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40. Om du fick bestämma hur skulle din trädgård se ut? 
 

Boende 1 Ä Välplanerad och trivsam. Detaljer skulle man 
kunna diskutera.  

Boende 2 Ä Har ingen kommentar. 

Boende 3 Ä Den här trädgården med hönorna är så fin. 

Boende 6 Ä Den är bra som den är. 

Boende 8 Ä Slippa slamret och klabbet med matresterna. 

Boende 10 K Får se så småningom hur det blir. 

Boende 11 K Inga kommentarer. 

Boende 12 K Inga kommentarer. 

Boende 1 T I stort sett behöver den inte ändras. 

Boende 3 T Svår fråga. 

Boende 5 T Mycket blommor. 

Boende 7 T Vet inte. 
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INTERVJUGUIDE 

TRÄDGÅRDSRUMMET 

 

MATSALEN 

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA KONTAKTER 

HEMLIKHET 

BRISTER I TRÄDGÅRDSRUM OCH MATSAL 

ÄNDRINGAR 

KVALITETSFÖRSLAG I TRÄDGÅRDSRUM OCH MATSAL 

 

Intervjuperson: Vårdpersonal Ä 

Intervjuare: Christina Åkerman 

Datum: 2016-04-05 

Område: Änggårdsbacken, Tre Stiftelser, Per Dubbsgatan 4a i Göteborg 

 

Intervjuperson: Vårdpersonal K 

Intervjuare: Christina Åkerman 

Datum: 2016-04-12 

Område: Kungshult i Helsingborg 

 

Intervjuperson: Vårdpersonal T 

Intervjuare: Christina Åkerman 

Datum: 2016-04-15 

Område: Trädgårdens äldreboende 
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TRÄDGÅRDSRUMMET 

 

1. Kan du beskriva hur de boende använder trädgården? 

 

Vårdpersonal 5 Ä De använder den när vi hjälper dem ut dit. De 
flesta går sällan ut själva. Vintertid går de inte ut 
alls. Några går ut varje vecka själva. 

Vårdpersonal 9 Ä Vid aktiviteter. När det är fint väder ta de sig ut 
själva, plockar bär och potatis. Det finns ett 
hönshus. Personal tar in blommor till dem som 
inte kan själva. Växthuset används när det 
regnar, höst/vinter. 

Vårdpersonal 4 Ä Under vintern används den mindre. Den används 
till aktiviteter. De boende promenerar och tittar 
på hönsen. Var och en bestämmer själv. Vi som 
arbetar har två stycken boenden var som vi är 
kontaktpersoner för och då hjälper vi dem bland 
annat med att gå ut. Alla vill dock inte gå ut. Det 
beror på individen. 

Vårdpersonal 13 K Inte så mycket nu. I vinterträdgården är det dock 
många aktiviteter. 

Vårdpersonal 14 K De har inte varit ute så mycket i trädgården 
ännu.  

Vårdpersonal 2 T Sitter ute på sommaren, det är jättefint. Vi kör 
dem dit. Fika är det ibland och vi sitter 
tillsammans med dem. Det är lummigt och det är 
många som sitter ute, det är en vacker trädgård. 

Vårdpersonal 4 T Det är en del av deras hem. Vid fint väder tar de 
en kopp kaffe. Aktiviteter sker ibland, bland 
annat gymnastik vid fint väder. 

 

2. Hur tror du framtidens trädgård kommer att se ut på äldreboenden? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Jag tror det kommer att utvecklas mycket mer. 
Viktigt att den får mer plats och är lättillgänglig. 
Det är besvärligt att ta sig dit på 
Änggårdsbacken. 

Vårdpersonal 9 Ä Förbättring av tillgängligheter. Ledstång skulle 
behövas här då det lutar uppåt. 

Vårdpersonal 4 Ä Mer aktiviteter, göra någonting i trädgården, fler 
bekvämligheter, fler ställen att sitta på och fler 
vackra blommor. En vacker fontän. 

Vårdpersonal 13 K När det blir sommar, är alla ute och får frisk luft. 
Vi har planerat grillning och planterat lite 
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blommor. Att man vid kvällsmaten grillar istället. 

Vårdpersonal 14 K Stimulera flera sinnen och vissa upphöjningar för 
växterna. ( Så att de som sitter i rullstol kommer 
åt växterna). 

Vårdpersonal 2 T Vet inte hur det kommer att bli. 

Vårdpersonal 4 T Större. Den är för liten för att promenera i. De 
som kan gå vill inte åka för långt bort från 
äldreboendet för att kunna gå. 

 

3. Skulle du vilja se fler aktiviteter i trädgården och i så fall vilka? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Jag skulle vilja ser mer musik och sång och en 
personaltäthet som tillåter att vi kan göra det. 

Vårdpersonal 9 Ä Att man har alla aktiviteter i trädgården under 
sommarhalvåret. Inomhus enbart vid regn och 
filmvisning. 

Vårdpersonal 4 Ä Alla aktiviteter som görs inomhus, att de görs 
även utomhus. Att man sitter tillsammans och 
att det är lugnt och tyst. Gymnastik utomhus, 
vilket händer ibland. Andra saker: grillning och 
dans. Det beror lite på väder vilka sorter av 
aktiviteter man kan genomföra. 

Vårdpersonal 13 K Det kommer. En sak är ett spel ute på gården. Vi 
har boule men vi har inte varit ute på 
sommaren än. Vi har många idéer bland annat 
att skaffa en el cykel. 

Vårdpersonal 14 K Hittills har vi inte haft några aktiviteter. Har inte 
hunnit sätta mig in i det ännu. 

Vårdpersonal 2 T Under sommartid har vi olika aktiviteter såsom 
att grilla korv, klappa djuren från en 4H gård, 
någon som spelar dragspel osv. 

Vårdpersonal 4 T Ja, det är klart. Boule saknas. 

 

4. Av det du ser, vilka saker är bäst i denna trädgård? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Det är mångfalden och de upphöjda 
planteringarna. 
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Vårdpersonal 9 Ä Växthuset, pergolan och boule. Det finns olika 
delar för olika grupper. 

Vårdpersonal 4 Ä Grönskan, lugnet och att se vackra saker gillar 
de flesta människor. Det är som en liten oas här. 
Hönsen är också omtyckta. En katt hade varit 
”coolt”. Det får flera att associera till olika 
minnen. 

Vårdpersonal 13 K Själva planlösningen är jättefin. Att byggnaden 
skapar en inhägnad låst gård vilket gör att de 
inte kommer någon vart är bra. Det finns en 
gångstig runt byggnaden också. 

Vårdpersonal 14 K För tillfället vinterträdgården. 

Vårdpersonal 2 T Korvgrillningen och lusthuset. När det regnar 
kan de sitta i lushuset då med. 

Vårdpersonal 4 T De gamla träden. 

 

 

 

MATSALEN 

5. Kan du beskriva hur de boende använder matsalen? 

 

Vårdpersonal 5 Ä De använder den inte ofta utöver måltiderna. 
Jag tror det beror delvis på att det är långbord. 
Det inbjuder inte till att sätta sig. 

Vårdpersonal 9 Ä Förutom att äta, samtalar de med varandra. 
Vissa lägger pussel och spelar bingo även i 
matsalen. 

Vårdpersonal 4 Ä Oftast vid måltider. Det är sällan de bara sitter 
där. Ibland händer det att de sitter kvar och 
pratar med varandra och vårdpersonalen. 

Vårdpersonal 13 K Var och en sitter på önskade platser. Det är 
väldigt lugnt. Stor och fin matsal, vilket gör att 
det är lätt att röra sig. På fredagarna har vi 
fredagsmys med TV och dans i matsalen. Vi 
skapar välbefinnande för de boendes skull. 
Andra sysselsättningar är fia med knuff och 
korsord. Ibland är det kaffe efter maten. 

Vårdpersonal 14 K För socialt umgänge. De sitter ibland kvar efter 
maten. Soffgrupperna används och de spelar 
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melodikrysset. 

Vårdpersonal 2 T Utöver maten så dricker de kaffe och tittar på 
TV. Ibland sitter de med oss vårdpersonal och 
pratar. De tillbringar mycket tid i matsalen även 
efter maten. ( Vardagsrum och matsal är i 
samma rum. ) 

Vårdpersonal 4 T Till de olika måltiderna men även fika stunder. 
De pusslar och spelar fia med knuff. Ibland tittar 
de på gamla filmer. 

 

 

6. Hur tror du framtidens matsal kommer att se ut på äldreboenden? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Behöver vara mer flexibel möblering. Det 
praktiska står mot det estetiska. Små grupper, 
runda bord och avskärmningar. 

Vårdpersonal 9 Ä Det går inte att göra så mycket mer. Enkel 
inredning kommer det nog vara och ombud som 
tar hand om interiören. Det finns många viljor 
som är i farten. 

Vårdpersonal 4 Ä Att det kommer vara bättre belysning. Lite 
lugnare då det idag kan vara lite stressigt vid 
maten. Vi, vårdpersonalen, försöker få en lugn 
stämning. 

Vårdpersonal 13 K Aktiviteter då också. Ha roligt tillsammans. 
Damerna som sitter vid TV:n känner sig som 
hemma. De bakar dagligen. 

Vårdpersonal 14 K Som idag. Att man har sitt eget och att man går 
ut och äter i en matsal som nu, det vill säga 
liknande. 

Vårdpersonal 2 T På denna enhet är det nio boenden som äter i 
samma matsal. I enheten intill är det sju 
boenden. Jag skulle vilja ha en stor matsal där 
alla 16 boenden sitter tillsammans. Upphöjda 
bord skulle jag även vilja se. 

Vårdpersonal 4 T Större. Mer anpassat till dem som är äldre. 
Stolarna idag är inte anpassade till de äldre.  

 

7. Skulle du vilja se fler aktiviteter i matsalen och i så fall vilka? 
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Vårdpersonal 5 Ä Spontan fika. Att prata och att umgås mera. Vi 
föreslog runda bord i matsalen men beslut tas 
uppifrån och allt vi önskar går inte igenom. Lite 
kulturaktiviteter. 

Vårdpersonal 9 Ä Vi gör efter önskemål. 

Vårdpersonal 4 Ä Jag ser rummet mest för mat. Det finns 
trevligare rum för aktiviteter. 

Vårdpersonal 13 K Vi har väldigt många aktiviteter. Vi skulle vilja ha 
fler men de boende orkar inte med det. 

Vårdpersonal 14 K Var man har aktiviteter spelar inte så stor roll. 

Vårdpersonal 2 T Vi har mycket att göra, för få personal. Ibland är 
vi ett gäng som har frågesport. 

Vårdpersonal 4 T Det finns en annan sal för det. En del vill med på 
dessa aktiviteter medans en del inte vill. Det 
hade varit bättre med en större matsal så de 
skulle kunna stanna här. 

 

8. Av det du ser, vilka saker är bäst i denna matsal? 

 

Vårdpersonal 5 Ä I ett av köken sitter de boende kvar och pratar 
länge efter måltiderna, det är roligt. Då väntar vi 
med disken. Det är ett vackert rum med vackra 
färger och gardiner. 

Vårdpersonal 9 Ä Det ser olika ut A-sidan och B-sidan. Jag 
föredrar A-sidan. På B-sidan syns disken och 
dessutom blir det varmt med de stora 
fönsterna. Jag avskyr persienner. 

Vårdpersonal 4 Ä Att det är fint och fräscht. Att matsalen ligger 
nära deras lägenhet. 

Vårdpersonal 13 K Miljön och ritningen. Den är så välplanerad. Det 
är färgglatt med färgerna röd, lila och blått. 

Vårdpersonal 14 K Att man delar upp olika bord. Samla de friskaste 
vid ett bord och dem med lite assistans vid ett 
annat. Det är viktigt med platserna för dem. 

Vårdpersonal 2 T Att det är en fin utsikt. 

Vårdpersonal 4 T De boende tycker att det är mysigt. Det är 
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anpassat för äldre. 

 

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA KONTAKTER 

9. Vilka utrymmen på äldreboendet används för social samvaro? 

 

Vårdpersonal 5 Ä I korridorerna där möts man och balkongen 
används jättemycket sommarhalvåret. 
Vardagsrummet används på kvällen till TV och 
ibland när jag spelar piano för de boende. 

Vårdpersonal 9 Ä Dagrummet, trädgård och Träffpunkten. (I 
Träffpunkten ingår bland annat gym och rehab 
avdelning). 

Vårdpersonal 4 Ä Missade att ställa frågan. 

Vårdpersonal 13 K Aktivitetsrummen. Där kan exempelvis de 
anhöriga vara med. 

Vårdpersonal 14 K Matsal, soffgrupper, vinterträdgården och de 
stora samlingssalarna. 

Vårdpersonal 2 T Allrummet. Ibland kommer anhöriga och då 
lånar de även personalrummet. 

Vårdpersonal 4 T Stora salen och aktiveringsnummet. 

 

10. Var någonstans på äldreboendet ser du flest sociala kontakter knyts mellan 
de boende? 

 

Vårdpersonal 5 Ä I korridorerna men det kan även börja vid 
matbordet. På cirkelaktiviteter knyts en del 
kontakter men det leder inte så ofta till 
varaktiga relationer. 

Vårdpersonal 9 Ä På samma ställen som i fråga 9 men även vid 
måltid. Många är ensamma i sina lägenheter. 

Vårdpersonal 4 Ä I korridoren, i matsalen och under aktiviteterna. 

Vårdpersonal 13 K I matsalen och vid aktiviteterna.  

Vårdpersonal 14 K I matsalen men framförallt i vinterträdgården. 
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Vårdpersonal 2 T I allrummet, i matsalen och i 
aktiveringsrummet. 

Vårdpersonal 4 T Matsalen. 

 

11. Hur går ni tillväga för att få de boende sysselsatta? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Vi erbjuder aktiviteter som finns i huset. Om vi 
har någon lucka över kan man hitta på något 
spontant med en boende. Många väljer bort 
aktiviteter föra att de inte har någon lust. Det 
hade varit bra att fördela personalen på annat 
sätt. Man hinner inte med så mycket som 
personal som man hade velat. Det var tal om 
löpare (en extra personal som befinner sig på 
den våning där det behövs hjälp för stunden) 
men vi har inte sett dem. Det kan ju låta kul 
med herrklubb men bara för att man är man 
behöver man ju inte ha samma intressen. Vissa 
manliga boende väljer istället att umgås med 
några eller någon de valt själva. Jag kan tycka 
att vi som undersköterskor har så många 
kringuppgifter att vi inte hinner med att vara 
med de boende mer än de basala rutinerna som 
hygien, kläder och mediciner. 
 

Vårdpersonal 9 Ä Vi har ett veckoschema som vi följer. Vi har 
fasta aktiviteter men den boende är 
självbestämmande och har rätten att säga nej 
om de inte vill vara med. Hittar på aktiviteter på 
våningarna under helgerna. Till exempel målar, 
tittar på film, går ut till trädgården, går ner till 
solrummet. 

Vårdpersonal 4 Ä Vissa vill gå på aktivitet och vissa vill de inte. 
Man försöker motivera dem att göra någonting 
genom att vara positiv. 

Vårdpersonal 13 K Genom aktiviteter. 

Vårdpersonal 14 K Vi erbjuder aktiviteter för varje dag. Det är inte 
alla som vill vara med. Dricker en kopp kaffe och 
pratar med dem. Gå ut och gå är populärt. Sitta 
i deras lägenhet och bara prata tillsammans. I 
matsalen blir det ett sorl vilket gör det svårt för 
ett samtal. Då är det bra att sitta i deras 
lägenhet. Vi har något som kallas kvalitetstid 
vilket är en timma i veckan. Då får den som är 
kontaktperson för den boende lyssna på den 
boendes önskningar om vad han eller hon vill 
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göra den timmen. 

Vårdpersonal 2 T Det de klarar ska de göra själva. Vi har en 
genomförandeplan som vi följer. Men vi hjälper 
dem med det de inte klarar på egen hand. Vi får 
lirka med dem för att få dem sysselsatta. Det är 
dock inte alltid de vill när de är trötta. Ibland 
försöker vi hitta ett ämne som de kan prata om i 
grupp. 

Vårdpersonal 4 T Vi hjälper dem hela tiden. Ibland vill de 
exempelvis baka men det går inte, matsalen är 
för liten. En mer öppen matsal som är lätt att 
röra sig i. 

 

HEMLIKHET 

12. I flera vetenskapliga artiklar står det om hemlikhet. Vad tycker du om det på 
äldreboenden? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Det är positivt uttryck för mig. 

Vårdpersonal 9 Ä Det tycker jag är bra. Det ger en form av 
trygghet. Tar bort känslan av institution. 

Vårdpersonal 4 Ä Jag tycker det är positivt. Jag vill inte se 
äldreboendet som en institution. 

Vårdpersonal 13 K Det ska vara en balans och de ska acceptera. 
Det är inte bara jag som ska påverka. Alla ska 
vara med och påverka. Man ska våga och prova 
och testa någon annans idé men man kan inte 
tvinga igenom saker. 

Vårdpersonal 14 K Positivt. De har sina egna möbler. Ombonat är 
bra. 

Vårdpersonal 2 T Jag tycker det är bra. Egna möbler hemifrån gör 
att det ser ut som hemma. 

Vårdpersonal 4 T Känner att det är deras hem, vilket ger trygghet. 

 

BRISTER I TRÄDGÅRDSRUM OCH MATSAL 

13. Vad finns det för brister i denna trädgård anser du? 
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Vårdpersonal 5 Ä Att den är svårtillgänglig och att den är backig. 
Lutningen gör att det är svårt att köra tunga 
boende i rullstolar. Det är riskfyllt när man ska 
låsa en rullstol när marken lutar. 

Vårdpersonal 9 Ä Den är kuperad, svårtillgänglig. Vissa stigar är 
smala. Boulebanan är svårtillgänglig. 

Vårdpersonal 4 Ä Lite större hade inte varit fel. Att göra det 
lättare att köra med rullstolar. Att göra det 
lättare att ta sig ut till trädgården.  

Vårdpersonal 13 K Kan inte säga just nu för den är så ny. 

Vårdpersonal 14 K Blommor avlöser varandra. Att det finns 
blommor vid varje säsong. Gångstigen runt 
äldreboendet är knölig på grund av skogens 
rötter. 

Vårdpersonal 2 T Plattorna att gå på och parasoll behövs när det 
är soligt. 

Vårdpersonal 4 T Den är för liten och parkeringen är inte så rolig. 

 

14. Vad finns det för brister i denna matsal anser du? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Borden, då detta skapar låsta möjligheter. Jag 
tycker man ska kunna flytta isär två bord eller 
vara flera små bord. Det blir slamrigt med 
kantiner och porslin även om vi väntar med att 
diska tills de ätit färdigt. 

Vårdpersonal 9 Ä Det är trångt, finns inga alternativ. I B-matsalen 
syns disken och det blir mycket varmt när solen 
ligger på. 

Vårdpersonal 4 Ä Lite bättre ljus hade varit trevligt. 

Vårdpersonal 13 K Jag är nöjd med matsalen. Det används 
persienner nu mot solen. 

Vårdpersonal 14 K Att man inte kan öppna fönster. Det är söder- 
och västerläge, Det blir väldigt varmt. Det finns 
två altandörrar vilket gör att det drar. 

Vårdpersonal 2 T Borden är låga. På balkongen intill matsalen 
behövs det en parasoll då det är mycket sol. 
Balkongen är dessutom liten. 

Vårdpersonal 4 T Ytan. 
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ÄNDRINGAR 

15. Vilka ändringar av matsal och trädgårdsrum har du sett under din tid som 
personal här på äldreboendet? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Växthuset och höga planteringar. Sedan 
renoveringen för ett år sedan har tyger, 
gardiner och möbler bytts ut i matsalen. 
Luckorna har målats. 

Vårdpersonal 9 Ä Att man har renoverat matsalarna, nya luckor, 
kakel och vitvaror. Även växthuset har kommit 
till. 

Vårdpersonal 4 Ä Växthuset. 

Vårdpersonal 13 K Allt är nytt. 

Vårdpersonal 14 K (Då detta äldreboende är så nytt så finns det 
inte mycket att nämna här). 

Vårdpersonal 2 T Det har alltid sett likadant ut. 

Vårdpersonal 4 T Möblering. 

 

 

16. Anser du att dessa ändringar gjorde rummen till det bättre eller till det 
sämre? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Trädgården blev bättre men vardagsrummet 
blev sämre. I matsalen blev det varken bättre 
eller sämre när det gäller möbleringen, men 
estetiskt har det blivit riktigt snyggt! 

Vårdpersonal 9 Ä Bättre. 

Vårdpersonal 4 Ä Ja det är trevligt. 

Vårdpersonal 13 K Eftersom allt är nytt finns det inget att 
kommentera. 

Vårdpersonal 14 K (Se fråga 15). 
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Vårdpersonal 2 T - 

Vårdpersonal 4 T Det är fräschare men inte anpassat till de äldre. 
Ett inredningsteam var här och de plockade 
bland annat bort alla tavlor och alla gamla 
möbler. De skapade en minimalistisk känsla. De 
möblerade om på nytt vilket inte alls blev bra. 
Personalen här fick därför hämta allt de hade 
plockat bort. 
 

 

17. Vilka ändringar av matsal och trädgårdsrum har kommit på tal i ditt arbete 
under tiden du har arbetat som vårdpersonal här på äldreboendet? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Runda bord, flexibel möblering och lättare att 
flytta möbler. Bättre stolar i vardagsrummet. 

Vårdpersonal 9 Ä Rampen från våning två. 

Vårdpersonal 4 Ä Att ha andra bord i matsalen. Runda bord hade 
varit bättre och med olika storlekar på borden. 

Vårdpersonal 13 K Vi har nog inte pratat om det. 

Vårdpersonal 14 K Inga. 

Vårdpersonal 2 T Jag kommer inte på något. 

Vårdpersonal 4 T Mycket blommor och fler utemöbler 

 

KVALITETSFÖRSLAG I TRÄDGÅRDSRUM OCH MATSAL 

 

18. Vilka förbättringar skulle du vilja se i trädgården? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Nivåskillnaderna går det inte att göra något åt, 
de har gjort de bästa som går att göra. 

Vårdpersonal 9 Ä Att det är flackt. Att göra stenläggningarna 
bredare. Förbättra gångar och ledstänger. 

Vårdpersonal 4 Ä Lättare att ta sig in på egen hand i trädgården. 
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Vårdpersonal 13 K Det finns de boende som är ostadiga. Finns det 
för mycket saker i trädgården då kan de 
snubbla. Att det finns plats att röra sig på är en 
förbättring. 

Vårdpersonal 14 K Varit här så lite. Gångstigen är knölig. 

Vårdpersonal 2 T Vi har ingen som sköter trädgården. 

Vårdpersonal 4 T Plantera fler blommor. 

 

19. Vilka förbättringar skulle du vilja se i matsalen? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Flexiblare möblering i matsalen. Flexibla 
taklampor, för dem styr hur vi kan sätta borden. 

Vårdpersonal 9 Ä Att man bygger ut, det är så smalt. 

Vårdpersonal 4 Ä Bättre ljus. 
 

Vårdpersonal 13 K Det är lite för hög ljudvolym ibland. Jag har gått 
på en del kurser om det och det finns då olika 
åsikter. Vissa menar att det är bra med 
musikljud 
andra säger att det ska vara tyst, men vi är olika 
individer som gillar olika saker. 

Vårdpersonal 14 K (Inga kommentarer se fråga 15.) 

Vårdpersonal 2 T Ser inga. 

Vårdpersonal 4 T Öppna ytor. 

 

20. Vilka kvalitetsegenskaper anser du att de boende prioriterar som mest när 
det gäller trädgårdsrum och matsal? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Om vi har gjort i ordning för dem och de ser det 
då uppskattar de det. Växthuset verkar de gilla 
också. De berömmer dukningen vi gjort speciellt 
vid högtider. 

Vårdpersonal 9 Ä Hönorna, blomster rabatterna och växthuset. 
Inget speciellt egentligen, bara glada att få sin 
plats och få vara i fred. Jag tror de känner sig 
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stolta över att detta finns och visar gärna upp 
trädgården för andra. 

Vårdpersonal 4 Ä Att det ser fint ut och att vi ska sitta med. Det 
tycker de är trevligt. 

Vårdpersonal 13 K I trädgården är det att få vara ute. Vissa vill bara 
sitta och sola medans andra vill pyssla. 

Vårdpersonal 14 K Gott om utrymme. Att det är lättillgängligt. 

Vårdpersonal 2 T De boende gillar att sitta ute när det är fint 
väder. 

Vårdpersonal 4 T Blommor, träden och fåglarna att titta på. 

 

21. Om du fick bestämma hur skulle din matsal se ut? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Se över möbleringen. Mer umgänge i 
vardagsrum och kök. 

Vårdpersonal 9 Ä Att den blir mer lika A-matsalen. B-matsalen blir 
som en bastu. 

Vårdpersonal 4 Ä Ljuset är viktigt. Att ha närmare till köksdelen. 
Mer självständighet och även förändring av 
borden. 

Vårdpersonal 13 K Storleken på matsalen, miljön och köket är 
jättebra, anpassning, blommor, dofter, kryddor, 
ljus, det är en fin matsal och ljus inredning. 

Vårdpersonal 14 K Hoppar över denna fråga. 

Vårdpersonal 2 T Öppna ytor. 

Vårdpersonal 4 T Större. De boende är inte så mycket för det 
moderna utan anpassa det mer efter vad de har 
hemma. 

 

22. Om du fick bestämma hur skulle din trädgård se ut? 

 

Vårdpersonal 5 Ä Inte ha så många nivåskillnader. Göra 
trädgården lättillgänglig. Bord som är bra att 
umgås vid. Jag skulle även se till så att det fanns 
åskådarplatser för publik när exempelvis Göta 
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Lejon kommer förbi och spelar. 

Vårdpersonal 9 Ä Blommor och rabatter är jättefint. Stenplattor 
så man slipper gruset. Att de boende blir mer 
självständiga. Mer vatten till exempel fontän 
eller damm. 

Vårdpersonal 4 Ä Att det är praktiskt att ta sig ut. Nu är det en 
hiss och sedan en bro. 

Vårdpersonal 13 K  Blommor, man blir så glad av blommor.  

 Att man kan sitta och sola. 

 Att man kan spela. 

 Dansa om man vill. 

Vårdpersonal 14 K Att det blir lummigt av träd och buskar, 
lummiga vrår.  Att kunna sitta i skuggan och att 
det även finns bänkar och stolar. Rum i 
trädgården så inte alla ser och att man inte 
behöver sitta på rad. 

Vårdpersonal 2 T En fontän hade varit mysigt. 
Vårdpersonal 4 T Svar: Bänkar, fontän och 
boule. 
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Intervjuperson: Enhetschef T 

Intervjuare: Christina Åkerman 

Datum: 2016-04-15 

Område: Kungshult i Helsingborg 

 

Intervjuperson: Enhetschef K 

Intervjuare: Christina Åkerman 

Datum: 2016-05-02 

Område: Trädgårdens äldreboende 

 

TRÄDGÅRDSRUMMET 

 

1. Kan du beskriva hur de boende använder trädgården? 

 

Enhetschef T Det är ibland måltider ute på sommaren. Olika 
aktiveteter sker så som att tända ljus på Alla 
Helgon. Det finns även olika trädgårdsrum som 
de kan vara i. Finns även en slinga som de kan 
gå. 

Enhetschef K De använder den till att sitta i solen, njuta och 
ta en kopp kaffe. Det är en tilltagande miljö att 
gå ut i, växtlighet och kaninen. 

 

2. Hur tror du framtidens trädgård kommer att se ut på äldreboenden? 

 

Enhetschef T Som stilleben. Praktiska växter. Skötseln frågan 
är viktig vem som ska sköta trädgården. 

Enhetschef K Olika arenor, sol-och skuggplatser för alla. Jag 
tror inte de kommer att vara så delaktiga i den. 
De som flyttar in på äldreboendena blir allt 
sjukare. 

 

3. Skulle du vilja se fler aktiviteter i trädgården och i så fall vilka? 

 

Enhetschef T Man kan bli bättre på att gå ut och sätta sig i 
trädgården. 

Enhetschef K Jag hade hoppats att man kunde göra någon 
slinga eller något annat. Det behövs redskap för 
att skapa de rätta och intressanta miljöerna. 
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Skapa för att njuta.  

 

4. Av det du ser, vilka saker är bäst i denna trädgård? 

 

Enhetschef T Att det är lättillgängligt för de som går dåligt. 
Det finns både skugga-och solplatser men även 
sittmöjligheter.  

Enhetschef K Att det är en innergård. 

 

MATSALEN 

5. Kan du beskriva hur de boende använder matsalen? 

 

Enhetschef T De äter, umgås och tittar på TV. 

Enhetschef K Den används som kombinerad matsal och 
vardagsrum. Det är aktiviteter, att mysa och att 
titta på TV. 

 

6. Hur tror du framtidens matsal kommer att se ut på äldreboenden? 

 

Enhetschef T Jag skulle vilja att det var mer levande. Större 
kök så det blir mer tillgängligt. De boende som 
idag vill hjälpa till i köket kommer knappast in. 

Enhetschef K Liknande. Att det skapas arenor för vi är olika 
som individer. 

 

7. Skulle du vilja se fler aktiviteter i matsalen och i så fall vilka? 

 

Enhetschef T Ja, att man satt mer ner tillsammans. Att de 
boende kunde hjälpa till med att skala äpplen 
etc. 

Enhetschef K Jag tycker det är rätt bra. Bra att tvinga iväg 
dem från sin våning exempelvis bingon som är i 
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vinterträdgården.  

 

8. Av det du ser, vilka saker är bäst i denna matsal? 

 

Enhetschef T Att det är ljust. 

Enhetschef K Det är rätt bra utformat. Det blir ljust med 
fönstrerna och det finns en balkong. Det är 
många rum i rummen. 

 

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA KONTAKTER 

9. Vilka utrymmen på äldreboendet används för social samvaro? 

 

Enhetschef T Matsal, de gemensamma ytorna, stora salen 
och de mindre vardagsrummen. 

Enhetschef K Vinterträdgård, innerträdgård, matsal, 
aktivitetsrum, spa, pelarsalen och små olika 
rum. 

 

10. Var någonstans på äldreboendet ser du flest sociala kontakter knyts mellan 
de boende? 

 

Enhetschef T Träffpunkten. På respektive enhet knyts de även 
kontakter i de mindre matsalarna. 

Enhetschef K Det knyts flest i matsalen. 

 

11. Hur går ni tillväga för att få de boende sysselsatta? 

 

Enhetschef T Träffpunkten har vi. I Träffpunkten görs flera 
gymnastikpass, bingo och filmvisning. En del 
sociala kontakter knyts med 
frivilligverksamheter såsom 
pensionärsorganisationer och kyrkan. Dessutom 
har vi något som kallas Genomförandeplanen. 
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Varje boende har dessutom en kontaktperson. 
Tillsammans med denna person hittar de 
gemensamma meningsfullheter att hitta på. 
Musik och underhållning är det här med. De 
boende får bland annat hjälp med spellistor 
med sin favoritmusik. Det finns önskan om 
saker och ting men det finns inte tillräckligt med 
resurser för det. 

Enhetschef K Vi har ett gediget aktivitetsprogram. 

 

HEMLIKHET 

12. I flera vetenskapliga artiklar står det om hemlikhet. Vad tycker du om det på 
äldreboenden? 

 

Enhetschef T Jag tycker det är bra. Regler krock dock gällande 
detta. Äldre som vill vara med i köket får det 
inte på grund av Miljö och Hälsa. 
Korridorerna känns mer institutionslikt. Sedan 
är det liftar i taken i lägenheterna vilket de 
boende reagerar över. Det finns regler om att 
det ska finnas vissa hjälpmedel. 

Enhetschef K Jag är kluven. Hemlikhet till en viss gräns. Det är 
en offentlig miljö här och det får man 
respektera så att man skiljer på det. Att redan i 
entrén skapas det en offentlig miljö.  

 

BRISTER I TRÄDGÅRDSRUM OCH MATSAL 

13. Vad finns det för brister i denna trädgård anser du? 

 

Enhetschef T Det borde finnas mer underhållning, 
renhållning, blommor och färger. Fler 
årsbundna dofter. 

Enhetschef K Det vet vi om en till två somrar 
framöver.(Trädgården är från i höstas). 

 

14. Vad finns det för brister i denna matsal anser du? 
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Enhetschef T  Belysningen 

 Inte så ombonat 

 Ytan 

Enhetschef K Vet vi inte nu men längre fram. (Äldreboendet 
byggdes i höstas). 

 

ÄNDRINGAR 

15. Vilka ändringar av matsal och trädgårdsrum har du sett under din tid som 
personal här på äldreboendet? 

 

Enhetschef T Jag har inte sett så mycket ändringar. 

Enhetschef K (Eftersom äldreboendet byggdes i höstas 
ställdes inte denna fråga). 

 

16. Anser du att dessa ändringar gjorde rummen till det bättre eller sämre? 

 

Enhetschef T - 

Enhetschef K - 

 

17. Vilka ändringar av matsal och trädgårdsrum har kommit på tal i ditt arbete 
under tiden du har arbetat som vårdpersonal här på äldreboendet? 

 

Enhetschef T Utbyte av kökets luckor, skåp. Även kökets yta 
har diskuterats. 

Enhetschef K - 

 

KVALITETSFÖRSLAG I TRÄDGÅRDSRUM OCH MATSAL 

18. Vilka förbättringar skull du du vilja se i trädgården? 
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Enhetschef T  Blommorna och skötseln.  

 Ett inhägnat stängsel 

 Större gruppyta 

 Förra stället jag arbetade på var det 
trädgård runt äldreboendet. 

Enhetschef K - 

 

19. Vilka förbättringar skulle du vilja se i matsalen? 

 

Enhetschef T Bättre belysning och öka trivselfaktorn.  Det är 
öppet mot korridoren vilket de kanske blir 
störda av. Större yta och dämpat ljud. 

Enhetschef K - 

 

20. Vilka kvalitetsegenskaper anser du att de boende prioriterar som mest när 
det gäller trädgårdsrum och matsal? 

 

Enhetschef T Att det är lätt att ta sig ut till trädgården. Kunna 
både sola men även sitta i lä. Att det är nära och 
lättillgängligt till matsalen. 

Enhetschef K Att det är trevlig miljö som är tilltalande. Att det 
finns både sol-och skugga i trädgården. 

 

21. Om du fick bestämma hur skulle din matsal se ut? 

 

Enhetschef T  Större 

 Lite öppnare till köket 

 Tema baserat på väggarna 

 Skilja från soffdelen mot matsalen. Det 
kan vara öppet men tydligare gränser 
mellan dessa två delar. 

Enhetschef K Social samvaro yta, praktisk, god vård, översikt 
och öppenhet. Hyresgäst kanske inte alls vill ha 
öppenhet.  
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22. Om du fick bestämma hur skulle din trädgård se ut? 

 

Enhetschef T Att det fanns ett vinter rum där aktiviteter även 
kan se på vintern. Inglasad balkong med växter. 
Mer blommor så det finns under alla årstider. 

Enhetschef K Tillgänglig, mycket asfalt men även grönt, 
sittplatser, handikappsanpassat, att det finns 
mycket att titta på, färger, former och olikheter.  
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Intervju trädgårdsmästare 

INTERVJUGUIDE  

Utformning av trädgårdsrum 

Aktivitet 

Riktlinjer, lagar och regler 

Äldre/Befintliga/Framtida trädgårdsrum  

Brister i ett trädgårdsrum 

Kvalitetsförslag 

Äldres fysiska tillstånd i ett trädgårdsrum 

 

Intervjuperson: Trädgårdsmästare i Göteborg 

Intervjuare: Christina Åkerman 

Datum: 2016-03-15 

Område: Botaniska trädgården 

 

UTFORMNING AV TRÄDGÅRDSRUM 

1. Vad är det första du tänker på när du ska utforma ett trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Vad ska det användas till och vilka ska använda 

trädgårdsrummet. 

 

2.Var får du din inspiration ifrån vid planering av ett trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Av människor som ska använda rummet. 

 

 

3.Hur arbetar du med Teman och sinnesupplevelser? 

 

Trädgårdsmästare Gällande sinnesupplevelser så försöker jag få 

med så många sinnen som möjligt vid 

skapandet av trädgårdsrummet. 
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4.Skulle du kunna förklara de olika stegen du går efter när du planerar ett 

trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare 1. Vad ska rummet användas till. 

2. Vilka ska använda rummet. 

3. Intervjua dom som ska använda det. 

4. Vilka förutsättningar gäller, jag tänker 

då bland annat på väderstreck, norr 

och söder. 
 
 

5.Hur bestäms formen på ett trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Naturliga förutsättningar är första prioritet. 

Vilka funktioner man vill ha. Jag är funktionalist 

så jag tänker snarare praktiskt än estetiskt. 

 

6.Brukar du dela in trädgårdsrummet i olika zoner när du planerar ett nytt 

trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Ja, det brukar jag. Tycker det är trevligt att 

komma runt ett hörn och se något nytt. Att man 

inte förstår hela trädgården när man står vid 

dörren. Olika avdelningar skiljs av med hjälp av 

spaljéer och häckar. 

 

 

7.Hur arbetar du med trädgårdsstigar? 

 

Trädgårdsmästare Om jag skulle göra ett äldreboende så hade jag 

tänkt på att rullstol kommer fram och inga 

knaggligar stigar. Funktionalism igen. 

Svängda stigar ser snyggt ut men man får tänka 

på att personalen gärna genar. 

 

8. Hur arbetar du med eld och vatten i trädgårdsrummet? 
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Trädgårdsmästare Jag tycker det är väldigt trevligt. Att få med en 

eldstad på vintern gör att man lockas ut till 

någonting. Har man ett läge exempelvis intill en 

väg utanför, då kan en fontän dölja den med sitt 

brus. Det gör att man vänder hörseln mot något 

trevligt. 

 

9.I Anna Bengtssons ”Doctoral thesis” som du refererade till vid första mötet 

beskrivs olika zoner ( Se bild ) Zon ett handlar om att från insidan ha kontakt 

med utsidan, vilket innebär fönster. Zon två handlar om övergången mellan inne 

och ute, exempelvis balkonger och uteplatser. Zon tre handlar om den 

omedelbara omgivningen vilken är ansluten med trädgård eller park. Zon fyra 

om utvidgat grannskap såsom naturupplevelser. Hur tänker du gällande dessa 

zoner när du utformar ett trädgårdsrum? 

 

 

Trädgårdsmästare I och med att vi bor i Sverige så passar zon två. 

Exempelvis är tak trevligt, att kunna vara ute 

fast det regnar eller om man behöver skugga. 

Zon fyra om man har förutsättningar att kunna 

se lite längre men det är inte alltid det finns den 

möjligheten. 

 

10. Hur tänker du gällande färger på växter? 

 

Trädgårdsmästare Jag försöker att tänka att det ska gå i ton i ton. 

Förr i tiden på Liseberg t. ex.,så hade dom 

tydliga gränser på rött, blått och vitt, men 

trevligare om färgerna vävs in i varandra tycker 

jag. I Alnarps Rehabträdgård vet jag att de hade 

en tanke med att starka växter, som klargul t ex, 

kunde verka stressande på människor med 



Bilagor 

89 

utmattningssyndrom. Själv jobbar jag gärna 

med starka färger med sommarblommor, men 

ser ändå till att det gröna i växterna 

neutraliserar och binder ihop för att undvika för 

starka kontraster.   

 

I en bostads egenskaper nämns bland annat rörelsemönster, axialitet, 

omslutenhet och rumsfigurer. 

 

11.Hur använder du dig av rörelsemönster när du planerar ett trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Att man från ett ställe till ett annat kanske kan 

finna en genväg och att man även kan ta en 

längre väg. Syfte, beror på vad rummet kommer 

att användas till. 

 

12.Hur använder du dig av axialitet när du planerar ett trädgårdsrum? 

  

Trädgårdsmästare Skulle det finnas utsikt mot en sjö så skulle jag 

utnyttja det. Var ligger trädgården och vilka 

förutsättningar finns det. 

 

13.Ett rum påverkas om det är slutet eller öppet. Hur använder du dig av 

omslutenhet när du planerar ett trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Människan vill ha skydd i ryggen, känna sig 

trygg, vill inte bli betraktad. Ingen 

klaustrofobisk känsla. Inte heller för höga 

häckar och väggar. Vill känna sig trygg men 

också ha koll på omgivningen. 

 

14.Ett rums form i plan, sektion och storlek kallas rumsfigurer. Hur använder du 

dig av rumsfigurer när du planerar ett trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Att man inte förstår allting utan det kommer 

överraskningar. Om helheten är för liten och för 

många rum blir för små kan det bli för plottrigt 

och trångt. Att man försöker anpassa sig efter 
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rådande omständigheter helt enkelt. 

 

15.Hur tänker du gällande belysning? 

 

Trädgårdsmästare Under den mörka delen av året så tänker jag att 

man inte ska behöva känna sig rädd. Ljus i 

rosenbågen och växthuset. Belysa ett träd 

underifrån, det tycker jag är jättesnyggt! 

En skola utanför Järna centrum hade ljus nedåt 

på en halvmeters höjd. På den höjden kunde 

man se stjärnhimlen och det störde inte 

naturupplevelsen. Man kan förstärka och belysa 

nedåt med. 

 

16.Hur arbetar du med dagsljuset i ett trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Jag tänker på möjligheter till skugga, så att det 

inte blir för ljust och krävande om solen ligger 

på. I ett inglasat uterum är det bra med 

möjlighet till belysning mörka/mulna dagar. 

 

17.Hur arbetar du med material och detaljer i ett trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Både material och detaljer ska hålla länge. Å 

andra sidan är pil ett roligt material, det bryts 

ner hyfsat snabbt och då kan man förnya. 

Naturmaterial gillar jag. Betong gillar jag inte 

jättemycket.  

Att stommen är gedigen, att en mur inte rasar 

ihop och att detaljer kan bytas ut lätt. 

 

RIKTLINJER, LAGAR OCH REGLER 

 

19.Vilka riktlinjer, lagar och regler följer du vid planering av ett trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Skulle jag exempelvis utforma ett trädgårdsrum 

på en lekskola då vet jag att det finns tydliga 
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regler gällande lekplatser, vet dock inte gällande 

äldreboende. Skulle dock kolla upp om 

transporter så man vet att lastbilen kan leverera 

mat, svängradie. 

 

Äldre/Befintliga/Framtida trädgårdsrum  

20.Vad tycker du om dagens trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Både och.. 

 

21.Hur har trädgårdsrummet förändrats under årens lopp? 

 

Trädgårdsmästare Man satsar inte på personalen som sköter den 

på samma sätt som förr.  

 

22.Vad tror du vi kommer att se mer utav i framtidens trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Jag tror vi kommer se mer ätliga växter. Är lite 

av en trend. I Slottskogen har man fruktodlingar 

där vem som helst kan gå och plocka äpplen och 

smultron när det är säsong. 

 

23.Kan du se några brister i dagens trädgårdsrum? 

 

Trädgårdsmästare Bristande skötsel. 

 

24.Vilka kvaliteter bör ett trädgårdsrum ha? 

 

Trädgårdsmästare Det ska gärna inbjuda till vila och att man kan 

pusta ut tycker jag. Och kanske bli nyfiken på 

vad som finns bakom hörnet, fascination. 

 

25.Kan du berätta om ett trädgårdsrum som du gillar? 
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Trädgårdsmästare Göteborgs Botaniska trädgård. Här finns 

mycket. Här kan man vara med andra, man kan 

titta på folk, man kan lära sig saker och det finns 

även platser där man kan vara i fred. 

 

26.Hur tycker ni ett attraktivt trädgårdsrum ser ut? 

 

Trädgårdsmästare Det är så olika. Det finns inte ett svar på det. 

Ibland tycker jag sommarblommor när jag 

kommer in här på Botaniska, ibland kan jag 

tycka att det är för vidsträckt här, ibland mer 

mysigt. 

Jag brukar tänka trädgårdar i tre nivåer. 

- Blommorna golvet  

- Det mellanhöga med buskarna 

- Träden blir taket 
Ibland kan jag tycka det är lite för lite tak. Jag 

vill gärna ha lite skydd mot himlen. Det brukar 

jag ha med mig. Tänker som fågel, fisk eller 

mittemellan! 

 

Äldres fysiska tillstånd i ett trädgårdsrum 

 

27.Vad anser du är viktigt att tänka på när man ska utforma ett trädgårdsrum till 

ett äldreboende? 

 

Trädgårdsmästare Att dom äldre ska kunna ta sig fram med 

hjälpmedel, vara anpassat för dem som sitter i 

rullstol. Att kunna få kontakt med växter, vilket 

skapas med upphöjda bäddar. Att kunna känna 

att man är ute, inte för mycket sol, det är här 

med zon två passar in. Inte behöva känna sig 

beroende av någon, av exempelvis trappor. Det 

ska vara tillgängligt. 

 

28.Vilka möjliga aktiviteter tycker du bör finnas i ett trädgårdsrum på ett 

äldreboende? 

 

Trädgårdsmästare Fika, vara, kunna vara med och skörda. Att 

kunna titta på andra när dom jobbar och 



Bilagor 

93 

skördar. Gärna någonting för barn. Att de kan 

titta och glädjas åt barnens aktiviteter. 

 

 

29.Hur tror du att äldre upplever dagens trädgårdsrum, känner de livskraft och 

energi? 

 

Trädgårdsmästare Jo det tror jag. Bara att man får komma ut och 

se något grönt. Det är dock inte på alla 

äldreboenden man får komma ut. På fängelser 

finns det någon lag om att det ska finnas 

möjlighet att komma ut en stund under dagen. 

Finns ingen lag att äldre ska få vara ute i friska 

luften. 
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Bilaga 4. Planskiss Änggårdsbacken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

95 

Bilaga 5. Planskiss Kungshult 
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Bilaga 6. Planskiss Trädgården 
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Bilaga 7. Kommentarer av skissförslag 1  

Kommentarer: Boende Ä 

Intervjuare: Christina Åkerman 

Datum: 2016-04-25 

Område: Änggårdsbackens äldreboende i Göteborg 

 

Kommentarer: Boende K 

Intervjuare: Christina Åkerman 

Datum: 2016-05-02 

Område: Kungshults äldreboende i Helsingborg. 

 

Kommentarer: Boende T   

Intervjuare: Christina Åkerman 

Datum: 2016-05-09 

Område: Trädgårdens äldreboende i Huskvarna    
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2.Vad har du för åsikt gällande skissen? 

 

Boende 1 Ä Det är positivt att man kan gå runt i korridoren 
utan att behöva gå ut.  

Vårdpersonal 5 Ä Det är positivt att köket är centrerat. Hela 
skissen är väldigt bra uppdelad. Att välja olika 
rum, närområden till grönområden och allergier 
kommer mer och mer. 

Boende 6 Ä Det verkar väldigt bra. Det är en fördel att man 
kan titta ut. 

Vårdpersonal 9 Ä Det ser fantastiskt ut. Det är liksom utomhus 
fast inomhus. Att man kan välja inomhus eller 
utomhus. 

Boende 8 Ä Det är bra. 

Boende 3 Ä Jag tycker man ska lägga ihop trädgårdarna, 
vinterträdgården och korridoren. 

Enhetschef Ä Det ser jättespännande ut. 

 

Enhetschef K Det är svårt att ha uppsikt över allt. 

Boende 10 K Det ser luftigt ut även om det är instängt. Jag 
tycker om att det är luftigt. 

Boende 11 K Jag tycker det verkar bra. 

Boende 12 K Det är en bra matsal, vinterträdgård och 
korridorer. 

Vårdpersonal 15 K Jag gillar stora fönster. Det är svårt att gå in i 
vardagsrummet från lägenheterna. Det är 
onödigt med vinterträdgården. Det är bra att du 
har tänkt på pollenallergiker. Ett enda stort kök, 
tycker jag. 

Vårdpersonal 16 K För långa korridorer. Matsalen är för stor. För 
dementa 12 stycken. För somatiska har 
matsalens storlek ingen betydelse. 

 

Vårdpersonal 4 T När det gäller dementa, tänk då på glaset. De 
kan bli förvirrade och oroliga av för mycket glas. 
För övrigt så är skissen jättefin och välplanerad. 



Bilagor 

102 

Boende 3 T Tycker det ser bra ut. 

Boende 7 T Allt är bra. 

 

3.Vad tycker du om att det finns ett fönster intill dörren till lägenheten? Tycker 
du om med gardin eller fönster som man kan titta ut genom men inte in? 

 

Boende 1 Ä Jag tycker både och. Det kan vara störande med 
insyn men är det glas som gör att man ser ut 
men inte in så kan det vara bra. 

Vårdpersonal 5 Ä Jättebra. 

Boende 6 Ä Ja det är bra bara ingen kan titta in. 

Vårdpersonal 9 Ä Att man själv kan välja om man vill ha gardin 
eller inte är bra. För dementa tror jag inte det är 
bra. Somatiska personer kan hantera och dra för 
gardinen. 

Boende 8 Ä Ja det skulle jag tycka om. 

Boende 3 Ä Det kan vara trevligt, det är nog inte så dumt 
men nästan lite onödigt. 

Enhetschef Ä De boende har sin trygghetszon där. 

 

Enhetschef K Det är både gott och ont. Beror på hur sjuk man 
är. 

Boende 10 K Jag föredrar inte fönster. 

Boende 11 K Det kanske inte är så dumt. 
 

Boende 12 K Nej, det tycker jag inte om. 

Vårdpersonal 15 K Funktionshindrade kan ha det men förvirrande 
för dementa. 

Vårdpersonal 16 K Fint. 

 

Vårdpersonal 4 T Det skulle vara bra. 
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Boende 3 T Inte så dumt. Det är bra om man kan se ut men 
ingen kan se in. Det är ingen dum idé. 

Boende 7 T Det är onödigt. 

 

4. Vad har du för åsikt gällande de två inglasade innegårdarna med bohusländskt 
tema och ett svenskt tema? 

 

Boende 1 Ä Det är en fördel att ha de på det viset.   

Vårdpersonal 5 Ä Det är bra för allergiker. Bara det inte är frodigt 
och kallt. 

Boende 6 Ä Bara det finns air condition. 

Vårdpersonal 9 Ä Det finns då en anledning till att gå ut. 

Boende 8 Ä Fler bord och stolar. 

Boende 3 Ä Vissa växter går även till pollenallergiker. 

Enhetschef Ä Jättebra. 

 

Enhetschef K Syftet är bra att man kan välja. 

Boende 10 K Jag tycker det ser fint ut. Jag tycker bäst om den 
vänstra. 

Boende 11 K Det är bra. 

Boende 12 K Bra. 

Vårdpersonal 15 K (Har nämnt i fråga 2). 

Vårdpersonal 16 K Jättefint. 

 

Vårdpersonal 4 T Jättebra. 

Boende 3 T Jag är ju en blomälskare. Tänka på att det finns 
blommor hela säsongen. 

Boende 7 T - 
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5. Gillar du att trädgårdarna är uppdelade? 

 

Boende 1 Ä Ja, ibland vill man vara för sig själv. 

Vårdpersonal 5 Ä Små enheter i trädgården är jättebra då det 
finns många olika själar. Vissa av de boende 
söker en lugn oas då alla inte vill ha stoj och 
fest. 

Boende 6 Ä Det tycker jag är bra. 

Vårdpersonal 9 Ä Det blir miljöombyte. 

Boende 8 Ä Ja, jag tror det är bra att dela upp. 

Boende 3 Ä Jag tycker inte om uppdelat. Jag tycker det är 
synd att man skiljer på rummen. Jag tycker att 
man ska ha en stor trädgård. 

Enhetschef Ä Ja det passar både rullstolsbundna och de som 
är allergiker. 

 

Enhetschef K Jag förstår syftet. Det behövs överblick men 
även avskildhet. 

Boende 10 K Jag tycker om att trädgårdarna är tillsammans, 
särskilt om man blir lite senil. 

Boende 11 K Jag tycker om alltihop. 

Boende 12 K Bra. 

Vårdpersonal 15 K Jo, det är jättebra. 

Vårdpersonal 16 K Det är en fördel att man kan ha koll på de 
dementa men för de somatiska personerna så 
är det jättebra. 

 

Vårdpersonal 4 T Mycket bättre. 

Boende 3 T Jag gillar flera små. 

Boende 7 T Allt är bra. Då kan man sitta var man vill. 
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6. Vad tycker du om att 24 stycken boende delar på samma matsal? 

 

Boende 1 Ä Jag tycker om mindre matsalar. Det blir 
intimare. V i är åtta stycken här och det är 
lagom. 

Vårdpersonal 5 Ä Att man då tänker på material och textilier som 
dämpar. 

Boende 6 Ä Det skulle funka. 

Vårdpersonal 9 Ä Man har alltid val. Man kan äta i sin lägenhet 
om man vill. 

Boende 8 Ä Det tycker jag är bra. 

Boende 3 Ä Det är trevligt med en stor matsal. 

Enhetschef Ä Man får tänka på ljudisoleringen. Det behöver 
vara mycket dämpat. De tycker om gemenskap 
men är känsliga mot ljud. 

 

Enhetschef K Det är förvånansvärt bra. 

Boende 10 K Det är bra. 

Boende 11 K Det är bra. 

Boende 12 K Bra. 

Vårdpersonal 15 K Det är roligt och levande. 

Vårdpersonal 16 K (Se fråga 2). 

 

Vårdpersonal 4 T Ja, det är ok. 

Boende 3 T Bra. 

Boende 7 T Jag är inte där. 

 

7. Vad tycker du om korridorerna? 

 



Bilagor 

106 

Boende 1 Ä Det är en fördel. Det är många som har 
rullatorer så det passar bra. 

Vårdpersonal 5 Ä Det tycker jag är bra. 

Boende 6 Ä Det skulle funka. 

Vårdpersonal 9 Ä För de dementa så är det inte så bra men för de 
somatiska så är det bra. 

Boende 8 Ä Det är en väldigt stor fördel. Breda korridorer så 
att man kan mötas även för dem med större 
hjälpmedel än rullatorer. 

Boende 3 Ä Jag tycker att vinterträdgården inte bör ligga så 
långt borta, närmare matsalen. Att man ändrar 
formen på korridoren och inte gör den så lång. 
Vinterträdgården skulle kunna flyttas till den 
inglasade delen i matsalen i stället. 

Enhetschef Ä Jag tror det är bra. Men en krökt korridor som 
man kan följa runt hörnet. 

 

Enhetschef K Jag gillar det. Att det finns möjlighet att stänga 
någonstans i korridoren. Det finns många 
aspekter. 

Boende 10 K Det är trevligt när de är raka men jag är inte så 
mycket för korridorer. 

Boende 11 K Jag tycker om att röra på mig så det är bra. 

Boende 12 K Bra. 

Vårdpersonal 15 K Bra. 

Vårdpersonal 16 K Raka korridorer bra för de somatiska 
personerna. 

 

Vårdpersonal 4 T Jättebra. Det är en nackdel med långa 
korridorer då de kan se dubbelt långa ut hos 
äldre personer. 

Boende 3 T Jag går mycket i korridorerna. Inte för lång. 
Gärna lite krökt, det blir mer spännande då. 

Boende 7 T Bra. 
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8. Vad tycker du om trämaterial i matsal? 

 

Boende 1 Ä Det är en fördel. 

Vårdpersonal 5 Ä - 

Boende 6 Ä Det är bra. Jag vill inte ha något ljust men gärna 
något mörkt. 

Vårdpersonal 9 Ä Det ger ett varmt intryck. När vi besökte ett 
äldreboende i Köpenhamn så hade de vita 
väggar vilket fick ett sterilt utseende. 

Boende 8 Ä Det blir smutsigt jämnt. 

Boende 3 Ä Jag tycker om när det är ljust och grönt. 

Enhetschef Ä Det ger en lugnande inverkan, det är behagligt. 

 

Enhetschef K Jag tycker det är fint. 

Boende 10 K Det är bra. 

Boende 11 K Bra. 

Boende 12 K Ja, det gillar jag. 

Vårdpersonal 15 K Jo det är bättre med trä. 

Vårdpersonal 16 K Det är bra. 

 

Vårdpersonal 4 T Jättebra. Inte för mörkt bara. 

Boende 3 T Jag tycker om trä. 

Boende 7 T Det är bra. 
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Bilaga 8. Trädgårdarna i Örebro 
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