
Trädgårdstider  
En  studie  om  att  stödja  användandet  av  en  trädgård  på  ett  
demensboende  

Malin  Liberg  

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign 
med inriktningen Rumslig gestaltning 

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp 
Examinator Yvonne Eriksson 
Handledare Donal Freeney 
Akademin för Innovation, design och teknik  
Mälardalens högskola 
2018-06-01 
  



 1 

Abstract 

This is a bachlors thesis focusing on spatial design. The study examines which 
aspects are important in designing a garden for a residential care facility. The 
project has been carried out together with Stureby carehome in Svedmyra, 
Stockholm. The design of their garden is currently, according to staff at the 
accommodation, not adapted for people with dementia and the environment does 
not support the activities that take place in the garden. The purpose of the project 
has been to design an accessible outdoor garden with clear features that support 
the residents with dementia. In addition, the environment must be adapted to the 
activities that take place in the garden. The goal is that the environment should 
encourage increased use by residents regardless of cognitive capacity. 
To seek answers to the research question, qualitative data has been collected in 
the form of site analysis, group interview, observation and a comparison study 
with similar gardens at care homes. An analysis of previous research together 
with the collected data resulted in four main focus areas: Passivity, Activity, 
Availability and Year-round inside/outside. Based on these areas, a design 
proposal has been made with changes to the existing garden. 
The result is mainly aimed at residents and staff at Stureby care home, but the 
hope is that the study, with any adjustments, can also be transferred to hospital 
environments and other similar institutions where vulnerable persons reside. 

Keywords  
Information design, spatial design, outdoor environment, garden, dementia, 
cognition  
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Sammanfattning 

Det här är ett examensarbete med inriktning mot rumslig gestaltning. I studien 
undersöks vilka aspekter som är viktiga vid utformning av en trädgård på ett 
demensboende. Projektet har genomförts tillsammans med Stureby vård- och 
omsorgsboende i Svedmyra i Stockholm. Utformningen av deras trädgård är i 
dagsläget, enligt personal på boendet, inte anpassad för personer med demens 
och miljön stödjer inte de aktiviteter som sker i trädgården. Syftet med projektet 
har varit att formge en tillgänglig utomhusträdgård med tydliga funktioner som 
stödjer målgruppens användning. Miljön ska dessutom anpassas efter de 
aktiviteter som sker i trädgården. Målet är att miljön ska uppmuntra till ökad 
användning hos de boende oavsett kognitiva förmågor. 

För att söka svar på frågeställningen har kvalitativ data samlats in i form av 
platsanalys, gruppintervju, observation och omvärldsanalys. En analys av 
tidigare forskning tillsammans med den insamlade datan resulterade i fyra 
huvudområden: Passivitet, Aktivitet, Tillgänglighet och Året runt inne/ute. Med 
utgångspunkt i dessa områden har ett gestaltningsförslag tagits fram med 
förändringar i den befintliga trädgården.  

Resultatet riktar sig främst till boende och personal på Stureby vård- och 
omsorgsboende, men förhoppningen är att resultatet av studien även ska kunna 
överföras till sjukhusmiljöer och andra liknande institutioner där utsatta personer 
vistas.  

Nyckelord  
Informationsdesign, rumslig gestaltning, utomhusmiljö, trädgård, demens, 
kognition 
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 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

”Designing   therapeutic   environments   for   people  with  dementia  has  no   strictly  
architectural   solutions.   It   is   not   realistic   to   hope   that   design   of   gardens   and  
outdoor  areas  alone  will   adequately  address   the   complex  needs  of   those  we  
intend   to  use   them.  Where  solutions   lie   in   relationships  between  professions,  
such  as  nurses  and  domestic  workers,  architects  and  landscape  architect,  those  
writing   the   regulations  and   those   implementing   them,   those  caring  and   those  
being  cared  for;;  relationships  between  people  with  dementia  and  people  without.  
Whether  designing  a  porch  or  planning  someone’s  day,  design  is  not  something  
that  can  be  imposed,  but  is  something  that  becomes  manifest.  Along  the  edges  
where   difference   meets,   design   is   not   built,   but   grown.   And   therein   lies   the  
potential  of  beauty.”  

 
 (Chalfont, 2007, s. 155) 
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1. Inledning 

I det här kapitlet presenteras grunden till varför studien genomförts. Här 
beskrivs bakgrund, problematik samt syftet med projektet. Även målgrupp och 
avgränsningar presenteras här. 

1.1  Bakgrund 
Idag drabbas runt 25 000 personer av en demens varje år. Över en ålder på 65 år 
ökar risken att drabbas och var femte person över 80 har idag någon form av 
demenssjukdom. Enligt demenscentrum så beräknas de totala antalet 
demenssjuka i Sverige till närmre 160 000 personer. Det är en siffra som kommer 
stiga då befolkningen ökar i antal (Svenskt Demenscentrum, Vad är demens?, 
2016). 

I och med att så många i Sverige drabbas av demens är det viktigt att man får det 
stöd man behöver av sin omgivning för att perioden ska bli så enkel som möjlig. 
Helle Wijk, som forskar om färg, form och arkitektur inom vårdmiljöer, menar 
på att en bra utformad miljö kan stödja och underlätta användandet. Tydliga och 
harmoniska miljöer är viktiga för oss alla i syfte att skänka trygghet och 
välbefinnande, framför allt när vi blir äldre och drabbas av sjukdomar. (Wijk, 
2003)  

Schwarz och Rodiek (2007) skriver, i en introduktion till antologin Outdoor 
environments for people with dementia, att utomhusmiljöer är en viktig del inom 
demensvården. Studier i antologin har visat att direkt kontakt med naturen har 
påverkat människor positivt i alla år runt om i världen. 

Forskningen som analyserats i denna studie diskuterar den kognitiva svikten som 
personer med demens drabbas av. De diskuterar även hur kopplingen mellan 
personer med demens och utomhusmiljö ökar välmående och stärker den 
psykiska hälsan hos målgruppen. I och med att personer med demens lider av 
kognitiv svikt ser jag även vikten i att undersöka hur miljöer kan skapa tydlighet 
och bidra till ökad självständighet ur ett kognitivt perspektiv. Detta kan i sin tur 
leda till ökad välmående och en förbättrad psykisk hälsa. Det är således detta 
kunskapsglapp inom forskningen som motiverat denna studie att genomföras.  

I Svedmyra utanför Stockholm ligger Stureby vård- och omsorgsboende. Där har 
Karolinska institutet sedan 2010 bedrivits forskning. Under våren 2017 startade 
projektet ”Rethinking Shared Spaces” där även KI, KTH, Linnéuniversitetet och 
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IKANO vårdboende är involverade. En del av det projektet är Verklighetslabb 
Stureby som innebär att boendet öppnar upp för nya metoder, tankesätt och 
produkter inom verksamheten.  

1.2 Problembeskrivning 
Det bor idag runt 200 äldre personer på boendet, alla med en demenssjukdom. 
Intill boendet finns en utomhusträdgård. I trädgården anordnas olika aktiviteter, 
men det är också en plats för att de boende ska ha möjlighet att vistas i 
utomhusmiljöer i anslutning till boendet. Utformningen av trädgården är i 
dagsläget, enligt personal på boendet, inte anpassad för personer med demens 
och miljön stödjer inte de aktiviteter som sker i trädgården.  

Under 2017 genomförde Socialstyrelsen en brukarundersökning där de framkom 
att 84 procent som svarande på enkäten från boendet upplevde att utomhusmiljön 
var trivsam medans endast 62 procent tyckte att möjligheterna att komma ut var 
bra. (Socialstyrelsen, 2017a) 

1.3 Syfte 
Syftet med de här projektet är att formge en tillgänglig utomhusträdgård med 
tydliga funktioner som stödjer målgruppens användning. Miljön ska dessutom 
anpassas efter de aktiviteter som sker i trädgården. Trädgårdens utformning 
syftar även till att stödja personalens arbete då deras insats gör det möjligt för de 
boende att i första hand komma i kontakt med miljön. Målet är att trädgården ska 
uppmuntra till ökad användning hos de boende oavsett kognitiv svikt. 

1.4   Frågeställningar 

Vilka aspekter är viktiga vid utformning av en trädgård på ett demensboende 
för att stödja användandet hos besökarna? 

Hur förändrar man, utifrån dessa, en befintlig trädgård för att underlätta 
planerade aktiviteter samt ge de boende en möjlighet att vistas i miljön med 
en högre grad av självständighet? 
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1.5 Målgrupp 
Den primära målgruppen i den här studien är boende på Stureby vård- och 
omsorgboende. Boendet har totalt 144 lägenheter, uppdelade på 9 enheter, där de 
bor runt 200 äldre personer med en demenssjukdom.  

Då den primära målgruppen är beroende av stöd från personal i sitt vardagliga 
liv är arbetande på boendet den sekundära målgruppen.  

1.6 Avgränsningar 
Förslaget kommer inte diskutera djupgående vilka växtarter som ska planteras i 
trädgården utan endast visa upp exempel för att ge en känsla av en färdig miljö. 
Exakta mått och byggmaterial, säkerhetsaspekter eller information om 
konstruktion och budget kommer heller inte att beröras. 

Visualiseringarna som presenteras kommer endast visa hur de skulle kunna se ut 
under sommartid, dock har studien tagit hänsyn till övriga årstider och 
diskussioner i rapporten berör området. 

Studien berör heller inte teorier om färg och ljusuppfattning hos personer med 
demens. I förslaget har färger valts för att skilja element åt och skapa kontraster, 
men vid ett verkligt genomförande behöver även val av färg grundas i forskning.  
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2. Tidigare forskning  

I det här kapitlet kommer information om demens tillsammans med de vanligaste 
symptomen att presenteras. Här presenteras även tidigare forskning om 
utomhusmiljöns påverkan på människan generellt samt vikten av utomhusmiljöer 
för personer med demens. 

2.1 Demens 
Demens är ett samlingsnamn för olika typer av sjukdomar som orsakas av skador 
på hjärnan. Den allra vanligaste är Alzheimers sjukdom. Vanligast drabbas äldre 
människor och idag har var femte person över 80 år någon form av 
demenssjukdom. Gemensamma symptom för alla typer av demens är kognitiv 
belastning, personlighetsförändring och emotionella störningar. Många enkla 
aktiviteter kan bli svåra att genomföra vilket gör att personen är beroende av hjälp 
och därmed blir den sjuke ofta passiv och stillasittande under längre perioder. 
(Svenskt Demenscentrum, Vad är demens?, 2016) Men den fysiska miljön kan 
ha en stödjande roll genom att förtydliga funktioner och aktiviteter och på så vis 
bidra till ökad självständighet.  

Kognitiva  symptom  
Det som de allra flesta förknippar med demens är försämrat minne. Det är även 
det symptom som ofta upplevs tidigast i sjukdomsutvecklingen. Men brister i 
minnet kan stödjas av omgivningen med hjälp av enkla ledtrådar. Exempelvis 
kan en ledtråd vara att peka på vart gaffeln ska placeras för att underlätta för 
personen att utföra en enkel syssla som att duka bordet. (Svenskt 
Demenscentrum, Symptom, 2018) 

Andra kognitiva symptom är nedsatt tidsuppfattning, ofta blir det svårt att skilja 
mellan natt och dag eller tid på dygnet. Det händer många gånger att personer går 
upp mitt i natten och får för sig att göra saker som var deras vardagsrutiner för 
flera år sedan. Personer med demens drabbas även av försämrad 
orienteringsförmåga. Till en början kan det vara svårt att exempelvis hitta hem 
från matbutiken medan senare in i demensutvecklingen kan personen även ha 
svårt att hitta mellan rummen i sitt egna hem. (Svenskt Demenscentrum, 
Symptom, 2018) 
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Kroppsliga,  beteendemässiga  &  psykiska  symptom  
Strax efter att de kognitiva symptomen drabbat den sjuke påverkas även kroppen, 
många lider av stelhet och kramper. När kroppen och hjärnan börjar försämras är 
det även vanligt att psyket påverkas. Många blir förvirrade om de övriga 
symptomen ökar kraftigt eller vid miljöombyten. Man kan också drabbas av 
vanföreställningar eller hallucinationer. Vanligt är att den sjuke hör röster eller 
ser personer omkring sig. Andra psykiska symptom är oro, depression och ångest. 
(Svenskt Demenscentrum, Symptom, 2018) Därför är det viktigt, precis som 
Wijk (2013) skriver, att omgivningen är harmonisk och bidrar till lugn för att 
personerna ska känna trygghet i sitt vardagliga liv. 

2.2 Utomhusmiljö 
Schwarz och Rodiek (2007) skriver att utomhusmiljöer är en viktig del inom 
demensvården. Studier har visat att direkt kontakt med naturen har påverkat 
människor med demens positivt runt om i världen. Cohen-Mansfield och Werner 
(1999) menar att frisk luft, dagsljus och närhet till natur har positiva effekter på 
de som lider av demens. Kaplan & Kaplan (1989) skriver att kontakt med natur 
bidrar till både nöje och avslappning och att det även har en positiv effekt på 
stressnivån. Bengtsson och Carlsson (2006) genomförde en studie på tre olika 
vårdhem för att ta reda på hur utomhusmiljön påverkade de boende. Studien 
resulterade i två huvudteman; bekvämlighet och tillgång till omgivande liv. 
Under temat bekvämlighet var förtrogenhet extra viktigt för de personer med 
demens då en känsla av oigenkännliga miljöer kunde skapa stora besvär. Även 
stillhet och lugn var viktigt för personer med demens. (Bengtsson & Carlsson, 
2006, ss. 4-5) Återkommande inom forskningen nämns vikten av fri tillgång till 
utomhusmiljöer. Många forskare använder och tar upp begreppen ”wandering 
parks” och ”healing gardens” i sina studier. Trädgårdar där boende kan vistas 
självständigt, som stärker både den fysiska och den psykiska hälsan. 

Andra återkommande diskussioner inom forskning är vikten av interaktion och 
engagemang i utomhusmiljöer. Aktiviteter stimulerar och skapar värde i de 
vardagliga livet hos demensdrabbade. Tillgång till meningsfulla aktiviteter och 
möjligheter till att känna sig behövd och uppskattad av sin omgivning är några 
av de aspekterna som är viktiga sett ur en demensboendes perspektiv. För att 
aktiviteterna ska vara effektiva bör det vara något som de boende uppskattar, 
något som är så pass svårt att de behövs koncentration och engagemang för att 
klara av, men inte för svåra för att slutföra. (Milte, o.a., 2015) 



 12 

Bakgrundsljud och onödigt brus kan störa koncentrationen och skapa förvirring, 
därför är det även viktigt att även anpassa ljudmiljön runt aktiviteterna. (Aremyr 
& Hallin, 2005, ss. 163-165)   

Många som drabbas av demens ger nästan upp de liv de levde innan diagnosen, 
som intressen och sysselsättningar som förgyllde deras vardag tidigare. Därav är 
det viktigt att dels möjliggöra gemensamma aktiviteter för att skapa social 
samvaro mellan de boende, men även aktiviteter anpassade efter individens 
preferenser och behov. Slutligen är det viktigt för en person med demens att 
människorna runt dem har respekt för deras personliga utrymme. Vikten av att 
ha sitt egna utrymme och att i största mån kunna bestämma över det bidrar till en 
känsla av att bli respekterad för den personen man är. (Milte, o.a., 2015, ss. 13-
14) 

Quality  Evaluation  Tool  
En annan forskare inom området är Patrik Grahn som är professor inom 
landskapsarkitektur. Han har sedan mitten av 80-talet forskat inom området 
”Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans 
välbefinnande”.  

Grahns Triangel av stödjande miljöer, se figur 1, är en modell som förklarar 
förhållandet mellan en människas välbefinnande med hennes engagemang med 
naturen. Grahn menar på att en människa med lågt välbefinnande är känsligare 
för den yttre miljön och sådana personer kan endast hantera inåtriktat 
engagemang. När en människas välbefinnande ökar, minskar känsligheten för 
naturen och det aktiva engagemanget ökar. (Grahn, Tenngart Ivarsson, 
Stigsdotter, & Bengtsson, 2010) 

Figur  1.  Grahns  triangel  av  stödjande  miljöer  (Grahn,  Tenngart  Ivarsson,  
Stigsdotter,  &  Bengtsson,  2010)  
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Grahn presenterar tillsammans med Bengtsson (2014) verktyget Quality 
Evaluation Tool (QET). Verktyget utgår från teorier och bevis från forskning 
inom människans hälsa och välbefinnande i relation till den yttre miljön. Syftet 
med verktyget är att överbygga glappen mellan forskning och design. Teorin 
grundas i kvalitativ och kvantitativ forskning med ursprung i internationella 
vetenskapliga artiklar och antologier. Den insamlade datan resulterade i konkreta 
miljöegenskaper som är avsedda att använda i designprocesser. (Grahn & 
Bengtsson, 2014) I denna studie har verktyget används som metod i en 
platsanalys (se 4.1 Platsanalys). 
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3. Teori 

I det här kapitlet kommer teorier kring kognition presenteras. Här presenteras 
även designprinciper kopplade till begreppet. 

3.1 Kognition 
Kognition handlar om hur hjärnan tar in och bearbetar information från 
omgivningen. Begreppet omfattar områdena perception, inlärning, minne, 
tänkande och språk. (Groome, 2010, s. 47) 

Första steget för att ta in information kallas perception, det är där informationen 
analyseras och hjärnan skapar mening med innehållet för att sedan kunna förstå 
det. Därefter registrerar hjärnan innehållet antingen som inlärning eller som 
lagring i minnet. Allt som lagras kan sedan plockas fram igen för att användas 
vid ett senare tillfälle. Framplockning av tidigare erfarenheter använder vi ofta 
automatiskt för att skapa en bas för mental aktivitet, tänkande, som exempelvis 
när vi ska lösa problem eller ta oss an en ny uppgift. (Groome, 2010, s. 30) 

Schemateorin  
Schemateorin är en förklaring på den process som sker i hjärnan när vi tar in 
information. Den beskriver att vi använder oss av tidigare perceptuella inputs 
som finns lagrade i minnesbanken för att jämföra med det vi läser in för stunden, 
som exempelvis ljud som vi är välbekanta med. Dessa mönster som skapas i 
hjärnan kallas för scheman. Ur denna teori har botten-up- och top-down-
bearbetning identifierats. Vid en botten-up-process uppfattar vi först de små 
enheterna i ett objekt för att sedan pussla ihop det till hela sinnesintrycket, vi ser 
något som vi därefter tolkar. Medan vid en top-down-process uppfattas istället 
hela sinnesintrycket direkt. Då ser vi saker som vi lärt oss att se det, baserat på 
tidigare erfarenheter. (Groome, 2010, ss. 31-32) 

Minne  
För att vi människor ska fungera och förstå den värld vi omges av har 
minnesfunktionen en avgörande betydelse. Minnen gör det möjligt för oss att 
hantera problemlösning och kommunicera med varandra. Vi behöver använda 
oss av tidigare erfarenheter för att tolka sinnesintryck och för att skapa mening i 
vår sociala samvaro. Med hjälp av våra minnen skapar vi en mänsklig identitet 
hos oss själva och hos mänskorna i vår omgivning. (Groome, 2010, s. 173) 
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Minnets egenskaper brukar delas in i två huvudgrupper, långtidsminne och 
korttidsminne. När man talar om långtidsminne skiljer man på episodiskt minne, 
minnen av händelser från vårt liv, och semantiskt minne, lagring av kunskap 
(Groome, 2010, s. 199). Med tiden så kan minnen gradvis blekna, detta beror 
antingen av bortfall eller interferens. Med bortfall menar man att minnen bryts 
ner över tid oberoende av annan information medan inferens betyder att minnet 
störs av annan inkommande information. (ibid. s. 175) Forskning har visat att 
framplockning av minnen kan stödjas av ledtrådar från omgivningen (ibid. s. 
190). Exempelvis kan åsynen av en byggnad eller toner från ett musikstycke få 
dig att plocka fram minnen från en tidigare tid i livet (ibid. s. 195). 

Demens  &  Kognition  
Med en försämrad minnesfunktion kan det bli svårt för människor att leva ett 
vanligt liv då de har svårt att ta hand om sig själva, utföra enkla arbetsuppgifter 
och upprätthålla relationer med vänner och familj (Groome, 2010, s. 249). 
Amnesi är en beteckning för olika typer av störningar på hjärnan som påverkar 
minnesfunktionen. Amnesi orsakas antingen av psykiska faktorer, från 
exempelvis plågsamma minnen, eller av en fysisk skada på hjärnan. Det 
sistnämna kallas även organisk amnesi och är också det som personer med 
demens drabbas av. Den allra vanligaste av organisk amnesi är Alzheimers 
sjukdom. Vid Alzheimers påverkas framförallt långtidsminnet. Drabbade har 
svårt att lagra ny information i långtidsminnet och de har även svårt att plocka 
fram gamla minnen från lagret. De scheman och mönster som skapas i hjärnan 
när vi tar in information baseras på minne och erfarenheter. Denna förmåga att 
söka mönster är bristande hos personer med demens och därmed blir det svårt för 
dem att hantera problemlösning av olika slag. (Groome, 2010, ss. 251-253) 

För att underlätta tillvaron för personer med demens är en bra metod att göra 
förändringar i den omedelbara omgivningen. Med hjälp av en anpassad miljö så 
kan man minimera personens beroende av minnet och på så vis göra det både 
enklare och säkrare för den drabbade att leva sitt liv. (Groome, 2010, s. 286) 

3.2 Kognition & designprinciper 
För att gestalta en miljö för personer med demens krävs att man tar hänsyn till 
hur hjärnan använder de kognitiva kanalerna. Genom att analysera hjärnans 
funktioner, hur vi läser in och hanterar information, ökar möjligheterna som 
designer att skapa ett lyckat resultat. Ware (2008, s. 3) skriver att det genom 
förståelse av visuell uppmärksamhet och mönsteruppfattning går att utveckla en 
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vetenskap om effektiv design. För att underlätta den kognitiva belastningen som 
hjärnan utsetts för vid tolkning av information kan byggstenar användas som 
bland annat gestaltlagar, pop out, affordance och signifiers. 

Gestaltlagar  
När människan betraktar sin omgivning strävar man efter att se saker som en 
helhet genom att skapa mönster och grupperingar. Närhetslagen innebär att vi 
uppfattar objekt som är placerade intill varandra som en helhet medan 
likhetslagen istället förklarar att vi grupperar föremål som liknar varandra i färg 
eller form. Slutenhetslagen innebär att vi ser föremål som en helhet om de är 
placerade inom samma slutna område. (Eriksson, 2009, ss. 62-63) 

Pop  out  
När ett föremål sticker ut från sin omgivning skapas en pop-out-effekt. Ware 
(2008) skriver att effekten uppfattas som starkast när objektet skiljer sig från 
bakgrunden på flera sätt genom kontraster i färg, skala, form eller placering. 
Exempelvis ger en röd stol i en grupp med tio andra gråa stolar en stark pop-out-
effekt. (Ware, 2008, s. 29)  

Affordance    
Begreppet affordance förklarar relationen mellan en människa och ett fysiskt 
objekt och innebär möjligheterna för en användare att använda och interagera 
med objektet. En stol, till exempel, erbjuder stöd, vilket affords eller bjuder in till 
sittande. Affordance förklarar alltså de handlingar som är möjliga. För att 
affordance ska infinna sig mellan en användare och ett objekt kan man som 
designer använda sig av signifiers. (Norman, 2013, s. 11) 

Signifiers  
En signifier indikerar på något sätt hur man ska interagera med ett objekt, den 
påminner användaren om vilka handlingar som är möjliga genom att uppmana 
till ett visst beteende. Det kan exempelvis vara en skylt, en etikett, pil eller något 
annat som instruerar till handling. (Norman, 2013, s. 18) 
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4. Metoder 

I det här avsnittet presenteras de metoder som använts i studien. Metoderna är 
platsanalys, gruppintervju med personal på boendet samt observation. Slutligen 
har en omvärldsanalys genomförts i syfte att jämföra forskning med befintliga 
trädgårdar på äldreboenden. 

4.1 Platsanalys 
Platsanalysen syftar till att förstå trädgårdens utformning, dess förutsättningar 
och begränsningar. Här undersöks även tillgänglighets- och trygghetsaspekter. 
Underlaget som användes vid genomförande grundades i de tre källor som 
presenteras nedan. 

År 2013 fick Myndighet i delaktighet i uppdrag av regeringen att ta fram en 
kunskapsmaterial om miljöanpassningar för personer med nedsatt 
beslutsförmåga. Ur materialet togs checklistan Miljöanpassningar som bidrar till 
ökad delaktighet - Stöd för att underlätta aktivitet och delaktighet för personer 
med demenssjukdom fram. Materialet är tänkt att använda som stöd vid 
utformning av miljöer på vårdboenden. (Socialstyrelsen, 2017b) Innehållet i 
checklistan har inför platsanalysen avgränsats och aspekteter som inte rör 
utomhusmiljö har plockats bort. 

Den andra källan som används som grund är Quality Evaluation Tool (QET). Här 
har miljöegenskaperna från verktyget analyserats i trädgården för att undersöka 
hur väl den befintliga miljön stämmer överens med vad teorin anser. (Grahn & 
Bengtsson, 2014) 

För att få in ytterligare tillgänglighetsperspektiv har även kriterier från boken 
Bygg ikapp (Svensson, 2015) använts. De sammanlagda punkterna som 
analyserades presenteras i bilaga 1: Checklista Platsanalys  
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4.2 Intervju 
Forskningsintervjuer är en metod för att samla information från en person med 
kunskap inom området. En intervju är fördelaktig för att nå djupgående och 
detaljerad information. (Denscombe, 2016, 287) Denscombe (2016, s. 265) 
skriver att en semistrukturerad intervju är till fördel i småskalig forskning där 
syftet är att nå den intervjuades åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter.  

Personalen på Stureby- vård och omsorgsboende vistas dagligen med de boende 
och sitter på viktig kunskap om hur deras situation och vardag ser ut, därför har 
en semistrukturerad gruppintervju genomförts med personalen. Intervjun syftar 
till att få en inblick i aktiviteternas utformning och vilka krav de ställer på 
utomhusrummet, trädgårdens övriga användning samt de boendes relation till 
utomhusmiljön. En gruppintervju är fördelaktig då den inkluderar fler deltagare 
och resultatet ger en större variation av erfarenheter och åsikter i undersökningen 
(Denscombe, 2016, s. 289). 

Gruppintervjuerna ägde rum i aktivitetslokalen Tussudden på Stureby vård och 
omsorgsboende den 17:e april, 16:45-17:15. Medverkande på gruppintervjun var 
Susanna Bjälevik, koordinator för Verklighetslabb Stureby, Karin Steneby och 
Isabelle Johannesson, båda kulturansvariga på boendet.  

Intervjun hölls tillsammans med Tone Hessen, student på Mälardalens Högskola, 
som arbetar med aktivitetslokalen Tussudden som studieobjekt i sitt 
examensarbete. Då vi båda arbetar mot samma målgrupp valde vi att delta under 
varandras samtal med personalen. Samtalet spelades in för att i efterhand kunna 
analysera och sammanställa data. Medan jag förde samtalet kompletterade Tone 
ljudupptagningen med fältanteckningar för att inte gå miste om information som 
missats vid inspelningen.  

Inför intervjun togs ett samtyckesavtal fram för att förmedla till personerna att 
medverkande är frivilligt och att de inspelade materialet endast kommer att 
användas i dokumentationssyfte, se bilaga 2: Informerat samtycke – 
Gruppintervju 
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4.3 Observation 
En observation kollar på vad människor gör medan en intervju fokuserar på 
självrapportering, vad människor säger att de gör (Denscombe, 2016, s. 263). 
Denscombe (2016, s. 293) skriver Fältarbete i naturlig miljö och menar på att 
deltagande observationer sker i situationer som skulle inträffat oavsett om 
undersökningen hade genomförts eller ej.  

Observationen har genomförts med en deltagande roll i den normala miljön, 
vilken innebär att min roll är känd för vissa personer i trädgården, men dold för 
de flesta (Denscombe, 2016, s. 306). Syftet är att identifiera interaktioner mellan 
trädgården och målgruppen. Observationen har undersökt hur de boende rör sig 
i utomhusrummet, men även hur personalen arbetar i miljön för att förbereda den 
aktuella aktiviteten. 

AEIOU är en observationsmetod som innebär att man dokumenterar utifrån fem 
huvudgrupper: activity (aktivitet), environment (miljö), interaction (interaktion), 
object (objekt) och users (användare) (Martin & Hanington, 2012, s. 10).  

Behavioral maps används för att dokumentera utifrån en vald avgränsad kontext. 
Här undersöks en specifik målgrupps rörelsemönster och aktiviteter och deras 
interaktion och koppling till den fysiska miljön (Martin & Hanington, 2012, s. 
18). 

Inför observationen togs ett underlag fram baserat på de två observations-
metoderna, se bilaga 3: Observationsunderlag. Längs bak i underlaget finns en 
ritning över området för att kunna anteckna möblering, rörelsemönster samt 
upptäckter koncentrerade på en avgränsad yta i miljön. Ett samtyckesavtal 
formades för att garantera personalen om de boendes anonymitet, se bilaga 4: 
Informerat samtycke med personal – Observation. Observationen ägde rum den 
29/4 klockan 13:30. 

4.4 Omvärldsanalys 
En omvärldsanalys har genomförts för att jämföra tidigare forskning med en 
befintlig plats samt att få inspiration inför gestaltning. En omvärldsanalys syftar 
till att få en bild av hur omvärlden ser ut eller kommer att se ut genom att 
analysera liknande kontexter (Larsson, 2008, ss. 97-98). Omvärldsanalysen har 
dels bestått av primära källor, där data har samlats in genom besök på två olika 
trädgårdar på äldreboenden i Stockholm. Den sekundära datan består av ett 
dokument med en samling av bra exempel från trädgårdar i Kronobergs län, med 
Länsstyrelsen som avsändare.  
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Primär  data  

Riddargården 
Riddargårdens vård- och omsorgsboende ligger vid Odenplan i Stockholm och 
boendet riktar sig till personer med en demenssjukdom samt till de som av andra 
fysiska skäl behöver stöd dygnet runt. Besöket genomfördes den 23 april och 
under besöket så analyserades trädgårdens utformning, natur, möbler och andra 
fysiska inslag. 

Sinnenas trädgård 
Yvonne Westerbergs vision med Sinnenas trädgård var att skapa en trädgård som 
bidrog till ökad livskvalité både för boende, personal och besökare. Under flera 
år läste hon och samlade forskning inom området och år 1996 öppnades 
trädgården. Miljön skulle vara tillgänglig för de olika målgrupperna, ge tillgång 
till olika typer av natur och biotoper och även stödja orienteringen med tanke på 
dem med kognitiv funktionsnedsättning. (Westerberg, 2011, ss. 33-36) 

Syftet med att besöka Sinnenas trädgård är att få goda exempel på hur en väl 
planerad och genomförd trädgård kan se ut. Trädgården ligger intill Vasaparken 
i anslutning till Sabbatsberg äldreboende i Stockholm och besöket genomfördes 
den 2 maj. 

Sekundär  data  
För att utöka insamlingen av data från omvärlden har exempel utanför Stockholm 
analyserats i form av ett dokument framtaget av Länsstyrelsen. Syftet med 
rapporten är att sprida goda idéer och exempel från besök på olika äldreboendet 
runt om i Kronobergs län. (Henriksson, Jervehed, & Lissel, 2007) Besöken 
genomfördes under år 2006 och dokumentet Välkommen ut! Utemiljöns betydelse 
i boenden för äldre – En rundresa i länet går att hämta på Demenscentrums 
webbplats. 

4.5 Analys & tolkning 
För att hitta en röd tråd i den insamlade datan har en analysmetod använts. 
Utgångspunkten har varit i metoden Thematic network, som hjälper till att 
systematiskt plocka isär insamlad data och skapa kluster. Syftet med metoden är 
att sammanställa och kartlägga data för att sedan omforma den till meningsfulla 
designinsikter. Tekniken går ut på att ta de mest återupprepade teman och placera 
dom i en illustration i olika nivåer som kan användas för att hitta intressanta 
kopplingar. (Martin & Hanington, 2012, s. 178)  
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Med hjälp av visualiseringar kan större informationsinnehåll bli mer begriplig 
och konkret. I det här fallet har den transkriberade intervjun, tidigare forskning, 
innehåll från omvärldsanalysen samt resultat av observation och platsanalys 
analyserats och återkommande fraser har antecknats.  

4.5 Metodkritik 
Nackdelen med att använda intervju som metod för datainsamling är att den 
baseras på vad människor säger. I många fall stämmer inte alltid utryck med 
handling (Denscombe, 2016, s. 289). I och med att intervjun inte hålls med den 
direkta målgruppen kan man ställa sig kritisk till val av metod. Då målgruppen i 
detta fall är demenssjuka är det svårt att få ut den information som söks genom 
intervju som metod. Som komplement genomfördes observationen som 
undersöker målgruppen direkt i den fysiska miljön.  

Datainsamling har endast skett under årets vårmånader. I och med att arbetet 
fokuserar på en utomhusmiljö bör platsen även undersökas under övriga 
månader. Men då projektet endast sträcker sig över tio veckor, har frågor 
angående de boendes relation till utomhusmiljön under övrig tid på året ställts 
under intervjun med personalen. 
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5. Resultat & analys 

Här presenteras resultaten av de genomförda metoderna. Avslutningsvis följer 
en sammanfattande analys. 

5.1 Platsanalys 
Trädgården ligger nära Svedmyra tunnelbanestation och ramas in av de tre 
byggnaderna som Stureby vård- och omsorgsboende består av, se figur 2. Den 
har en rektangulär form och omfattar en yta på cirka 1280 m2. Över entrén till 
huvudbyggnaden har de boende inglasade balkonger som ger visuell överblick 
över trädgården. Söderut sträcker sig ett större grönområde med flaggstång, 
lusthus, lekpark och sittmöbler. Hela området ramas in av spåret från tunnelbanan 
och utkanten av en skog. Ljudet från tunnelbanan som passerar hörs cirka var 
femte minut.  

Tillgänglighet  
Tillgängligheten visade sig vara bristande i trädgården. Trädgården har tre 
entréer varav endast en i marknivå. Vid de två resterande entréerna nås 
trädgården med en trappa. Gångstigarna är plana, men smala och avser ej den 
bredd som är rekommenderad för rullstolsmått. Hela trädgården saknar belysning 
och ingen orienteringspunkt kunde identifieras under analysen. Husen skuggar 
delar av trädgården, beroende på tid på dygnet. Se figur 3. 

Figur  2.  Trädgården  ligger  nära  Svedmyra  tunnelbanestation  och  omsluts  av  de  
tre  byggnaderna  som  utgör  boendet.  
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Möblering  &  möjlighet  till  aktivitet  
Det finns ingen möjlighet till avskildhet utan hela trädgården är visuellt 
tillgänglig från alla håll. Möblerna i trädgården har varierade utseenden. 
Bänkarna längs med gångstigar är av trä och smälter in i omgivningen. Bredvid 
bänkarna finns ingen yta där rullstolar kan placeras för att inte blockera 
gångbanan. Sittgrupper i trädgårdens mitt är målade i rött och vitt och 
kontrasterar från bakgrundens grågröna nyanser. Vid sittgrupperna erbjuds max 
fyra personer att slå sig ner runt samma bord. I trädgården finns inga upphöjda 
odlingsbäddar, däremot finns en odlingsbädd anpassad för rullstol placerad precis 
utanför entrén till huvudbyggnaden. Se figur 4. 

Figur  3.  Tillgängligheten  är  bristande  i  trädgården.  Gångvägarna  är  smala  och  ramp  
saknas  intill  trapporna.  
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Växtlighet  och  natur  
I trädgården finns fem björkar. Trädens kronor erbjuder skuggiga ytor i miljön. 
På trädgårdens ena långsida är en häck planterad. I planteringarna växer 
barrbuskar, i övrigt finns inga blommande växter synliga. Utspritt över gården 
står även fyra planetringsurnor som i dagsläget inte pryddes med någonting. 
Utanför gångväg och planteringsytor växer gräs. Det finns inga inslag av vatten 
varken i trädgården eller i de omkringliggande grönområdet. Se figur 5. 

 
 

Figur  4.  Möblerna  skiljer  sig  i  färg  och  form.  En  odlingslåda  är  placerad  utanför  entrén  till  
huvudbyggnaden.  
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5.2 Intervju 
Vid intervjun framkom att syftet med trädgården är att locka boende till att 
komma ut, men även ge en möjlighet att bara få vara. Ytan är även en plats för 
musik och kulturaktiviteter. Under sommartid är det dagliga aktiviteter i 
trädgården i form av trädgårdsgrupper, danscafé, fikastunder, grill- och 
pubkvällar. 

 
”[…]  inbjuda  till  varande,  för  görande  händer  rätt  mycket,  men  varande  
är  ju  också  en  del.  Jag  tänker  att  vi  har  ju  de  här  bänkarna  som  folk  bara  
sitter  i  och  kan  njuta  av  miljön.  Att  man  har  båda  delarna.  När  rosorna  
växer  här  när  de  stannar  till.  Det  är  jättefint  […]  Det  ger  sådan  glädje.”  
(Bjälevik,  2018)  

Figur  5.  Höga  björkar  och  barrbuskar  växer  i  trädgården.  Under  tiden  för  platsanalysen  
blommade  ingenting  i  trädgården.  
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Tillgängligheten upplevs som ett stort problem. Det är smala gångvägar, ostadiga 
trappor och många hinder på vägen. Säkerheten har även visat sig vara bristande. 
 

”Ja,  det  är  ju  lite  halvsvårt  att  ta  sig  fram  här  i  de  smala  gångarna,  även  
om  de  är  fint.  Mitt  i  den  här  parken  […]  Det  som  en  rund  cirkel  där  i  mitten.  
[…]   vi   hade   en   kvinna   som   faktiskt   ramlade   där   förra   året   och   bröt  
armen.”  (Steneby,  2018)  

 
Möblerna i trädgården upplevs som tunga och oflexibla. Det är även brist på 
parasoll. Det finns önskemål om nya stadiga, men mobila möbler. Under vintern 
förvaras möbler under en presenning. På vintern är besöken i trädgården 
sparsmakade, men det finns önskemål hos personalen att ha möjlighet att anordna 
aktiviteter i trädgården under vinterns högtider så som lucia och allhelgona. De 
boende är väldigt tunna och frusna av sig och många är även känsliga för stark 
sol. Under intervjun diskuterades möjligheter att ta upp ett dörrhål från lokalen 
där vi satt (Tussudden) för att skapa ett uterum med vinterträdgård, att på så vis 
ha tillgång till naturen även under vintertid. 

  
”Den  här  tiden  på  året  också  med  växlingar,  med  höstrusk.  Tänk  att  sitta  
där  när  de  blåser  ute  och  när  snön  faller.”  (Steneby,  2018)  

 

Många av de boende har haft trädgård tidigare och det finns ett intresse av att 
odla. De boende pratar mycket om sommaren och kommer med egna idéer. Idag 
finns det tillgång till en odlingslåda som är anpassad för rullstol. I träden i 
trädgården ser man ofta ekorrar och i skogsbrynet intill kan man se rådjur. Miljön 
fungerar som en mötesplats och Susanna förklarar att bara åsynen av andra 
människor och barn kan ge en stor glädje. 

Det som upplevs som de största problemet i trädgården är den självklara 
tillgängligheten, förenkla för dem att komma ut. Karin avslutar med att förklara 
vikten av att få bestämma själv och kunna vara autonom till sitt eget liv. 

Frågorna som ställdes finns att läsa under bilaga 5: Intervjufrågor. 
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5.3 Observation 

AEIOU  
AEIOU är en observationsmetod som innebär att man dokumenterar utifrån fem 
huvudgrupper: activity (aktivitet), environment (miljö), interaction (interaktion), 
object (objekt) och users (användare) (Martin & Hanington, 2012, s. 10).  

Aktivitet 
Aktiviteten som hölls under observationen var en utomhuskonsert placerad i 
trädgårdens mitt. Fem personer från personalen förberedde inför konserten. 
Vagnar rullades ut inifrån med dryck och med extra stolar. För att styra vagnarna 
till trädgårdens mitt behövde personalen runda gården på vänster sida (1), se figur 
6. På vägen dit var det först nedförsbacke, sedan uppförsbacke.  

När alla fått en plats startade konserten. Under konserten satt publiken passivt. 
En dam dansade sittandes medan andra satt lugnt och lyssnade. Personalen delade 
ut dryck till de som ville ha. En trädgårdsmästare arbetade i rabatterna. 

Miljö 
Funktionerna på platsen var yta för scen och yta för publik. Problem som uppstod 
var att flöden blockerades och besökarna behövde ta omvägar för att nå sitt mål. 
Tunnelbanan passerade trädgården var femte minut och ljudet från tåget ekade 
mellan husen och överröstade musiken. 

Interaktion 
Interaktion uppstod mellan trubadur och publik när lyssnarna sjöng med och 
klappade händerna till låtarna. Efter konserten skapades interaktion mellan de 
boende när de skulle försöka ta sig fram på de smala gångstigarna i trädgården.  

Objekt 
I mitten av trädgården ställdes PA, högtalare och mikrofon i ordning. Möblerna 
som användes var dels de befintliga trädgårdsmöblerna samt stolar inifrån. 
Stolarna placerades ut likt en publik till vänster i cirkeln, placeringen förenade 
människorna som satt på stolarna. Högtalarna, PA och mikrofon skapade ett eget 
kluster. Ett par satte sig avsides på en bänk längre bort för att lyssna på konserten.  
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Figur  6.  Flöden  under  observation  inför  trubadurkonsert  i  trädgården.  

Användare 
Närvarande var boende, personal, anhöriga, trädgårdsmästare och trubadur. 
Majoriteten av de boende satt i rullstol eller gick med rullator, några få kunde gå 
självständigt. Personal var alltid närvarande runt de boende. Deltagande totalt på 
konserten var runt 50 personer.  

Behavioral  map  
En kvart innan konserten började ankom den första boende i rullstol tillsammans 
med vårdare. De första som anlände till platsen tog vägen rakt in mot trädgårdens 
mitt (1), se figur 6. Då folk började ta plats blockerades flödet och folk fyllde på 
från nästa väg in (2). Efter ett tag var även den vägen blockerad och rullstolarna 
fick skjutsas en omväg runt gården för att komma in från motsatt sida (3). De 
sista som anlände genade över gräset (4) då alla ingångar till mittenytan var 
blockerade. När konserten avslutades bildades kö då alla behövde ta samma väg 
tillbaka till huvudbyggnaden (1).  
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5.4 Omvärldsanalys 

Primär  data  

Riddargården 
Riddargårdens trädgård ligger på en innergård där byggnadens fasader med 
balkonger ramar in gården. Trädgårdens gångar består av hårt pressat grus och 
leder besökare runt i trädgården. På vägen passeras odlingslådor, ett förråd med 
verktyg och planteringar. Det finns varierade sittgrupper för större och mindre 
sällskap som erbjuder skydd för sol och regn. I mitten finns en yta täckt med 
konstgräs med en flaggstång i mitten. Belysning finns på byggnadens väggar och 
i låga pelare längs med gångstigarna. Växterna som syntes varierade i höjd och 
storlek, men ingenting i rabatten blommade vid tidpunkten för besöket.  

  

Figur  7.  Översikt,  gångbana,  odlingsbäddar  och  förråd  på  Riddargårdens  trädgård.  
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Sinnenas trädgård 
Trädgården ligger på plan mark mellan de två byggnaderna som Sabbatsberg 
äldreboende består av och täcker en yta på ca 2500m2. Hela trädgården är 
inramad av ett staket och de tre entréerna som finns är markerade med 
klätterväxter, en grind och en hängande skylt med texten ”Sinnenas trädgård”. 

 

Figur  8.  Varierade  sittgrupper  med  möjlighet  till  avskildhet.  Stolpar  med  belysning  i  
rabatten.  

Figur  9.  Entréskylt  och  grind  till  Sinnenas  trädgård.  Plana  och  breda  gångvägar.  
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Ljus betongsten är lagt längs med de breda gångvägarna som leder besökare runt 
hela trädgården utan återvändsgränder. Längs gångvägarna möts man av rum 
som erbjuder sittplatser för möten och socialt umgänge men även platser för 
avkoppling och tanke. Skyltar och statyer är placerade återkommande i 
trädgården.  

 

I trädgården finns ett växthus och ett lusthus, upphöjda odlingsbäddar, plats för 
träning, fågelholkar och fågelbad samt en damm med vatten som porlar. På 
gräsytorna blommade prästkragar och i blomlådor växte färgglada blommor i gul 
och lila. 

Figur  10.  ”Mötesplats”  och  ”tid  för  tanke”.  Statyer  och  namnskyltar  till  växter.  

Figur  11.  Växthus  och  lusthus  i  trädgården.  
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Sekundär  data    
Rapporten Utemiljöns betydelse i boenden för äldre – En rundresa i länet 
(Henriksson, Jervehed, & Lissel, 2007) presenterar bilder med beskrivande text 
från 16 olika trädgårdar runt om i Kronobergs län. Författarna presenterar vikten 
av att ha tillgång till utomhusmiljön och vad de bidrar med för kropp och sinne. 
De avslutar med att sammanfatta attraktiva inslag för äldre och funktionshindrade 
samt några viktiga aspekter att tänka på om trädgården ska användas av personer 
med demens.  

Varierad växtlighet, djur, närhet eller utsikt över vatten, anpassad belysning och 
möblering, avskärmning och ytor både för att vara ifred och för umgänge lyfts 
fram i sammanfattningen. Om personer med demens ska vistas i trädgården är 
det viktigt med entydighet, orienteringspunkter, staket som inte ger en känsla av 
instängdhet och starka färgkontraster. Symboliska ledtrådar som stödjer minnet 
och gångvägar utan återvändsgränder. Växter är viktigt men får inte vara giftiga. 
De belyser även vikten av att de boende själva ska få vara med och påverka 
trädgårdens utformning och att personalens engagemang är viktigt för att anordna 
aktiviteter anpassade efter de boendes behov. Kontakten mellan inne och ute är 
viktig och en fin utsikt över trädgården kan locka boende att ta sig ut. 
(Henriksson, Jervehed, & Lissel, 2007) 

Figur  12.  Odlingsbädd,  träningsbarr,  fågelholk,  fågelbad,  vattendamm  och  gräsplätt  med  
blommande  prästkragar.  
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Lugn

Personligt utrymme

Inkluderande 

Aktivt deltagande 

Social samvaro 

Kontakt med samhälle

Tydlighet

Självständighet

Känslighet för väderväxlingar 

Inbjudande 

Artrik 

Inslag av vatten 

Djur

Rum i rum/avskärmning 

Odlingsmöjligheter

Varierade sittgrupper 

Närliggande verksamheter 

Ledtrådar för minnet 

Orienteringspunkter.

God belysning

Anpassad möblering 

Säker & tillgänglig miljö 

Sol- vind & regnskydd 

Tillgång under vintertid 

Visuell tillgång inifrån 

Känslor & behov

Fysiska inslag i miljön

Ytor som erbjuder en känsla av lugn och avskildhet.

Bli respekterad som den person man är och inte efter sin diagnos.

Möjlighet för boende att påverka trädgårdens utformning.

Aktiviteter som erbjuder något för alla.

Hålla kontakt med människor och närstående är viktigt.

Möjlighet till kontakt med samhälle och de omkringliggande livet.

Entydighet. Rumsliga element bör vara det som det ser ut att vara.

Möjlighet för boende att vara självständig i miljön.

Temperaturväxlingar, stark sol och vind undviks gärna.

Trädgården ska vara innehållsrik och bjuda in till vistelse.

Varierad växtlighet som erbjuder något för alla sinnen.

Inslag av vatten i miljön, ex. ett vattenspel eller en å.

Kontakt med djur, ex. fågelholkar eller fjärilsblommor.

Ytor avskilt med pergola, klätterväxt eller liknande.

Möjligheter till odling så som odlingsbäddar/trädgårdsverktyg.

Sittgrupper för både stora och små sällskap.

Verksamheter så som skola eller matbutik i anslutning till boendet.

Minnet kan stödjas genom enkla ledtrådar i miljön.

Utstickande inslag i miljön som stödjer orienteringen.

En bra fördelad belysning i trädgården.

Kontrastrika möbler för personer med funktionsnedsättning.

En trygg och anpassad miljö ur ett tillgänglighetsperspektiv.

En plats för sol och skugga, skydd för regn och vind.

Tillgänglig utomhusmiljö under vintertid, ex. vinterträdgård

En väl synlig trädgård som lockar boende att ta sig ut.   

Figur  13.  Förklaring  av  rubriker  som  antecknats  efter  analys.    

5.5 Sammanfattande analys 
Efter att ha gått igenom den transkriberade intervjun, observation, underlaget för 
platsanalysen, tidigare forskning och innehåll från omvärldsanalysen har 
återkommande fraser antecknats. De fraser som återkom vid flera tillfällen har 
omvandlats till rubriker. Här nedan, figur 13, följer en utförlig beskrivning av de 
olika rubrikerna.  
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Modellen, figur 14, visar de rubriker som tagits fram under analysen. Rubrikerna 
består dels av olika behov och känslor från målgruppen (inre cirkeln med rosa 
text), men även av olika fysiska inslag i miljön (yttre cirkeln med grön text). 
Länken mellan förklarar hur de fysiska inslagen i miljön kan stödja känslorna 
och behoven hos målgruppen.  

Slutsats  
Genom att koppla samman den inre och den yttre kontexten skapades fyra 
kluster. Dessa områden är de som ligger till grund för gestaltningen som 
presenteras i nästa avsnitt: 

 

  

Figur  14.  Visualisering  av  analys  där  fyra  huvudområden  formades.    

Figur  15.  De  fyra  huvudområdena  som  ligger  till  grund  för  gestaltningen.  

PASSIVITET

AKTIVITET

TILLGÄNGLIGHET

ÅRET RUNT INNE/UTE

Huvudområden

Ytor som erbjuder lugn och varande för de boende.

Ytor som bjuder in till görande, umgänge och aktivitet.

Hela trädgården formas ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Möjlighet till att vistas i miljön eller ha visuell tillgång till 
miljön under alla väder och tider på året.
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Figur  16.  Visualisering  över  designprocess.  

6. Designkoncept 

I det här kapitlet presenteras hur designprocessen har sett ut. Här visas även den 
slutgiltiga designen över trädgården med visualiseringar och beskrivande text. 

6.1 Designprocess 
Designprocessen sammanfattas i fem steg: 

     

Steg  1  :  Research  &  Analys  
Det första som gjordes var att läsa om tidigare studier som genomförts inom 
området. Därefter hämtades eget material från den empiriska undersökningen. 
Genom att sammanställa data och ta fram en analys skapades en stadig grund 
inför gestaltningen. En visualisering av analysen togs fram, se figur 14. 

Steg  2:  Åtgärder  
Därefter jämfördes analysvisualiseringen med den befintliga trädgården. Vilka 
förändringar är möjliga? En lista formades över de åtgärder som skulle ske i 
trädgården inom de fyra områdena, se figur 17. 
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Figur  17.  Åtgärder  i  trädgården.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Steg  3:  Referensobjekt  
Ett stort steg i processen var att besöka Sinnenas trädgård. All den forskning och 
empiri som analyserats kunde jämföras med en befintlig plats. Det framgick 
tydligt att Yvonne Westerberg, som skapade trädgården, hade genomgått ett 
ordentligt researcharbete innan trädgården byggdes upp. Här hämtades mycket 
inspiration och idéer. 
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Steg  4:  Skiss  
Efter att ha sammanställt vilka förändringar som skulle ske i trädgården samt 
kollat på referensobjekt skissades ytan upp, se figur 16. Ytan delades in i en aktiv 
och en passiv del. Den aktiva delen är längst ner i skissen, den lugna, passiva 
delen är placerad högst upp till höger. 

 
 

Steg  5:  3D-modell  
Efter det började en modell byggas upp i 3D-programmet Sketchup. Därefter 
ljussattes modellen och visualiseringar renderades ut i programmet Shaderlight. 

  

Figur  18.  Skiss  över  trädgården.  



 38 

6.2 Designförslag 
Alla förändringar som gjorts i miljön är baserad på tidigare forskning och resultat 
från den empiriska undersökning som genomförts. Gestaltningen utgår från de 
fyra huvudområdena Aktivitet, Passivitet, Tillgänglighet och Året runt inne/ute.  
Ett kognitivt perspektiv har genom hela gestaltningsprocessen haft fokus då 
målet är att trädgården ska kunna användas självständigt i största mån oavsett 
kognitiva förmågor. Gestaltlagarna har använts för att varje yta ska upplevas som 
en helhet, pop-out-effekter och signifiers hjälper till att skapa tydlighet för att 
stödja orientering som i sin tur bidrar till trygghet och ökad självständighet.  

Före  &  efter  
 

 

 

Trädgården har i största mån behållit sin ursprungliga form. Den största 
förändringen är att ett trädäck med ramp har byggts. En av björkarna har tagits 
bort och planteringar har bytts ut. I övrigt så har de befintliga vägarna breddats 
och ytor där rabatter tidigare funnits har använts för att skapa större ytor till de 
olika rummen i trädgården. De högra gräsplättarna är nu rabatt med stig. 

 
 

Figur  19.  Trädgårdens  utformning  ute  och  efter  
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Översikt  
Bilden nedan visar en övergripande bild över trädgårdens nya utformade ytor 
som fokuserar på olika behov hos målgruppen. Den aktiva och den passiva delen 
har tagit plats på olika delar i trädgården medan tillgänglighetsperspektivet har 
haft fokus i alla delar. Inslag i miljön så som växter, glasveranda och växthus har 
fokuserat på det sista området Året runt inne/ute. Här efter följer en beskrivning 
av de olika ytorna i trädgården tillsammans med visualiseringar. 

 

 
Figur  20.  Översikt  över  trädgårdens  nya  utformade  ytor.  



 40 

Entréer  
 

 

En vanligt symtom hos personer med demens är försämrad orienteringsförmåga. 
För att underlätta navigeringen och skapa tydlighet har därför portaler använts. 
De rosa portalerna i trä markerar in- och utpassage, medan de orangea runda 
bågarna signalerar ett nytt område innanför trädgårdens gränser. De skiljer sig i 
färg och form för besökare ska förstå skillnaden mellan in- och utpassage och 
passage till nytt område.  

Tre av fyra ingångar till trädgården är befintliga. För att öka framkomligheten för 
rullstol och rullator har en ramp byggts högst upp i de vänstra hörnet. Denna 
ingång är placerad mellan entrén till den vänstra byggnaden och 
huvudbyggnaden. Den högra byggnaden har en plan väg in till trädgården direkt 
utanför porten. Se figur 21. 

  

Figur  21.  Orangea  cirklar  är  passager  innanför  trädgårdens  gränser  medan  de  
rosa  markerar  in-  och  utpassage.  Den  prickade  linjen  visar  vägen  från  
boendets  entréer  till  trädgårdens  ingångar  för  rullstol  eller  rullator.  
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Figur  23.  Flöden  konsert  

Aktivitet  
Den aktiva delen av trädgården är tänkt för de som befinner sig högt upp i Grahns 
triangel av välbefinnande, se figur 1. Dessa ytor uppmanar till utåtriktat 
engagemang, möten och interaktioner.  

Trädäck 

 

 
Forskning säger att tillgång till meningsfulla aktiviteter höjer värdet i vardagen 
för en person med demens (Milte, o.a., 2015). Ett större trädäck, med tak som 
skyddar mot regn och sol, möjliggör för personalen att kunna anordna en större 
variation av aktiviteter. Exempelvis kan en trubadurkonsert, som 
har observerats under denna studie, planeras som skissen visar nedan.  

  

Figur  22.  Större  trädäck  för  aktivitet  och  social  samvaro  
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Figur  24.  Ny  ramp  intill  trädgården  

Ytan längst in kan användas för publik utan att några flöden blockeras som det 
gjorde när aktiviteten placerades i trädgårdens mitt. Ytan kan även användas vid 
danscafé eller större träffar som midsommar eller valborg. Ju smidigare det är för 
personal att rumsligt förbereda inför en aktivitet, desto mer fokus kan läggas på 
upplevelsen och aktiviteten i sig. På så vis kan målgruppens uppmärksamhet 
ledas till det som är av vikt och utesluta andra intryck som annars kan skapa 
förvirring och oro. När platsen inte används för aktivitet kan sittgrupper finnas 
på däcket.  

 

 
 

Den nya ingången till trädgården med ramp är placerat i anslutning till trädäcket. 
En ramp ökar framkomlighet för rullstol och rullator samt göra det enklare för 
personal att förflytta vagnar med material till aktivitetsytan.  

 
  



 43 

Figur  25.  Yta  för  odling  och  social  samvaro  

Odling 

 
 

Under intervjun framkom det att många på boendet har ett intresse för trädgård 
och odling. I omvärldsanalysen som genomfördes har detta visat sig vara ett stort 
intresse även på andra boenden. I dagsläget finns endast en odlingsbädd anpassad 
för rullstol. Denna är placerad utanför huvudbyggnadens entré. Genom att skapa 
en större yta avsett för odling kan fysisk aktivitet kombineras med social 
samvaro. En av odlingsbäddarna är byggda så att flera kan sitta med ansikten mot 
varandra och påta i jorden och prata på samma gång. Det finns även en högre 
odlingsbädd för de som gärna står upp och arbetar.  

Intill odlingsbäddarna är ett förråd byggt för att trädgårdsverktyg ska finnas 
tillgängligt om besökare spontant vill sätta igång. Här hänger även solhattar för 
de som vill arbeta under soliga sommardagar, men är känsliga för starkt solljus. 
Förrådet kan även användas till förvaring av extrastolar eller annat som behöver 
vara nära till hands.  

Ytan ramas in och entréerna markeras av bågarna, se figur 21. Odlingsbäddar och 
förråd är i samma färg och material och står intill varandra för att ytan ska 
upplevas som en helhet. 
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Figur  26.  Trädgårdsstig  för  att  stimulera  minnet  

Trädgårdsstigen 
 

 

 

 

Det vanligaste symptomet hos personer med demens är försämrat minne. I 
trädgården har en minnesstig skapats som är döpt till Trädgårdsstigen. Längs 
med stigen har olika växtarter planterats och intill varje art finns en namnskylt. 
Arterna ska variera i storlek och blomningstiden ska fördelas utspritt över året så 
gott det går. Väldoftande blommor, bärbuskar och fruktträd ska finnas längs med 
men stigen för att stimulera flera sinnen. 

Tanken är att en promenad här ska stödja minnesfunktionen och att besökare med 
hjälp av flera sinnen ska kunna hitta tillbaks till gamla minnen. Alla skyltar i 
trädgården följer samma färg och form för att underlätta orientering och längs 
stigen finns även en bänk för den som behöver sätta sig ner och vila en stund. 
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Figur  27.  Hammock  för  lugn  och  återhämtning  

Figur  28.  Fågelholkar  och  fågelbad  

Passivitet  
Lugn och harmoni hjälper mot stress och gör så att hjärnan får en chans att 
återhämta sig. Genom att skilja den passiva delen i trädgården åt med hjälp av 
avskärmningar som en spaljé och större växtlighet, ska besökaren se ytan som en 
helhet och förstå att platsen är avsedd för lugn och ro. Även här har portaler 
använts för att markera ytan ytterligare, se figur 21. Närhet till natur minskar även 
stress och ökar välbefinnande, därför har växter använts flitigt i denna del. 

Hammock 

 
 

På ytan har en hammock med spaljé 
placerats. Här kan man slå sig ner 
för att vila eller fundera en stund. 
För att inte utesluta någon finns en 
plats för dem som har svårt att ta sig 
ur rullstolen. Intill hammocken är 
en damm byggd, då porlande vatten 
kan bidra till lugn. Fågelholkar och 
fågelbad ska dra till sig fåglar  
och i rabatten är fjärilsblomster 
planterat.   
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Figur  29.  Växthus  för  personligt  utrymme  och  förlängning  av  sommaren  

Växthus 

 
 

Personer som befinner sig långt ner i Grahns triangel av välbefinnande, se figur 
1, har större behov att personligt utrymme och behöver avskildhet för att få en 
möjlighet att hantera de inåtriktade engagemanget de klarar av. Då vanliga 
symtom hos personer med demens är just stress, oro och nedstämdhet är det av 
stor vikt att möta detta behov.  

En växthus i trädgården ger besökare en möjlighet att vara för sig själva eller att 
tillsammans med någon sätta sig avskilt från övrig miljö. Växthuset ger också en 
möjlighet att förlänga sommaren då värmen bevaras under en längre tid. Här går 
det även att sitta för att få skydd mot regn och vind. 

Då ett växthuset har transparanta väggar är det viktigt att separera glasrutorna år 
med lister alternativt sätta upp något på rutan för att besökare inte ska tro att det 
går att passera genom glaset. Entrén in kan även markeras för att förtydliga 
ytterligare. 
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Sittmöbler  

 

 

De boende är äldre och många har även kroppsliga symptom av sin sjukdom, 
därför erbjuder trädgården många utspridda sittmöjligheter. Sittgrupperna är 
varierade och ger plats för både större och mindre sällskap. Bord har ordentligt 
med luft under för att en rullstol ska kunna skjutas in. Längs med gångarna är 
bänkar utplacerade vid sidan av vägen för att inte blockera flöden. En yta har 
avsiktligt lämnats tom för att ge plats för rullstol. Gångarna har breddats för att 
tillsammans med allt annat följa riktlinjer för ökad tillgänglighet (Svensson, 
2015). 

Kontrastrika och enhetliga möbler gör det tydligt för besökare vart det går att slå 
sig ner. Genom ordentliga möbler med sitt- och ryggstöd blir målgruppen mindre 
beroende av hjälp och på så vis mer självständiga vilket är viktigt sett ur en person 
med demens perspektiv (Milte, o.a., 2015). En högre grad av självständighet 
bidrar till trygghet vilket minskar stress och oro hos målgruppen. 

   

Figur  30.    Varierade  sittmöjligheter  utspridda  över  trädgården  
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Orienteringspunkt  

  
En orienteringspunkt ska vara lätt för att besökarna att upptäcka. I trädgårdens 
mittpunkt har en artefakt placerats som avviker från övrigt formspråk. Den består 
av tre fåglar i olika färger som ska kontrastera mot den övriga omgivningen. 
Fåglarna har tre olika riktningar och pekar mot de tre olika entréerna till boendet. 
Tanken är att fåglarna ska ses från alla håll i trädgården och kunna navigera 
besökare hemåt. 

Belysning  
Med en tillgänglig miljö ska belysningen 
vara bra så att miljön upplevs som 
visuellt tydlig. I trädgården har ljuskällor 
placerats i två nivåer. Den högre för att 
belysa hela ytan och skapa ett jämt ljus, 
de lägre för att markera gångbanor och 
skapa en stämningsfull ljusmiljö. 

   

Figur  31.    Orienteringspunkt  i  trädgårdens  mitt  

Figur  32.    Belysning  i  två  nivåer  



 49 

Växter  
Då en avgränsning gjorts i designförslaget att inte gå in på specifika arter 
förklaras bara en övergripande bild över vilken typ av natur som ska finnas med 
i trädgården. Växtarterna i trädgården ska variera i storlek, det är allt från höga 
träd, till mindre fruktträd, bärbuskar, klätterväxter och små blommor. 

Växtarterna ska väljas för att kunna stimulera flera sinnen så som syn, doft och 
smak. Det ska inte finnas några giftiga, taggiga eller allergiframkallande växter. 
Genom att sprida blomningstiden blir trädgården attraktivare och mer tilltalande 
under större delen av året. En vintergrön växt kanske bjuder in till en promenad 
i trädgården under de mörka vintermånaderna.  

Bullerplank  

 
 
 

Aremyr och Hallin (2005, ss. 163-165) nämner ljudmiljön som en viktig aspekt 
för att skapa en bra omgivning runt personer med demens. Under observationen 
stördes konserten av ljud från tunnelbanan därav har ett bullerplank placerats 
intill spåret som passerar trädgården. Genom att minska ljud från tunnelbanan är 
förhoppningen att målgruppen ska kunna fokusera på det som sker här och nu. 

   

Figur  33.  Bullerplank  för  att  skapa  en  god  ljudmiljö  i  trädgården  
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Glasveranda  

 

  
En glasveranda är byggd intill huvudbyggnaden vid aktivitetslokalen Tussudden. 
Vid intervju framkom att det fanns en problematik kring trängsel under 
aktiviteter i lokalen och att ett uterum skulle lösa många problem. 

Personer med demens har ofta svårt med tidsuppfattning. Genom en visuellt 
tillgänglig utomhusmiljö kan dagsljus eller åsynen av snö eller gröna blad på 
träden ge målgruppen en minnesledtråd för att förstå vilken årstid eller tid på 
dygnet det är. En veranda förenar inomhus med utomhus och på kortsidan finns 
en dörr med ramp direkt ut vilket underlättar för personalen att välja om de ska 
ordna aktiviteter inomhus, på verandan eller flytta ut möbler och material till 
trädäcket i trädgården. 

  

Figur  34.  En  glasveranda  för  att  förena  inomhus  med  utomhus  
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7. Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka vilka aspekter som är viktiga 
vid utformning av en trädgård på ett demensboende. Vanliga kognitiva symptom 
hos personer med demens är försämrat minne, nedsatt orienteringsförmåga och 
nedsatt tidsuppfattning. Personer som drabbas kan även få kroppsliga symptom 
som stelhet och kramper och försämrad rörelseförmåga, många är rullstolsburna. 
På grund av detta blir personerna väldigt utsatta och beroende av hjälp dygnet 
runt. Graden av självständighet minskar ju längre in i sjukdomsutvecklingen man 
befinner sig i. Därför är det viktigt att den fysiska miljön ska stödja och underlätta 
vardagen för dessa personer. Denna studie har fokuserat på en trädgård som 
ligger intill Stureby- vård och omsorgsboende.  

En analys av tidigare forskning tillsammans med den insamlade datan resulterade 
i fyra huvudområden: Passivitet, Aktivitet, Tillgänglighet och Året runt inne/ute. 
Detta gav svar på den första forskningsfrågan: Vilka aspekter är viktiga vid 
utformning av en trädgård på ett demensboende för att stödja användandet hos 
besökarna? De första området, Passivitet, fokuserar på behov av lugn och 
personligt utrymme. Personer med demens drabbas även av psykiska symptom 
som stress och oro, därför är det viktigt med platser där man bara får vara och få 
en chans att återhämta sig. Området, Aktivitet, å andra sidan fokuserar på det 
motsatta. För att behålla livsglädje är det viktigt med interaktion, fysisk aktivitet 
och social samvaro. Tillgänglighet är ett övergripande område som är viktigt i all 
fysisk miljö. Genom att följa riktlinjer för ökad tillgänglighet kan personer med 
demens röra sig mer självständigt vilket bidrar till en känsla av trygghet. Det sista 
området, Året runt inne/ute, följer sig nödvändigt i utomhusmiljö då väderlek och 
tid på året påverkar upplevelsen. Många är känsliga för temperaturväxlingar, 
stark sol och vind. Därför är det viktigt är miljön erbjuder platser som skyddar 
mot olika typer av väder. Vissa personer är så pass sjuka att de har svårt att ens 
ta sig ut. Därav är det även viktig med en visuellt tillgänglig utomhusmiljö 
inifrån. Åsynen av natur kan dessutom fungera som minnesledtrådar för att bli 
påmind om årstid eller tid på dygnet. Gestaltningen som formades utefter dessa 
aspekter gav svar på den andra forskningsfrågan: Hur förändrar man, utifrån 
dessa, en befintlig trädgård för att underlätta planerade aktiviteter samt ge de 
boende en möjlighet att vistas i miljön med en högre grad av självständighet? 
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Valen som gjort under designprocessen har grundat sig i teorier om kognition 
och designprinciper kopplade till området. Kognition handlar om hur hjärnan tar 
in och bearbetar information med hjälp av mentala bilder och tidigare 
erfarenheter. Då dessa förmågor är bristande hos personer med demens faller sig 
denna kunskap relevant att använda i sammanhanget.  

Dock är det viktigt att komma ihåg att gestaltningsförslaget i denna rapport är 
just ett förslag. För att planera en miljö som ställer dessa typer av krav behövs 
utprovningar och expertkunskap. Min förhoppning är att analysen som 
genomförts i detta arbete, ska kunna fungera som en mall eller utgångspunkt och 
att man genom att grunda valen i de fyra huvudområdena kan nå ett lyckat 
slutresultat, men att den slutgiltiga utformningen kan se olika ut.  

7.1 Förslag till vidare forskning 
Den primära målgruppen i denna studie har varit de som bor på Stureby vård- 
och omsorgsboende. Den sekundära målgruppen är personalen då de boende är 
beroende av dem för att i första hand kunna ta sig ut och röra sig i miljön. Men 
förhoppningen är att analysmallen som tagits fram i denna studie, med eventuella 
anpassningar, även ska kunna användas som metod för personer som arbetar i 
liknande processer. Det hade varit intressant att undersöka om kan analysen 
överföras till sjukhusmiljöer och andra liknande institutioner där utsatta personer 
vistas. Jag hoppas att jag med denna rapport kunnat bidra med kunskap och att 
andra kan ta vid med nya studier och sprida kunskapen ytterligare.  
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Figur 10 Foton omvärldsanalys, bänkar, statyer och skyltar 
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Figur 28 Visualisering, fågelholk och fågelbad 
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Figur 29 Visualisering, växthus 
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Figur 32 Visualisering, belysning 

Figur 33 Foto/visualisering/karta, bullerplank (Google maps) 

Figur 34 Visualisering, glasveranda 
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9. Bilagor 

9.1 Underlag för platsanalys 
 

  
Checklista platsanalys
Utomhusträdgården, Stureby vård- och omsorgsboende

 

FRÅN CHECKLISTA 

• Rampers lutning överstiger inte 1:12 (8 %). 
• Vid trappor eller höjdskillnader finns räcken på båda sidor.
• Gångstigar är plana och lämpliga för rollatorer och rullstolar. 
• Häckar eller staket är minst 1,20 meter. 
• Gångvägar i trädgården leder tillbaka till utgångspunkten. 
• Gångstigen upplevs som ljusare än omgivningen.
• Gångvägar är jämnt belysta.
• Det finns möjlighet att odla.
• Det finns upphöjda odlingsbäddar. 
• Krattor, snöskovlar och andra trädgårdsredskap står framme. 
• Det finns målade tydliga bänkar längst promenadstråk.
• Vackra eller intressanta blickfång finns i utemiljön. 
• Det finns tydliga inbjudande vandringsstråk.
• Det finns en hammock.
• Det finns vatten att se och lyssna på.
• Det finns en skuggig plats att sitta på.
• Det finns en solig plats att sitta på.

QUALITY EVALUATION TOOL

• Uteiljlön är nära och väl synlig från byggnaden.
• Utemiljön är trygg och säker att använda
• Trädgårdens funktioner, aktiviteter, innehåll är bekant för användarna så att de 

känner sig hemma
• Vägar, landmärken, noder och kanter är tydliga för att underlätta orientering
• Olika alternativ i olika typer av väder
• Det finns områden för stationera (avkoppling), sociala samt fysiska aktiviteter
• Mötesplatser för större och mindre sällskap
• Element som stimulerar minnen, till exempel ett klädstreck eller en handpump 

Speciell karakär, något att vara stolt över
• Inbjudande grönområden och utsikt över välskött natur
• Områden som erbjuder en stillsam känsla av att komma in i en annan värld, en 

sammanhängande helhet
• Njutningar av naturen - se, känna, höra, lukta och smaka på delar av naturen
• Möjlighet till att följa årstiderna genom återspegling i naturen.
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TILLGÄNGLIGHET
 

Tillgänglighet
• Gångyta bör vara minst 1,80 meter bred med vändzoner  

(2x2m) vid jämna mellanrum
• Fast, jämn, ej hal beläggning på gångbana 
• Ramp 90-100m bred, max lutning 1:12
• Öppningar mellan staket/häck bör vara minst 90cm
• Öppna ränndalar, bör undvikas på gångbana såvida det inte är galler över
• Ytor bör inte luta samtidigt som de svänger
• Tydlig kant, tex kantsten mot planteringsyta
• Plats för undanskottad snö bör finnas så att snövallar inte blir ett hinder
• Ledstång ska finnas på båda sidor om trapp

Orientering
• Hela gångvägen ska vara väl belyst
• Entydighet (ex materialet ska inte se ut på ett sätt och kännas på ett annat)
• Markering av sådant som ska vara lätt att upptäcka (entrédörr, sittplatser)
• Tydlig belysning där vägar ändrar karaktär (korsningar, trappor, bänkar)
• Utformning av orienteringspunkter, knutpunkter och målpunkter (variation  

i kulör, form, ljud, doft, struktur/material)
• Något som hörs, exempelvis en fontän, fungerar som orienteringspunkt för  

personer med nedsatt syn

Sittmöjligheter
• Sittmöjligheter var 100:e meter
• Sittgrupper erbjuder plats för rullstol (75cm under, 80cm mellan bordsben,  

60cm yta över)
• Yta utanför gångbanan bredvid bänkar med minst 1 meter bredd för 

barnvagn/rullstol
• Sittbänkar i färg som kontrasterar i ljushet mot bakgrunden
• Bänkar ska ha ryggstöd och armstöd med framkant som går att greppa om

Vegetation
• Olika typer av växtlighet gör miljön mer upplevelserik
• Vegetation används för att skapa rum, ge skugga eller lä
• Gräsytor är kortklippt
• Ej allergiframkallande växter (rekommendrerat: barrträd, fruktträd och bärbuskar
• Ej rekomenderat: Gräs, björk, sälg, hassel, al, bok, ek samt starkt doftande blommor)
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9.2 Informerat samtycke – Intervju 

 

 

Informerat samtycke 
- Gruppintervju 

Vi som håller i denna intervju heter Tone Hessen och Malin Liberg. Vi studerar 

Informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning på Mälardalens högskola 

i Eskilstuna. Den här gruppintervjun är en del av våra examensarbeten som har 

genomförs i samarbete med Stureby vård- och omsorgsboende i Svedmyra i 

Stockholm. 

Vi har separata studieobjekt men båda studierna syftar till att undersöka hur en miljö 

kan anpassas för att de behov och aktiviteter som finns på plats. Tone  Hessen arbetar 
med Tussuddens aktivitetslokal och Malin Liberg med utomhusträdgården. 

Intervjun syftar till att skapa en ökad förståelse för användarna, deras behov och hur 

det dagliga arbetet ser ut kring verksamheten. Det underlag som samlas in kommer 

att ligga till grund för ett gestaltningsförslag. 

Under intervjun kommer vi att ställa frågor som ni kommer att få svara på samt 

diskutera i gruppen. Intervjuerna kommer även att spelas in för att enklare kunna 

sammanställa materialet. Det inspelade materialet kommer endast att användas i 

dokumentationsyfte. 

Efter intervjuerna kommer materialet att sammanställas med utgångspunkt ur våra 

enskilda undersökningsområden. Uppsatsen kommer att laddas upp på den offentliga 

databasen DiVA och bli sökbar efter examination. 

Din medverkan är frivillig och du får när som helst avbryta intervjun. 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till intervjun samt att mitt namn 
och yrkestitel presenteras i rapporten. 

Ort

Datum Namnförtydligande

Underskrift
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9.3 Observationsunderlag 
 

 

Observationsunderlag
Utomhusträdgården, Stureby vård- och omsorgsboende

 
Aktivitet 

• Vad gör personerna i miljön? 
• Vilka tillvägagångssätt har de för att nå sitt mål?

Miljö 

• Vilka funktioner finns på platsen? 
• Vilka problem/svårigheter uppstår i miljön? 
• Individuella och gemensamma ytor?

Interaktion 

• Vilka interaktioner uppstår mellan människor och mellan människor och 
den fysiska miljön?

Objekt 

• Vilka rumsliga element finns i miljön? 
• Hur förenar/separerar de människor? 
• Hur är de relaterade till aktiviteterna på platsen?

Användare 

• Vilka besöker trädgården? 
• Vilken roll har de? 
• Hur tar de sig fram? 
• Antal? Själva/sällskap? 

• Övriga upptäckter?
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9.4 Informerat samtycke med personal – observation 

 

  

Informerat samtycke med personal 
- Observation 

Jag som utför denna observation heter Malin Liberg och studerar Informations-
design med inriktning rumslig gestaltning på Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
Observationen är en del av mitt examensarbeten som har genomförs i samarbete 
med Stureby vård- och omsorgsboende i Svedmyra i Stockholm. 

Studien syftar till att undersöka hur utomhusträdgården på boendet kan utformas 
för att stödja de behov och aktiviteter som finns på plats. Observationen genomförs 
för att skapa en ökad förståelse för användarna, deras behov, interaktion och rörelse 
i utomhusrummet.

Observationen kommer endast att dokumenteras genom anteckningar och skisser. 
Fotografering och videofilm utesluts för att bevara anonymiteten hos de boende.  

Efter observationen kommer materialet att sammanställas och det underlag som 
samlas in kommer att ligga till grund för ett gestaltningsförslag. Uppsatsen kommer 
sedan att laddas upp på den offentliga databasen DiVa och bli sökbar efter 
examination. 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till observation i utomhusträdgården.

Ort

Datum Namnförtydligande

Underskrift
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Intervjufrågor 
Utomhusträdgården, Stureby vård- och omsorgsboende

 

OM MILJLÖN 

• Vad är det huvudsakliga syftet med trädgården enligt er?
• Vad sker i utomhusmiljlön utöver planerade aktiviterna?
• Får de boende vistas i miljön utan personal/anhörig?
• Hur fungerar tillgängligheten på platsen?
• Hur påverkas målgruppen av väderlek och temperaturväxlingar?
• Hur välbesökt är trädgården under de olika årstiderna?
• Vad upplever ni som problematiskt/svårt med miljön idag?
• Är det något ni vet att de boende saknar i trädgården?
• Är det något ni vet att de boende uppskattar extra mycket i trädgården?

OM AKTIVITETERNA 

• Vilka aktiviteter annordas i trädgården?
• Vilka möblemang/annat material behövs under aktiviteterna? 
• Vart förvaras materialet när det inte används?
• Vilka förberedelser sker innan en aktivitet äger rum? 
• Hur många deltagande kan det vara under de olika aktiviteterna?
• Hur informerar ni om aktiviteterna idag till de boende?

9.5 Intervjufrågor 
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9.6 Visualiseringar 

Trädäck  
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Odling  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trädgårdsstig  
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Lugn  oas  
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Orienteringspunkt  

  


