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Denna rapport handlar om dagens utevistelse och utemiljöer på tre äldreboenden i
Eskilstuna. I rapporten redovisas resultat som jag kommit fram till efter genomförda
undersökningar angående vilka faktorer som upplevs som hinder som försvårar
utevistelse för personal, boende och besökare. Syftet med undersökningarna var att
komma fram till hur utevistelsen kan underlättas i samband med ett nytt äldreboende
som kommer att byggas i Eskilstuna och ge grund till ett nytt gestaltningsförslag.
Eskilstuna kommun planerar att det nya äldreboendet ska grundas på salutogen design
vilket innebär att man fokuserar på människors resurser, hälsans ursprung, vad som
bidrar till att hälsan bevaras och hur den på olika sätt kan förbättras (Westlund 2010 s.
11). Resultatet av undersökningarna som genomfördes visade brister på utemiljöerna på
äldreboendena som hindrade utevistelsen.

This report is based on the current outdoor activities and environments of three
institutions for elderly with focus on dementia. In this report I will based on my
research declare the factors that are considered obstacles and prevents outdoor activities
for the elderly, staff and visitors. The purpose of this research was to find a way to make
outdoor activities more functional and accessible in the new planed institution that will
be built and also a suggestion for a new thinking when designing for this kind of
environments. The new institution will be based on the salutogenesis design principles,
which means that you focus on the human’s resources, the origin of health and what
contributes to the preservation and cultivation of health. Results of the research showed
flaws in outdoor environments and obstacles that prevented outdoor activities.
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Denna rapport är den sista jag lämnar ifrån mig innan jag blir färdigutbildad inom
Informationsdesign på Mälardalens högskola i Eskilstuna med inriktningen Rumslig
gestaltning. Jag brukar förklara utbildningen som väldigt bred och att den är
sammankopplad med många olika ämnen. Informationsdesign är något väldigt viktigt
och avgörande för hur vi uppfattar miljöer, men det är vanligt att det finns stora brister i
miljöer runt omkring oss. Ofta kan det vara svårt att orientera sig eller så kan en miljö
uppfattas förvirrande utan att man förstår varför. Fel placerade objekt kan ge fel signaler
eller ibland inga signaler alls för att vi helt enkelt inte ser dem. Detta är bara några
exempel och ofta kan ett Informationsdesignproblem vara väldigt komplext.
Årets tema för examensarbetet var flöden och processer och jag upplevde temat svårt
att greppa till en början. Efter några dagar upplevdes allting istället som flöden och
processer och jag funderade på olika tänkbara examensarbeten. Jag visste tidigt att jag
ville göra något som kändes meningsfullt för människor, något som var viktigt och som
skulle innebära skillnad för många. Anne-lie Lindström är anställd som projektledare på
Vuxenförvaltningen i Eskilstuna och hon introducerade mig för ett nytt projekt som
verkade intressant. Projektet handlade om att kommunen sedan en tid tillbaka planerade
att bygga ett nytt äldreboende i området Brunnsbacken i Eskilstuna. Kommunen ville att
det nya äldreboendet skulle grundas på Salutogen design och något som kallas för
KASAM-teorin (Möte med Lindström 11/3 kl 13.15). Nedan följer en kort beskrivning
av vad detta innebär och en mer utvecklad förklaring följer längre fram i teorikapitlet.

Salutogent synsätt innebär att man fokuserar på människors resurser, hälsans ursprung
och vad det är som gör att hälsan bevaras och förbättras (Westlund 2010 s. 11).
Exempel på Salutogent tänkande: Vad är det som gör att en del människor förblir
friska? Svaret är KASAM som står för känsla av sammanhang och innehåller de tre
komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Dessa faktorer är viktiga
för att människor ska må bra och av särskild vikt är att människor finner livet
meningsfullt (Westlund 2010 s. 13).
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Bakgrunden till planeringen av det nya äldreboendet på Brunnsbacken och det tänkta
användandet av ett salutogent synsätt var tidigare påträffade brister i standarden på
äldreboenden i Eskilstuna. Bristerna påverkade boendemiljön för de boende samt för personal
och deras arbetsmiljö (Möte med Lindström11/3 kl 13.15). Enligt planerna ska de boende och
personalen från två bristfälliga äldreboenden flyttas över till Brunnsbacken så snart det nya
står färdigt.
Enligt min samarbetspartner Anne-lie Lindström fanns det ytterligare problem angående att
det talades mer om de saker de boende inte kunde göra istället för vad de boende fortfarande
var kapabla till på dagens äldreboenden. Problemet kan ställas i likhet till det patogena
synsättet, motsatsen till det salutogena tänkandet. Att exempelvis besitta resurser som inte
tillåts att komma till användning kan tillslut leda till att människor känner passivitet och
nedstämdhet som efter en tid kan utvecklas till depression (Westlund 2010 s. 11,17).
Det var i samband med dessa problem som kommunen intresserade sig för att arbeta med
just det salutogena tankesättet till det nya äldreboendet. Det vill säga att äldreomsorgen
istället bör se till det friska i största möjliga mån för att öka livskvaliteten hos de boende.
Kommunen ansåg sig dock ha begränsad idérikedom, kreativitet och nytänkande kring detta.
Det var enligt Anne-lie Lindström ett problem och hon betonade vikten av att inte falla in i
gamla inlärda mönster i planeringen av det nya äldreboendet. Projektet ställde nya krav på
både vårdorganisationen och planeringen av lokalerna. Det var viktigt att lokalerna skulle
anpassas för de boende och att miljöerna skulle upplevas värdiga och trivsamma, detta gällde
även för besökare och inte minst för personalen (Möte med Lindström 11/3 kl 13.15).

Enligt en undersökning som Statistiska centralbyrån genomfört angående trivseln på
Eskilstunas äldreboenden visade resultatet att de boende önskade större möjligheter att kunna
vistas mer utomhus än vad som var möjligt idag (SCB 2010). När jag samtalade med min
samarbetspartner om detta framkom hennes egen bakgrund som anställd på äldreboendet
Tunagården i Eskilstuna och hon intygade att de boende inte spenderade så mycket tid
utomhus som de skulle kunna göra (Möte med Anne-lie Lindström 11/3 kl 13.15). Detta
intresserade mig väldigt mycket och det verkade vara ett stort och återkommande problem på
äldreboenden trots att de flesta har någon form av utegård och inte minst balkonger. Det finns
forskning som intygar att miljöerna på äldreboenden är otroligt viktiga för de boendes
livskvalité och att bra anpassade miljöer påverkar de boende positivt och därtill kan dämpa
störande beteenden hos människor som drabbats av demenssjukdom. Forskning visar
dessutom att just utevistelse för framför allt dementa människor kan lindra sjukdoms
symptom och öka deras välmående (Schwarz, Chaudhury & Tofle 2004). Problemet är alltså
att det finns forskning som intygar att utevistelse är bra för hälsan men att de boende på
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Eskilstunas äldreboenden av någon anledning inte spenderar tid utomhus i den mån de skulle
kunna göra.

Mitt syfte var att undersöka utomhusmiljöerna på äldreboenden i Eskilstuna för att ta reda på
hur de fungerade och användes i praktiken. Syftet var att upptäcka icke fungerande faktorer
och vad som hindrade utevistelsen, detta för att kunna undvika dem i det nya bygget och
stärka mitt gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget skulle kopplas till det nya bygget och
underlätta utevistelsen för de blivande boende och på så vis ligga i linje med den salutogena
filosofin som kommunen efterfrågade. Det vill säga skapa en hälsofrämjande miljö för de
boende.

Hur kan utomhusvistelsen på Eskilstunas nya äldreboende underlättas för boende, personal
och besökare?

Det var nödvändigt för mig att avgränsa min del av projektet på grund av tidsbegränsningen i
samband med examensarbetets totala tid på 10 veckor. Utifrån informationen angående de
problem som fanns kring utevistelsen fann jag en intressant koppling till det salutogena
tankesättet då utevistelsen hade en bevisad hälsofrämjande effekt på dementa och äldre
människor. Detta låg i linje med det salutogena synsättet, att öka de boendes välmående som
kommunen eftersträvade. Där av valde jag att avgränsa arbetet till att undersöka utevistelsen
och hur den kunde underlättas.

Enligt Eva Lundborg, enhetschef på äldreboendet Trumslagargården i Eskilstuna kan inte alla
människor som bor på äldreboendet gå ut själva (Intervju med Lundborg 20/4 kl 10.00).
Många av de boende tycks vara i behov av assistans av personal eller anhöriga i sin vardag
och därför är min målgrupp både boende, personal, anhöriga eller besökare. Viktigt att
understryka är att de boendes behov har den största och avgörande rollen i utformningen av
det slutgiltiga gestaltningsförslaget. Gestaltningen syftar till att ge de boende möjligheterna
till underlättad utevistelse och på så sätt öka deras välmående och deras livskvalitet. Det krävs
således av gestaltningen att den i så stor mån som möjligt tilltalar och lockar personal och
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besökare då dem behövs för att assistera de boende utomhus. Min hypotes är att om även
personal och besökare blir lockade till att gå ut och om utevistelsen underlättas är
sannolikheten stor att de boende får komma ut oftare.

Jag har använt mig av ett antal olika teorier i mitt arbete och dessa berör dels vår perception,
det vill säga hur vi uppfattar vår omgivning med hjälp av våra sinnen och hur vi med hjälp av
gestaltprinciper bildar oss olika uppfattningar och tolkar vår miljö runt omkring oss. Jag har
även använt mig av teorier som förklarar hur vi orienterar oss i miljöer med hjälp av
wayshowing och jag har dessutom använt mig av KASAM och teori inom Salutogen design
samt kunskaper kring åldrande, demens och utevistelsens betydelse för hälsan.
Teori rörande vår perception och hur vi uppfattar vår omgivning har jag bland annat hämtat
från Ronnie Lipton´s bok The practical guide to Information design. Författaren menar att vi
människor söker och läser av mönster i vår omgivning. Vi förväntar oss att dessa mönster ska
innebära något och vi reagerar dessutom på avvikelser i de mönster vi kopplar samman och att
även dessa har en betydelse. Vi upplever sådant som är ljusare, större och bredare som något
av större betydelse jämfört med sådant som är mindre, svagare och tunnare. Vi söker efter
samband och helheter och då det inte finns får vi svårt att förstå exempelvis en miljö och det
gör oss obekväma. Med andra ord fungerar vi så att vi mentalt kopplar ihop delar till en
förståelig helhet.
När vi gör dessa kopplingar använder vi oss av så kallade gestaltprinciper. Gestalt är ett
tyskt ord och innebär samma sak som ordet form. Principerna hjälper oss att koppla ihop
delarna till en helhet och ett exempel kallas för likhetsprincipen. Likhetsprincipen innebär att
vi mentalt kopplar samman de delar som påminner om varandra och vi förväntar oss att de
innebär ungefär samma sak och att de hör ihop. Ett annat exempel kallas för närhetsprincipen
och innebär att vi kopplar ihop element som ligger i närhet till varandra
(Lipton 2007 s. 15, 17, 19).
Annat som stödjer mitt arbete är förståelsen av former och hur dessa skapar riktningar och
rörelser i ett rum. Enligt Francis D.K Ching bekräftas det inom gestaltpsykologin att vi
människor tenderar att förenkla former och miljöer till sådant vi känner igen för att bilda oss
en uppfattning och för att förstå omgivningen. En triangel kan exempelvis förenklas och göras
om till en cirkel i vårt sinne och ju enklare och vanligare en form är ju tydligare och enklare är
den att förstå. De tre grundläggande formerna är kvadraten, cirkeln och triangeln och med
exempelvis en central placering på en yta blir dessa former neutrala och stabila när de vilar på
sin bas. Genom olika formers placering kan en upplevelse av rotation, stopp eller andra flöden
uppstå i ett rum (Ching 2005 s. 38-41).
Colin Ware beskriver i sin bok Visual thinking for design hur vår perception fungerar, hur vi
genom våra sinnen bildar oss en uppfattning om vår omgivning. Ware skriver bland annat om
hur vi lättare kan spåra detaljer med hjälp av färg på grund av att kontraster uppstår mot
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omgivningen. Författaren (2008 s. 55, 78) beskriver precis som Lipton (2007) att vi
människor till exempel läser av grupperade, närliggande element till olika mönster. Boken tar
dessutom upp hur vi uppfattar faktorer som bland annat storlek, form, färg och texturer och
hur det påverkar oss och våra tolkningar.
Ytterligare teori som jag använt mig av är hämtat från boken Wayshowing skriven av Per
Mollerup. Wayshowing är när något visar vägen och som leder till det författaren kallar för
wayfinding. Författaren menar att skyltar på byggnader ger information som egentligen
byggnadens former borde ge information om. Han menar att det finns arkitekter som inte har
tänkt på hur byggnadens form ska informera om vad byggnaden är till för eller hur den ska
användas. Det ska till exempel inte behövas en skylt över en huvudentré om den istället
designas på ett sätt som tydligt gör att vi förstår att det är en huvudentré (Mollerup 2005 s.
15). Boken förklarar hur vi orienterar oss på olika sätt i olika miljöer. Det finns exempelvis
olika tillvägagångsätt som sker hos oss mentalt som hjälper oss att hitta rätt väg eller att
orientera oss i en miljö. Ett sätt kallas för social navigation vilket innebär att vi följer
strömmar av andra människor för att hitta rätt som till exempel på en tågstation. Ett annat sätt
att hitta är att följa spår i miljöerna runt omkring oss. En välgenomtänkt designad miljö
innehåller ett konsekvent och logisk användande av ytor som ökar chanserna att orientera sig
rätt. Enkla saker som att det borde finnas en parkeringsautomat i närheten på en
parkeringsplats är något som man kan tolka som logiskt och något som vi förväntas oss.
Annat som hjälper oss att hitta kan vara olika markbeläggningar som kan indikera gränser
eller bredd på en gångbana som bildar ett stråk att följa. Ytterligare sätt kan vara ett
konsekvent användande av olika färgkoder på väggar och golv som bland annat kan underlätta
för människor med nedsatt syn att orientera sig i en miljö (2005 s. 67, 199).

Denna teori är den som kommunen arbetar efter i samband med planeringen av det nya
äldreboendet, nämligen det salutogena synsättet och KASAM-teorin. Känsla av sammanhang
(KASAM) är ett begrepp som skapades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk
sociologi. År 1979 skrev han en bok där salutogent synsätt presenterades för första gången.
Trotts att det har gått över 30 år sedan dess är hans teori om det salutogena fortfarande väldigt
intressant och han gav en ny synvinkel på vilka faktorer som gjorde att man behöll och
utvecklade hälsan trots svåra förhållanden (Suominen & Lindström Scand J Public Health
2008 36: 337).
Ordet salutogen kommer från början från latin och hette då salus som betyder hälsans
gudinna och genesis, ett tyskt ord som betyder ursprung och tillblivelse. Salutogent synsätt
innebär hälsans ursprung, vad som bidrar till att hälsan kan förbättras och bevaras. Det
salutogena synsättet fokuserar på människors resurser och tillhör den positiva hälsoteorin.
Motsatsen kallas för Patogent synsätt, en negativ hälsoteori där man fokuserar på brister och
hinder (Westlund 2010 s.11). Inom det salutogena synsättet förskjuts uppmärksamheten från
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sjukdom och funktionsnedsättning mot de glädjeämnen som fortfarande finns kvar hos gamla
människor, och att man utgår från det friska. Det salutogena innebär att livskvaliteten hos
människor bör bevaras så långt det är möjligt (Westlund 2010 s.13).
Ett exempel på salutogent tänkande: Hur kommer det sig att vissa människor håller sig friska?
Svaret är enligt professorn Antonovsky (1991) en stark känsla av sammanhang och denna
KASAM-teori innehåller komponenterna:


Meningsfullhet



Begriplighet



Hanterbarhet

Meningsfullhet är den viktigaste komponenten som är en förutsättning för att de andra två ska
träda i kraft (Westlund 2010 s. 13).
Sammanfattningsvis behöver vi begripa och förstå olika situationer, vi behöver finna det
meningsfullt och att vi kan hantera situationer för att uppnå en känsla av sammanhang och för
att må bra. Genom att arbeta efter dessa tre komponenter från KASAM-teorin kan ett
salutogent äldreboende där livskvaliteten står i centrum på så vis skapas (Westlund 2010 s.
14). Denna teori ger grund och riktning i mitt arbete då den ger hänvisningar åt det håll jag
strävar efter i arbetet med att skapa en hälsofrämjande miljö.

För att finna förståelse för vad det innebär att bli gammal har jag valt att skriva om åldrandet
och med koppling till att vistas utomhus.
Gemensamt för oss människor är att vi behöver våra sinnen för att uppfatta omvärlden.
Perception innebär vår varseblivning och tillsammans med vårt minne, vår motorik och vårt
tänkande utgör dessa de så kallade jag-funktionerna. Vi behöver vår syn, hörsel, smak, lukt
och vi behöver vår känsel för att vi ska uppfatta verkligheten rätt. Åldersförändringar av jagfunktionerna som exempelvis hörseln kan påverka vår perception negativt. Om man hör dåligt
kan det kännas enklare att dra sig undan och det kan på så vis leda till utanförskap. När man
blir gammal är det dessutom vanligt att vår syn inte är lika bra som tidigare och detta i
samband med dålig hörsel påverkar hur vi uppfattar verkligheten. När man inte längre kan
göra vardagliga saker som man tidigare gjort är man plötsligt i stort behov av assistans. Vi får
svårare att ta del av information och har man dessutom minnesstörningar kan man lätt vilja
drömma sig bort för att slippa ta del av det. En gammal människas kropp blir svag och är man
inte lika rörlig och aktiv som förr blir det svårare att sköta om relationer med vänner som i sin
tur kan leda till att man blir mer och mer isolerad. När man blir gammal påverkas dessutom
minnet och det blir svårare och svårare att komma ihåg saker. Det är normalt att minnet
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påverkas negativt vid hög ålder men man kan även drabbas av psykiska sjukdomar som
demens (Adolfsson, Sandman & Wikander 1991 s. 51-55).
När man blir äldre är det vanligt att man uppskattar promenader ute i naturen men vädret kan
bli direkt avgörande för om man går ut eller inte. Det kan även vara faktorer som brist på
umgänge, och dåligt anpassade miljöer. När man blir gammal och flyttar till ett äldreboende
finns personalen som utför många av de vardagliga sysslorna. Tillslut kan valfriheten minska
och vardagen kanske inte ser likadan ut som förr detta på grund av olika funktionshinder som
man ofta kan drabbas av i hög ålder. Det förekommer att det till slut är personalen som styr
olika sysslor och att ens egna vanor glöms bort. Att inte längre kunna välja exempelvis om
man ska sitta i sällskap med andra eller i ensamhet påverkar tillslut livskvaliteten negativt och
det blir svårare och svårare att ha sin personlighet och integritet i behåll. En anpassad utemiljö
kan få en att minnas minnen och kan fungera som en avslappnande plats där man kan glömma
vardagliga bekymmer, utemiljön ställer inga krav. Utemiljön kan fungera som en trevlig
mötesplats eller som en privat plats för avkoppling.
De vanligaste hindren för gamla människor att gå ut är känslan av otrygghet och rädslan att
råka ut för något. Att inte hitta hem igen eller att inte orka gå tillbaka. Okända miljöer och
brist på sittplatser för vila och brist på skydd från väder och vind kan verka skrämmande.
Utemiljön kan uppfattas som otillgänglig på grund av otydliga gångbanor, buller från trafik,
brist på assistans och långa avstånd (Hjälpmedelsinstitutets gestaltningsprogram för utemiljön
vid vård- och omsorgsboende 2008 s. 3-4).

Vissa människor drabbas av demens. Demens är ett begrepp som betyder nedgång i lärda
funktioner. Det är vanligt att senilitet, som betyder hög ålder ofta förväxlas med demens
vilket är fel. Demens kan uppstå när som helst i en människas liv men sannolikheten ökar i
samband med hög ålder och uppstår av exempelvis genetiska orsaker och forskning visar att
det kan ta ca fem till tio år innan sjukdomen utvecklats helt. De flesta äldre drabbas inte alls
av demens som många tror och försämring av sjukdomen kan pågå under flera år och
eftersom det inte finns något botemedel mot sjukdomen är det viktigt att förstå den för att de
drabbade ska få ett så värdigt fortsatt liv som möjligt. Av befolkningen ökar den procentuella
andelen äldre människor och det innebär att befolkning som drabbas av demens kommer att
öka. Detta innebär att större resurser kommer att behövas i framtiden för att kunna vårda
människor med demens (Stuart-Hamilton 1994 s. 155-156).
Den demente saknar minne och kanske inte ens längre känner igen exempelvis sin egen
partner. Vanligt är att de drabbade kan visa plötsliga vredesutbrott vilket kan vara svårt för
anhöriga att hantera som dessutom själva kanske nått hög ålder och själva börjar bli svaga.
Den vanligaste sorten av demens är Alzheimers sjukdom och det finns många olika symptom.
Det är vanligt att den drabbade inte längre förstår sin omvärld med hjälp av sinnena. Personen
kan ha svårt att känna igen exempelvis ett föremål med hjälp av att känna på det och även ha
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svårighet att utföra en specifik rörelse på begäran. Personen kan drabbas av försämrat språk
både genom det egna talet samt att uppfatta det någon annan säger. Symtomen förvärras ju
längre sjukdomen går och den drabbade kan bli deprimerad, apatisk och bli paranoid. Det är
vanligt att den drabbade slutar att kommunicera helt efter sjukdomens senare stadie samt att
olika bisarra beteenden uppstår. Den drabbade kan bland annat finna vilja att stoppa allt den
ser i munnen, börja hetsäta eller vilja röra och ta på allt (Stuart-Hamilton 1994 s. 160, 161,
164). Andra vanliga symptom hos den demensdrabbade är bristande intresse, svårighet att
visa känslor, minskad lust och energi, sömnstörningar samt ångest och ängslighet (Adolfsson,
Sandman & Wikander 1991 s. 188- 189).

Jag har haft stor användning av kunskaper som finns i boken Utemiljöns betydelse för äldre
och funktionshindrade skriven av Anna Bengtsson. Hon skriver att de som har drabbats av
demens har speciella behov som måste beaktas. De behöver distraheras från intryck och
avskärmas från omgivningen då det kan göra dem oroliga och locka dem till att försöka
rymma ut dit. De kan omedvetet orsaka sig själva skada och riskera sig egen hälsa.
Demenssjuka går lätt vilse och de behöver därför extra mycket hjälp att orientera sig i miljöer.
Rekommendationer säger att de så kallade fem miljöinslagen är viktiga. Dessa fem är stigar,
landmärken, platser, vägar som korsar varandra och gränser. Ledtrådar i miljön underlättar för
dem att hitta och hjälper dem att utnyttja miljön. Vandringsbeteenden är ett vanligt symptom
hos demensdrabbade som uppstår av bland annat rastlöshet. En stig i en utemiljö kan minska
vandringsbeteendet och förvandla den till en hälsofrämjande promenad. Demensdrabbade är
dessutom känsliga för skarpa färgkontraster på marken då det ger dem associationer till hål i
marken som de inte vågar korsa. Andra saker som är viktiga att känna till är att de länge kan
bli stående i återvändsgränder och därför bör dessa undvikas i största möjliga mån (Bengtsson
2003 s. 66-67).

Bengtsson (2003) skriver att utevistelsen erbjuder speciella faktorer som luft, solljus och
varierande temperaturer. Miljön innehåller naturinslag och årstidsväxlingar och utevistelsen är
bra både för den psykiska och fysiska hälsan. Dessa är faktorer som är betydelsefulla för vår
hälsa som inte inomhusvistelse kan erbjuda på samma sätt (2003 s. 29). Vidare skriver
författarinnan att vistelse utomhus har en positiv effekt på hälsan då solljuset innehåller
ultraviolett ljus med vitamin D som är viktigt för att vårt skelett inte ska urkalkas. Detta
innebär enligt Bengtsson att det är extra viktigt på vintern att ta tillvara på dagsljuset och
vistas utomhus (2003 s. 30).
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Utevistelse ger bland annat följande hälsoeffekter:
Muskulatur och rörlighet bevaras, skelettet stärks och benskörhet motverkas, övervikt
motverkas samt depression och ångest. Positiva förändringar sker i hjärnan och
motståndskraften mot infektioner ökar. Blodtrycket sänks, smärta lindras och socialt liv
främjas, välbefinnande ökar och sömnkvaliteten förbättras (Bengtsson 2003 s. 30).
Detta är väldigt intressant eftersom det tydliggör problemet ytterligare då det klart och
tydligt går att läsa om att utevistelse är väldigt viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande,
framför allt på vintern. Trots detta är de boende på äldreboendena enligt Statistiska
centralbyråns undersökning som jag tidigare nämnde inte utomhus lika mycket som de
önskar. Naturen stimulerar oss utan att vi behöver anstränga oss. Den stimulerar våra sinnen
och naturen ger oss vaken vila och tid till att reflektera (Bengtsson 2003 s. 31).
I boken beskrivs även att forskning visat att personer som drabbats av demens mår bra av
att vistas ute i trädgårdar. Deras humör förbättras och deras oro minskas. Trädgårdar kan ge
bland annat förbättrad koncentrationsförmåga, förbättrad puls, minskad risk för depression
och den kan minska sjukdomssymptom hos demensdrabbade (Bengtsson 2003 s. 40). I en
artikel skriven av Jiska Cohenmansfield (2007) Outdoor Wandering Parks for Persons with
Dementia finns det en mängd intressanta resultat från de undersökningar som rapporteras.
Författaren menar att utomhusvistelse påverkade de boende på äldreboendena positivt och att
utomhusgårdar används men dock alldeles för sällan på grund av bristfällig tillgänglighet och
funktion. Trots att det finns riktlinjer och modeller att följa kvarstår problem på gårdarna
(Cohenmansfield 2007 s. 44-48). Författaren (2007) menar att kopplingen mellan det man
väljer att ha ute på gårdarna exempelvis möbler, och placeringen av dem är otroligt viktigt för
att skapa en funktionell helhet och för att få gårdarna att bli så användbara som möjligt. Jag
ansåg detta som intressant och jag ville ta med mig Cohenmansfield´s upptäckter i mitt arbete
för att undersöka om det fanns liknande problem på äldreboenden i Eskilstuna.

Jag valde att använda mig av öppna observationer därför att jag då kunde skapa mig en
djupgående förståelse för hur utevistelsen fungerade på äldreboendena och samtidigt ha
möjlighet att öppet ställa frågor till människor i omgivningen. Enligt Hartman (1998 s. 203)
ger dessutom metoden kunskap om beteenden och reaktioner i naturliga situationer vilket jag
ansåg lämpligt då det skulle vara användbart i mitt arbete.
Jag undersökte hur och vart man gick ut, om det fanns några uppenbara hinder och hur
balkongerna och gårdarna såg ut. Syftet var som jag tidigare nämnt att sedan kunna undvika
de upptäckta eventuella problemen i det nya äldreboendet på Brunnsbacken samt för att ge
stöd åt min slutgiltiga gestaltning.
Observationerna ägde rum på de tre olika äldreboendena Trumslagargården, Tunagården
och Marielund i Eskilstuna. Anledningen till det var att min samarbetspartner på
Vuxenförvaltningen tipsade mig om dem då de kunde vara intressanta eftersom det fanns
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stora skillnader i standarden vilket kunde ge mig mycket användbar information och en bred
inblick (Möte med Anne-lie Lindström 8/4 kl 13.00).

Jag genomförde observationerna med kamera, block och penna. Jag besökte avdelningar, var
ute på balkonger och jag gick omkring utomhus på gårdarna. Jag fick alltid inledningsvis en
guidad rundtur med någon anställd på boendena som berättade om utevistelsen och som
visade mig uteplatserna. Detta innebär att jag observerade funktionerna och tillgängligheten
snarare i sin helhet än i detalj. Anledningen till det var att äldreboendena var väldigt stora och
då syftet var att undersöka helheten.
I arbetet användes även kvalitativa intervjuer. Intervjuerna ägde rum på de tre äldreboendena
där jag genomförde mina observationer och där enhetscheferna var informanter. Tyvärr
ställdes en intervju in på grund av att enhetschefen på Marielund hade semester. Därför
skedde ett undantag och resulterade i att jag istället genomförde intervjun med en anställd på
Marielund.
Valet att intervjua enhetscheferna angående utevistelse låg till grund för att inhämta
kompletterande uppgifter samt för att ta reda på hur detta prioriterades och hur de arbetade
med detta på respektive äldreboende. Intervjuerna genomfördes efter kvalitativa riktlinjer för
att inte riskera att gå miste om information vilket en kvantitativ intervjuform med slutna
frågor möjligtvis hade kunnat resultera i. En kvalitativ intervju var denna gång mer lämplig
eftersom den liknar ett vardagligt samtal och inte är lika ledande med förbestämda frågor som
en kvantitativ intervju (Holme & Solvang 2008 s. 99). Intervjuerna genomfördes med hjälp av
en intervjuguide (se bilaga) med punkter kopplade till utevistelse. Jag antecknade under tiden
vi talade kring punkterna som intervjuguiden innehöll. Intervjuerna ägde rum på
enhetschefernas kontor och i andra mötes rum.

Nedan följer sammanfattningar av de observationer jag genomfört på äldreboendena följt av
utvalda delar hämtat från de genomförda intervjuerna som jag anser vara mest relevanta.
(Hela intervjuerna finns med i bilaga) Valet av att endast ta med sammanfattningar i grundar
sig på att göra rapporten läsvänlig genom att undvika onödig text.
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På Sveavägen 21 nära Mälarsjukhuset i Eskilstuna ligger Trumslagargården. På
Trumslagargården finns 66 platser i 5 sektioner, varav en sektion med 7 platser för yngre
personer med funktionsnedsättning. Trumslagargården vänder sig till personer som har ett
mycket stort omvårdnadsbehov dygnet runt när det gäller omvårdnad, stor behov av tillsyn,
trygghet och socialt stöd. På Trumslagargården vill de med tanke och känsla skapa
förutsättningar för en meningsfull och trygg tillvaro (eskilstuna.se 20/4 Tid: 15.14).
Jag genomförde observationer på Trumslagargårdens gård och på balkongerna på
avdelningarna Täppan och Torpet. Jag observerade även en altan tillhörande de dementas
avdelning Trossen på våningsplan1. Jag studerade dessutom en utgång till gården samt en
balkong från ett gemensamutrymme på våningsplan1.

Det var få människor ute runt Trumslagargården under mitt besök. Det var mulet och kyla i
luften och jag såg inga människor på balkongerna eller på gården. Päivi Ackesten är anställd
på Trumslagargården och hon visade mig runt. Hon berättade att ingen av de boende gick ut
själva eftersom de flesta var för svaga och behövde hjälp av personal (Träff med Päivi
Ackesten13/4 kl 12.45).

Trossen kallades de dementas avdelning. De hade en altan på markplan byggd i trä med ett
lågt staket som löpte runt. Skog och natur låg nära och intill låg Trumslagargårdens
promenadstråk. För att komma ut till altanen behövdes en kod som personalen hade tillgång
till. Päivi berättade att de boende på avdelningarna inte kunde gå ut utan tillsyn eftersom
altanen inte var sluten och då de enkelt kunde rymma. Ute på altanen saknades skydd mot
väder och vind och jag upplevde den inte i ordning inför sommaren då möbler inte var
uppställda.

Torpet och Täppan var två avdelningar där gamla människor bodde och många av dem satt i
rullstol. Deras balkonger låg i anslutning till gemensamutrymmen längst in på avdelningarna.
Balkongerna var utrustade på samma sätt med bord och stolar, ett permanent tak och en
markis. Golvet var av betong och räckena av glas med metall kanter. Den ena avdelningen
hade en anslutande ramp som ledde ner till gården som var utrustad med en säkerhetsspärr.
Jag upplevde heller inte här att balkongerna var i ordning då möblerna inte var uppställda
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ordentligt. Från balkongerna såg man skogen och en liten bit av vägen utanför och trafiken
hördes tydligt. Balkongerna framträdde inte särskilt tydligt i lokalerna och jag upplevde de
inte som lockande då de inte verkade vara i bruk.

Våningsplan 1 hade dessutom ett gemensamutrymme för alla avdelningarna med utgång till
en balkong samt en utgång till en ramp som ledde ut till gården. Balkongen var upplåst men
indikerade inte att den var i bruk på grund av oordning på balkongen.
Dörren som ledde ut till gården från våningsplan 1, det gemensamma utrymmet var svår att
hitta på grund av avlägsen placering samt dålig skyltning. Dörren som ledde ut till gården var
utrustad med dubbelhandtag som skulle tryckas ned samtidigt och enligt Päivi var detta en
säkerhetsåtgärd för att de boende inte skulle rymma ut på gården (Träff med Päivi Ackesten
13/4 kl 13.00). Jag fann det oerhört svårt att lyckas ta mig ut genom den dörren och ut till
gården. Utgången användes av Täppan och även ibland av Trossen då de inte hade någon
ramp från balkongen eller någon smidig utgång till gården (Päivi tid 13.00).

Gården låg på baksidan av byggnaden med närhet till skogen. Gården saknade skyltar över
området och jag upplevde det svårt att hitta. Det fanns bänkar att sitta på men skydd från
väder saknades på hela gården. Det fanns inte möjlighet att sitta tillsammans runt ett bord på
gården då bänkarna var utspridda. Gården omgavs av branta backar och gångstigarna var
belagda av asfalt eller markplattor med gräs runt om och det fanns inte några räcken att hålla
sig i. Jag avslutade besöket på Trumslagargården klockan: 13.45.

Eva berättade under intervjun att det var lite olika hur ofta de boende kom ut, det berodde lite
på om de boende själva ville gå ut. De boende var ”skruttiga” och blev lätt kalla och de ville
gå in en kort stund efter att de kommit ut. Det var svårt att vara ute på vintern eftersom det var
väldigt tungt att dra rullstolarna och med all snö förra vintern var det omöjligt. Hon berättade
att de skulle kunna bli bättre på att vara ute mer men att det inte var så lätt. Jag frågade om
snön plogades bort på balkonger och gårdar på vintern och Eva sade att det troligtvis
inte gjordes.
Hon berättade att gården och terrasserna var omtyckta platser att vara ute på. De gjordes
fina med blommor och så på sommaren. Många av de boende gillade terrasserna som var lite
lagom att gå ut på. Jag frågade Eva om besökarna ofta var ute tillsammans med boende och
hon svarade att det sällan hände. Oftast var det bara personalen som var ute med dem. Hon
berättade att de gärna skulle vilja ha hjälp av de anhöriga så de boende kom ut mer. Problemet
för anhöriga var troligtvis att de boende kanske inte vill gå ut och då måste det accepteras.
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Ibland var det bra när barn var med som Eva menade har en sådan energi och som vill vara
ute. Eva menade att de anhöriga kanske också är rädda att något ska hända när de är ute med
någon boende, och det är ju tungt att dra rullstolen också.
När det kom till aktiviteter berättade Eva att det 2-3 gånger i veckan anordnades olika
aktiviteter. Det fanns en aktivitet då de boende fick betala en summa för att delta i en
minnescirkel om staden Eskilstuna som många kommer ihåg. Det var lite minnesträning. När
det gällde de dementa blev det ibland svårt att ta del av aktiviteterna eftersom de inte klarar av
för mycket stimuli. De behöver sin ro och sin plats. Aktiviteterna var oftast inomhus men
bland fikade dem ute eller grillade. Eva berättade att de hade ett ”gamla leksaker museum” på
Trumslagargården. Där fick de boende minnas och ta på grejer och man samtalade runt
tingen, det var uppskattat bland de boende. Jag frågade Eva om hon kände till några hinder för
att gå ut och hon berättade att vissa saker är krångliga. Exempelvis dörren med dubbelhandtag
på våning 1. Hade man något i ena handen så var man tvungen att lägga ifrån sig det för att
kunna öppna dörren. Men de var glada för den säkerhetsåtgärden eftersom de boende inte
kunde rymma. Eva instämde när jag sade att det dessutom var svårt att hitta och Eva höll med
om att det kunde vara ett rumsligt hinder. Avslutningsvis frågade jag Eva angående de
dementas uteplats. Eva berättade att det krävs att personalen hela tiden är med eftersom de
kan rymma. Det kunde vara krävande att gå ut med en dement person eftersom de ibland
vägrar att gå in igen. Gick man ut med en dement man och själv var kvinna så kunde det bli
jobbigt om mannen blev argsint av sig. Eva berättade att de flesta som arbetar på
Trumslagargården är kvinnor och de brukade behöva vara två. Jag frågade om personalen
kände till forskning angående hälsofrämjande utevistelse och Eva svarade att hon trodde att de
flesta kände till lite angående det. Hon menade att personalen försöker men att det inte var så
lätt alla gånger då alla boende inte vill gå ut.

Nära naturen ligger Tunagården men med närhet till centrum. Tunagården har 129 lägenheter
som är fördelat på 12 stycken enheter. Tunagården renoverades år
2003-2005 och idag är Tunagården ett modernt boende med hög standard
(eskilstuna.se 2011-04-14).
Jag genomförde min observation på Tunagårdens område utanför och runt byggnaderna.
Jag gjorde även observationer på äldreboendets avdelningar, balkong på enhet 7, samt på de
dementas slutna innergård på avdelning 1 och på demensavdelningens andra uteplats. Vidare
studerade jag en balkong på enhet 2 som tillhörde de dementas avdelning.
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Det var en solig och varm dag då jag besökte Tunagården, men trots det vackra vädret var det
ett fåtal boende ute. Jag träffade Anneli Carlson, enhetschef på Tunagården som skulle visa
mig runt. Hon berättade om de olika avdelningarna och att alla balkonger var utrustade på
samma sätt. De dementa och de gamla människorna delade inte samma utrymmen. De som
drabbats av demens hade en egen sluten gård på markplan, samt balkonger. De boende på
äldreboendet hade förutom balkonger möjlighet att röra sig fritt i området runt husen. Anneli
berättade att balkongerna användes mycket, men att trösklarna vid balkongdörrarna var
besvärliga för de boende med rullstol och personalen fick ofta hjälpa till. Dörrarna var
dessutom besvärliga med traditionella balkonghandtag som de boende hade svårt att öppna
själva. Annelie berättade även att balkongräckena ute på balkongerna tidigare var för låga och
därför farliga för de boende. Glasskivor hade därför satts upp som skydd för att ingen skulle
riskera att falla ned från balkongen. De skyddade även från vind och balkongerna var i princip
inglasade (Träff med Anneli Carlson 14/4 kl 10.40).
Balkongerna var rymliga och utrustade med vägglampa, ett mönstrat plastgolv och bord
och stolar var utställda. Samtliga balkonger hade ett permanent tak vilket gjorde att solen
endast nådde en liten del av balkongernas yta. Det var bra utsikt från alla balkonger ut mot
naturen och på en sida var det utsikt mot en skolgård med mycket aktivitet. Det hördes inte
mycket trafikbuller på balkongerna från gatan i närheten utan istället hördes fågelsång.
De dementas slutna gård var fin och placerad på markplan, den var dock inte särskilt stor. Det
fanns en liten del vid utgången till gården som var under tak. Övrigt skydd mot väder och
vind saknades ute på gården. Det fanns planteringar och en gångstig i asfalt i en rund
cirkelform och i mitten fanns en yta med bord och stolar. Omkringliggande byggnader
ringade in gården och den hade olika typer av markbeläggning som asfalt och olika typer av
stenplattor. Anneli förklarade att de naturligtvis visste om att de dementa inte mår bra av att
gå på svart, men att gården asfalterades i alla fall på grund av ekonomiska skäl. Det saknades
räcken att hålla sig i och det erbjöds inte någon aktivitet eller stimuli som exempelvis något
att titta på. Det fanns fina planteringar men inte något mer.
De boende som inte bodde på markplan hade det svårare att komma ut på gårdarna
berättade personalen. Enligt personalen var det i stort sätt ingen som tog sig ut på egen hand
eftersom de flesta sitter i rullstol och behövde hjälp. Personalen berättade att de inte särskilt
ofta går ner till gården tillsammans med de boende på de övriga våningarna, utan att många
trivs med att vara ute på balkongerna.

På äldreboendets del fanns det tre balkonger per plan placerade på olika sidor av byggnaden.
Balkongerna låg i anslutning till gemensamutrymmen eller i anslutning till långa korridorer.
Balkongräcket var i plåt och resterande var av glas upp mot taket och när de boende satt på
balkongen var det svårt för dem att se ner till marken då plåträcket skymde utsikten. För att
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komma ner till gården var de boende tvungna att ta sig ut från enheten till ett trapphus och
sedan ta hissen ned till markplan. De boende fick ta sig ut själva när de ville, de som kan
betonade Anneli. Många var svaga och behövde assistans (Träff med Anneli Carlson 14/4 kl
10.55). Gården utanför äldreboendet var inte tillräckligt anpassad. Det var rejäla
uppförsbackar på många platser och det fanns väldigt få bänkar att sitta och vila på och det
saknades räcken att hålla sig i.
På det övriga området runt byggnaden fanns det skyltar där vägen till huvudentrén visades,
dock satt de högt upp och med alldeles för liten text.
Ett parti på gården hade ingen utsikt alls, det var en plats som låg mellan husen. Det
krävdes att man tog sig upp för en brant ramp för att komma till framsidan och upp på
området runt äldreboendet. I området fanns få mötesplatser. En knutpunkt fanns vid
huvudentrén intill planteringar. På gården fanns bänkar utspridda men ingen bänk hade
regnskydd, sol eller vindskydd. Det fanns inte några platser för en grupp att sitta tillsammans
förutom intill vissa utgångar vid altandörrarna. Jag avslutade observationen kl: 11.45.

Jag frågade Anneli om utevistelsen på Tunagården och hon berättade att de hade en
uppdragsbeskrivning som de följer. De boende hade rätt till utevistelse minst 2 gånger i
veckan och då ingår vistelse på balkong eller altan i benämningen så det innebar inte vistelse
enbart på markplan. På Tunagården hade de också en personlig genomförandeplan där det
framgår vad just den personen mår bäst av som exempelvis att promenera en gång i veckan
och så vidare. Jag frågade om de ansåg utevistelse som viktigt för de boende och Anneli
svarade ja och berättade att de ibland hade en vårdhund på Tunagården som lockade de
boende att gå ut. Anneli berättade att det är en specialtränad hund som jobbar med koppel och
väst. Hunden arbetade på demensboendet då och då och de dementa tror att de ska träna och
ta hand om den. Hunden vill gå ut och leka och lockar de boende. Hunden var väldigt
skicklig, så han var där då och då berättade Anneli. När det gällde favoritplatser kring
området berättade Anneli att de på äldreboendet brukade sitta på sin del och att de på
demensboendet hade sina gårdar på markplan. Anneli berättade att de dementas slutna
innergård dessvärre ofta blev för varm för att vistas på under sensommaren när solen låg på.
Det kom inte in så mycket vind där. Anneli förklarade att de boende tycker om att sitta vid
entrén där det rör sig och att balkongerna används flitigt från våren ända in på hösten. Jag
frågade om besökare ofta var ute med de boende och Anneli svarade att det hände ibland men
inte ofta. Hon ansåg att det var lite konstigt att de inte ville gå ut med de boende. Det ville
alltid hon göra med sin mamma när hon placerades på ett äldreboende. Hon kunde minnas att
det inte fanns något att prata om eller att hitta på inne på rummet när hon kom på besök så
hon ville gå ut med sin mamma istället.
När det kom till olika hinder för att gå ut svarade Anneli att trösklarna på balkongerna var
besvärliga och att nedförsbackarna var besvärliga och att det ledde till att man använde gångar
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på insidan. Ytterligare ett hinder var att det blev för varmt på de dementas gård så att den inte
gick att använda.
Anneli berättade att de önskade att alla kunde komma ut på markplan oftare. När det var
kallt ute var det ännu svårare eftersom personalen var tvungna att gå ner till
omklädningsrummen för att klä på sig ytterkläderna och det tar tid som ofta inte finns. Hon
berättade att det var svårast på vintertid men att de försöker att vara ute så mycket det går. Jag
frågade angående snöröjningen och Anneli svarade att de hade en egen vaktmästare från
Kommunfastigheter som var duktig att sköta det. De dementas innegård skottades dock inte,
men utanför huvudentrén var prioriterat. Gruset på sommartid var nästan värre. Det var
nyligen en man som halkade för att det var en så stor grushög på en plats berättade Anneli.

Marielund består av totalt 50 lägenheter varav 20 stycken är för demensboende och övriga
lägenheter är för äldreboende. Marielund ligger i närheten av Kronskogen i en tilltalande
naturmiljö (eskilstuna.se 28/4).
Min observation genomfördes på området runt omkring Marielund samt på en balkong på
våningsplan 4 på äldreboendet. Jag genomförde även observationer på de dementas
slutna gård.

Det var soligt och varmt ute när jag anlände till Marielunds äldreboende. Jag möttes av en stor
skylt över området som gjorde det enklare för mig att hitta rätt. Jag skulle möta Linnea
Johnsson som arbetar på äldreboendet. Enligt planerna skulle jag egentligen möta
enhetschefen på Marielund men hon var tyvärr inte tillgänglig. Linnea visade mig runt istället
och berättade om Marielund. Trots att jag passerat en skylt hade jag svårt att hitta till rätt entré
på grund av att de två entréer som fanns såg lika ut till utseendet och inte hade någon tydlig
skylt. Efter att jag frågat om hjälp hittade jag rätt. Väl uppe på våning 4 på äldreboendet mötte
jag Linnea och hon välkomnade mig. Hon föreslog att vi skulle ta frågorna först och Linnea
verkade stressad så jag gick med på hennes förslag. Jag hade med mig min intervjuguide med
några färdiga punkter som vi diskuterade och (Se hela intervjun i bilaga) efter intervjun
genomförde jag min observation.
Marielund består av två stycken stora tegelbyggnader. Precis intill ligger andra liknande
byggnader som tillhör ett seniorboende och tillhör inte Marielunds äldreboende berättade
Linnea. Jag och Linnea var på våning 4 och vi gick ut på en balkong och hon berättade att hon
önskade att balkongerna var lite bredare för att öka framkomligheten för de med rullstolar
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(Träff med Linnea Johnsson 28/4 kl 13.45). Alla balkonger hade samma utrustning och såg
likadana ut. De var placerade åt samma håll med utsikt mot entrén, restaurangen, parkeringen,
andra intill liggande villor i området och Kronskogen.
Det var soligt på balkongen och den var utrustad med plastmöbler med dynor och även
några planterade blommor. Golvet var av betong, och det fanns ett permanent tak. Det fanns
även markiser på samtliga balkonger som gick att dra ut för att skydda mot solen, men det
fanns ingenting som skyddade mot vinden. Balkongerna låg i anslutning till ljusa
gemensamutrymmen som kök och vardagsrum. Jag upplevde balkongerna som trevliga och
lätt tillgängliga och de stod öppna redan när jag kom.
Linnea berättade att bussen kom en gång i halvtimmen och stannade precis vid
restaurangen så det var enkelt att ta sig in till city. Bussen var ett tidigare oros moment
eftersom personalen var rädda att någon av de boende skulle bli påkörd. Nu hade vägen
byggts ut och blivit bredare så det var bättre nu sade Linnea. Hon berättade vidare att det var
mycket folk som kom till restaurangen både från seniorboendet och från runt omkring (Träff
med Linnea Johnsson 28/4 kl 14.00).

De dementas gård låg inte i anslutning till något gemensamutrymme. För att komma till
gården var man tvungen att gå genom en lång korridor för att komma fram till dörren som var
låst med kod. Den större delen av gården låg i skugga och den var placerad på baksidan av
byggnaden på markplan. Det fanns en liten plats med stolar och ett bord som stod i soligt läge
och det gick att dra ut en markis över bordet. Det fanns ett staket runt om och skogen låg
precis intill. Det fanns en gångstig i skuggan som ledde fram till en likartad uteplats på den
andra sidan av huset. De båda uteplatserna låg på kortsidorna av byggnaden.
Markbeläggningen bestod av grå stenplattor. Det var trångt och liknade mer en liten
uteplats och en stenbelagd stig mer än en gård med möjligheter till aktiviteter. Det fanns inte
några planteringar och heller inte någon utsikt. Trots det vackra vädret var ingen ute på
gården. Linnea berättade att personalen var tvungna att följa med de dementa ut eftersom det
på den sidan inte gick att hålla uppsyn över dem annars.

Entréerna till byggnaderna hade ett trätak som stod på två pelare med en blomkruka på varje
sida. Det saknades skyltar med text ovanför entréerna och istället fanns bara siffror.
Det var soligt på området utanför Marielund. Det fanns en uteplats precis bredvid entrén till
äldreboendet. Där fanns det utemöbler, ett parasoll, planteringar och även en hammock att
sitta i. De hade länge fått strida för uteplatsen berättade Linnea. Innan den fanns det ingen
arrangerad uteplats (Träff med Linnea Johnsson 28/4 kl 14.20).
Ner till restaurangen som låg ca 20 meter från entrén var det nedförsbacke. Det fanns en
trottoarkant som man fick hålla sig på eftersom vägen och parkeringen låg precis bredvid. Det
fanns inte några räcken att hålla sig i någonstans på området runt omkring. Mestadels var det
asfalterat men det fanns små gräsplättar här och där runt parkeringen. Det fanns även några
fullvuxna björkar och belysning längs vägen och parkeringen. Bussen kom åkande förbi mig
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när jag stod utanför restaurangen. Den drog upp dam från gatan och körde förbi i snabb fart
och förde ett väldigt oväsen. Längre bort, förbi restaurangen låg en fotbollsplan omgiven av
Kronskogen. Vid fotbollsplanen fanns det några träbänkar utställda men det fanns inget
regnskydd eller något vindskydd. Området runt fotbollsplanen var inte anpassad för de boende
på grund av högt gräs.

Vid fotbollsplanen fanns en väg som ledde bort mot seniorboendet. På vägen dit fanns väldigt
få bänkar och det gällde hela området runt Marielund och seniorboendet. Seniorboendets gård
var tillgänglig för de boende på äldreboendet både från insidan och utsidan. Det fanns en fin
paviljong med bänkar och ett vackert lusthus att gå in i. Det fanns grönska och planteringar
och inne i lusthuset och vid paviljongen kunde man sitta lite skyddad. Runt paviljongen och
lusthuset fanns asfalterade gångvägar var av vissa låg i lätt lutning. Jag avslutade
observationen klockan: 14.30.

Jag frågade Linnea om utevistelse och om det prioriterades och Linnea svarade att det var
svårt på vintern med så mycket snö som det har varit de senaste vintrarna. De gör sitt bästa för
att vara ute så mycket som möjligt. Linnea berättade att så fort det blir varmt oftast runt Maj,
brukade hon hålla i ute aktiviteter. Det var svårare nu att hinna med att gå ut med de boende
som de gjorde förr eftersom det hade varit neddragningar i personalstyrkan förklarade Linnea.
Hon tillade att de försöker och att de tycker att det är väldigt viktigt att de boende kommer ut
och att många även går ut själva så fort det blir varmt ute. Jag frågade hur det var under
vintertid och om marken runt omkring skottades och Linnea svarade att det var dåligt med
det. De var sena med att sanda och det blev väldigt halt utanför berättade hon och det var
svårframkomligt och isigt. Då gick det inte att vara ute försäkrade Linnea.
När jag frågade om det fanns några favoritplatser skrattade Linnea till och svarade vad roligt
att du ställer den frågan. Hon berättade att det fanns ett favorit ställe där de boende ofta
brukade vilja sitta. Där var det lä och solen låg på. Men Kommunfastigheter hade sina förråd
där och dem hade sagt ifrån och att de boende inte fick sitta där. Det kunde hända olyckor
menade Kommunfastigheter när de kom för att tömma eller lasta in saker i förråden. De
boende gillade att gå dit eftersom det var enkelt och låg nära entrén förklarade Linnea. Åt
andra sidan fanns en nedförsbacke ner till restaurangen som var besvärlig för de boende att ta
sig ned för med rullator och rullstol. Linnea berättade att borta vid seniorernas boende fanns
ett fint lusthus som man kunde gå till och sätta sig. Det fanns en fin paviljong där också med
bänkar. Dit gick de ibland och tog med lite picknik. Fotbollsplanen som fanns i närheten
skulle de kunna använda till mer aktiviteter men den sköttes ganska dåligt och ibland var
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gräset jätte högt. Vi får verkligen kämpa när det kommer till utevistelse berättade Linnea.
Vidare diskuterade vi angående hur vanligt det var att anhöriga gick ut med boende och
Linnea svarade att det fanns en och annan som gjorde det, men själva började de bli ganska
skruttiga också så de själva orkade nog inte. Linnea berättade att de ofta fick hjälpa dem ut
tillsammans med den boende ner till restaurangen exempelvis. Jag berättade att man på andra
platser där jag genomfört intervjuer menade att de boende många gånger inte kunde gå ut eller
ens ville gå ut. Linnea svarade att det var klart att några var lite svårare att få ut, man fick
lirka lite. Men hon trodde inte att de arbetade för det då. Det var nog skillnad i mentaliteten.
Om de aldrig kommer ut blir de ju osäkrare och osäkrare med tiden så det är nog därför i så
fall förklarade Linnea.

Totalt visade mina undersökningar att utomhusflödet på olika sätt stoppas upp gång på gång.
Gemensamma problem på äldreboendena som påträffades var dålig skyltning både inomhus
och utomhus vilket gjorde mig osäker och gav mig problem att orientera mig. Balkongdörrar
och övriga utgångar framträdde inte tydligt i lokalerna och de drog inte till sig särskilt mycket
uppmärksamhet. Utgångarna skulle behöva bli mer lockande och tydligare. Det är möjligt att
de som arbetar på äldreboendena tycker att det är en åtgärd för att de boende inte ska bli
lockade att gå ut när personalen möjligtvis inte har tid att gå ut med dem, men om så är fallet
anser jag att de direkt motarbetar utevistelse.
Lokaler och avdelningar var ofta svåra att urskilja vilket bidrog till sämre orienterbarhet.
På Trumslagargården var avdelningarna döpta med namn som Torpet, Täppan och Trossen
och det var enklare att minnas dem än avdelningarna på Tunagården som var döpta med
siffror. Siffrorna blandade man lätt ihop och de förvirrade mig under mitt besök. Dessa
faktorer försämrade möjligheten att hitta rätt och det resulterade i att jag blev osäker och inte
trivdes i miljöerna.

Andra problem var att dörrar till gårdar och balkonger ofta var låsta och vissa hade avlägsen
placering. Miljöerna var inte tillgängliga eller inbjudande på något sätt och en del dörrar var
inte ens synliga från gemensamutrymmena.
Ett annat återkommande problem och en gemensam nämnare för alla äldreboenden var att
det inte fanns mycket som lockade till utevistelse. Det saknades något att stimuleras av och
jag fann ibland ingen anledning till varför man skulle gå ut varken på balkongerna eller på
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gårdarna. Att ta sig ner till markplan skulle snarare kunna uppfattas som motbjudande än
lockande för både boende och besökare, då det är svårt att orientera sig redan inne i
byggnaderna samt utomhus i områdena. Att titta från ett fönster ned på en gård med avsaknad
från rörelse från andra människor eller aktivitet, med uppförsbackar och nedförsbackar, dålig
vägvisning och utan skydd från väder och vind förefaller enligt mig inte lockande för vare sig
personal, boende eller besökare. Det är sannolikt att en besökare känner osäkerhet att gå ut
och att man kanske tappar bort sig utomhus med en anhörig. Detta i sin tur kanske leder till att
den planerade promenaden utomhus ställs in. För de boende på äldreboendena kan troligen
problematiken kring utevistelse se likartad ut. Enligt Hjälpmedelsinstitutets
gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende som jag tidigare nämnde i
teorikapitlet, kan oro och rädsla för att gå vilse infinna sig om det saknas tydlig skyltning i
områdena precis som det gjorde på dessa äldreboenden. På många platser fanns dessutom för
få bänkar att sätta sig på för att vila, det saknades skydd från väder och vind och det saknades
räcken att hålla sig vid.
Balkongerna var något som användes mycket. Det var vanligare att de boende var ute på
balkongerna än nere på markplan. Enligt personal på Tunagården verkar vistelse på balkong
komplettera utevistelse på markplan då det i deras policy inte görs någon skillnad på detta
(Intervju med Anneli Carson på Tunagården 29/4 kl 11.00- 11.54 ). De boende får frisk luft
och de kan höra fågelsång ute på balkongerna men så som jag upplevde balkongerna bidrar de
inte till aktivitet eller lika mycket varierande stimuli som utevistelse på markplan kan ge. Om
de boende nöjer sig med att vistas på balkongerna så skulle det även där kunna bli bättre.
Balkongerna skulle behöva göras mer inbjudande med växter och bra väderskydd samt
ljuddämpande lösningar som avlägsnar oväsen från trafik. Andra direkta hinder som stoppar
upp flödet mellan inne och ute är tunga dörrar med svåra dörrhandtag och höga trösklar.
Uppför och nedförsbackar, långa avstånd och kanske rädsla att inte orka eller att inte hitta
tillbaka då det saknas bra orienteringsmöjligheter och då områdena är väldigt stora.

Jag kan utifrån mina undersökningar och använd litteratur konstatera att det behövs fler
mötesplatser som lockar till möten, social samvaro, stimuli, rörelser och aktivitet.
Mötesplatsen bör vara placerad så att den blir så tillgänglig som möjligt samt så att den syns
tydligt och lockar de boende ut. En mötesplats kan även locka andra människor utanför
boendet och bidra till ännu mer rörelse, aktivitet och möten, vilket tydligt saknades på
äldreboendena som jag besökte. Detta bekräftas av Peter Westlund, författaren till boken
Salutogen Design då han menar att platsen kan locka in utomstående människor för att ge de
boende möjlighet att möta andra människor än sina grannar. Enligt det salutogena synsättet,
för att kunna uppnå en känsla av sammanhang KASAM, så är det bland annat viktigt att ge de
boende valfrihet att själva välja vilka de exempelvis vill umgås med. Enligt Westlund behövs
något som lockar och framförallt något som gör utevistelsen meningsfull för de boende
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(Westlund 2010 s. 56-57). Enligt intervjun med Anneli Carlson på Tunagården var de boendes
favoritplats intill entrén eftersom det var lite rörelse där (Intervju med Anneli Carlson 29/4
Tid: 11.00- 11.54). Om en plats utformas på ett sätt som kan locka fler av de boende att gå ut
skulle mer rörelse och aktivitet uppstå som i sig skulle bli en lockande faktor för fler
människor och bidra till samvaro och gemenskap.
De väderrelaterade hindren är många och vårt klimat i Sverige är oberäkneligt. Därför är det
viktigt att det finns bra utrustning som gör utevistelse möjlig trots klimat. Det nämndes ett
flertal gånger under intervjuerna att det var svårt att vistas utomhus på vintern på grund av
kyla och snö och enligt Bengtsson (2003 s. 29) är det extra viktigt att vistas ute på vintern och
ta tillvara på det lilla dagsljuset som finns. Som jag tidigare nämnde upplevs miljöer
otillgängliga och skrämmande för gamla människor när det råder brist på möjligheter att
kunna skydda sig från väder och vind och brist på sittmöjligheter. När det är svårt att orientera
sig uppstår dessutom otrygghet vilket är avgörande för om de vill gå ut eller inte
(Hjälpmedelsinstitutet: Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende 2008
s. 3-4). Detta var ett återkommande problem på de äldreboendena som jag undersökte. I
artikeln skriven av Jiska Cohenmansfield (2007, Outdoor Wandering Parks for Persons with
Dementia) som jag tidigare skrev om i teorikapitlet skriver forskaren att det finns formgivna
gårdar för äldreboenden men att de inte används i den mån som de skulle kunna göra. Jag har
efter mina undersökningar upptäckt att det finns gårdar och att det finns balkonger, att det
finns riktlinjer om hur gårdar kan gestaltas, samt litteratur och forskning som visar på
utevistelsens betydelse för hälsan. Trots detta är de äldre sällan ute på äldreboendena och min
slutsats är precis som Cohenmansfield´s att man misslyckas med att skapa bra designade
gårdar som är funktionella, anpassade och begripliga i sin helhet. Sammanfattningsvis behövs
det dessutom faktorer som lockar boende, besökare och personal att vilja gå ut och vistas mer
utomhus. Helt enkelt behövs utevistelsen göras mer meningsfull för alla inblandade.
Miljöerna behöver dessutom vara begripliga för att man enkelt ska kunna hitta och våga sig
ut. Förens då kan utevistelse öka och bli mer hanterbart. Det behöver bli meningsfullt,
begripligt och hanterbart vilket är faktorerna som behövs för att uppnå en känsla av
sammanhang, det vill säga KASAM som enligt ett salutogent synsätt får oss att må bra
(Westlund 2010 s. 13).
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För att komma fram till ett gestaltningsförslag som skulle underlätta utevistelsen på det nya
äldreboendet i Brunnsbacken använde jag mig av det jag har kommit fram till i mina
undersökningar och det jag har läst i litteratur. Jag sammanställde materialet för att få en
tydlig bild över problemet. Problemet rörande utevistelsen var kopplat till många olika
omständigheter och min gestaltning var tvungen att ta hänsyn till många aspekter enligt
figur 1 nedan.

Figur 1. Illustrerar de olika delarna som min gestaltning behövde ta hänsyn till.

Ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn till som var direkt kopplat till utevistelse hade med
vårt klimat att göra. Detta var en stor avgörande faktor om utevistelse blev av eller inte på de
äldreboenden jag besökte.
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I min designprocess ingick en hel del idéarbete och skissande (se figur 2 och 3 nedan). Jag
funderade kring vad som skulle lösa det ena problemet med klimatet och det andra med de
boendes behov, vad som skulle få utevistelsen mer meningsfull, tillgänglig och så vidare.
Jag skapade därefter en helhetslösning som skulle tillgodose de problem som jag iakttagit i
undersökningarna.

Figur 2 visar skisser från designprocessen.

Figur 3 visar bilder från idéprocessen skapat i programmet Sketchup.
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Bild skapad av Sabine Andersson i Sketchup och Artlantis. Bilden föreställer gestaltningsförslaget.

Gestaltningsförslaget har jag döpt till Innergården. Innergården är en 12x12 meter stor
inglasad terrass med en tänkt placering på höjden i anknytning till avdelningarnas
gemensamutrymme på äldreboendet. Detta för att det är viktigt att den får en central
placering och på så vis blir lättillgänglig för de boende. Då äldreboendet på
Brunnsbacken inte ännu är byggt och då utseendet på byggnaden inte än är fullt planerat
är bilder på gestaltningen i förhållande till det nya bygget svåra att visualisera. Därför
har jag valt att endast visa min gestaltning som en fristående del vilket innebär att det
inte visas bilder på Kommunens ritningar av bygget på Brunnsbacken i samband
med gestaltningen.
Innergården är 144 kvm stor och enligt konceptet ska Innergården vara en av de platser
som saknas i dag på de äldreboendena där jag genomförde mina undersökningar. Det
vill säga en plats där människor får plats tillsammans och där aktiviteter kan hållas och
detta oberoende av väder samtidigt som den kan fungera som en rehabiliteringsträdgård
för de boende. Genom att inglasningen skyddar mot väder och då uppvärmningsmöjligheter finns med hjälp av dagens teknik är platsen menad att den ska kunna
användas året om. Takets och väggarnas fönster kan med fördel öppnas på sommaren
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när det är fint väder och vid regn kan taket stängas och istället kan fönstren användas för
att släppa in frisk luft.
Konceptet innebär att jag har använt mig av naturinslag i form av växter som får
Innergården frodig och gör den till en vacker, trygg plats som är skyddad från väder och
vind och där uppförsbackar, orienteringssvårigheter, avsaknad av sittplatser och stimuli
inte längre är ett hinder för utevistelsen. Innergården är en plats med oändliga
möjligheter både för personal i sitt vårdarbete samt för alla boende då även de dementas
behov har tagits hänsyn till. Målet är dessutom att Innergården ska tilltala anhöriga och
andra besökare så aktivitet och rörelse ökar och bidrar till samvaro. Innergården ger de
boende naturinslag som grönska, ljus och porlande vatten utan att de behöver utsätta sig
själva för dåligt väder och känna rädsla eller oro att inte orka eller att inte hitta tillbaka.
Innergården bör placeras i direkt anslutning till byggnaden.
I konceptet ingår dessutom en modell över utvalda knutpunkter eller så kallade
landmärken i Eskilstunas centrala delar. Landmärken kan beskrivas som något som
exempelvis en staty som enkelt går att känna igen och som man enkelt lägger märke till.
De kan dessutom fungera som referenspunkter och kan likväl vara ett inomhusfenomen
som till exempel en tavla (Mollerup 2005 s. 17). Modellen är placerad i mitten av
Innergården och meningen är att den ska fungera som en lockande faktor som bjuder in
till samtal och minnesträning. Jag återkommer mer om detta längre fram. I Innergårdens
varje hörn finns sittgrupper. De kan tematiseras på olika sätt och på så vis skapa fler
valmöjligheter. Genom att de skiljer sig från varandra kan de dessutom öka
orienterbarheten.
Gestaltningens möbler och växter som syns på bilderna är inte tänkta att vara dem
som skulle användas i verkligheten. Bilderna illustrerar exempel för att visualisera och
få konceptet förståeligt.

För att berätta om mitt gestaltningsförslag på ett begripligt sätt och göra det så enkelt att
förstå som möjligt har jag valt att demonstrera gestaltningen i flera steg. Nedan följer
först en beskrivning av gestaltningsförslaget i form av bilder som avsiktligt är snåla på
detaljer för att i första hand beskriva valet av former och vilka tänkta flöden och
riktningar som de skapar i rummet. Vidare kommer beskrivningen av gestaltningen att
utvecklas genom att fler och fler detaljer kommer att synas genom visualiserar i färg.
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Figur 4 nedan visar min gestaltning uppifrån. Gestaltningens former och element
påverkar riktningar och flöden i rummet vilket pilarna visar på fuguren.
Terrassen har en form av en kvadrat där alla sidor är lika långa. Anledningen till det är
att göra det svårare att uppskatta avstånd. Meningen är att de boende inte ska kunna
avgöra om det är längre dit eller dit när man vistas i rummet. Enligt Hjälpmedelsinstitutets gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgs-boende (2008) kan
äldre människor avskräckas på grund av känslan av långa avstånd och min mening med
formen är att främja rörelse och motion. Hade jag istället valt en rektangulär form anser
jag att risken hade varit stor att rummet hade upplevts långt och att känslan av att inte
orka röra sig från en punkt till en annan sannolikt hade uppstått hos de boende och det
hade eventuellt utvecklats till ett psykiskt hinder (2008 s. 4).
På dessa bilder syns inte några sittplatser eller andra hjälpmedel men det finns med i
gestaltningen och mer detaljrika bilder visas längre fram.

I mitten av rummet står modellen med knutpunkterna från Eskilstuna. Den har en rund
cirkelform och en v-formad näbb.
Den runda cirkelformen har jag valt för att
återigen främja rörelse och flöde. Min egen
erfarenhet är att det är enklare att gå runt en
cirkelform jämfört med en fyrkantig form.
Tidigare beskrev jag att genom att placera en
cirkelform i mitten av en yta förstärks den
naturliga centraliseringen och i kombination
med linjära former kan
en upplevelse av rotation uppstå
(Ching 2005 s. 39).
Figur 4 visar gestaltningen uppifrån och
pilar visar flöden och riktningar.

Detta var något jag eftersträvade i min gestaltning då jag arbetat med att skapa och
främja rörelse. För att inte riskera att en allt för stark rotation uppstår i rummet fyller
den v-formade näbben sin funktion som en inbromsning. Den avbryter rotationen och
ger cirkeln ett avslut och den markerar när man har gått ett varv runt modellen.
Näbben pekar dessutom mot entrén och påminner om vart den ligger vilket underlättar
orienteringen. När man stiger in i rummet genom entrén möts man av näbben som
tydligt informerar om att man kan välja att gå åt höger eller åt vänster (se figur 4 ovan).
Den runda formen på modellen skapar dessutom en tydlig mötesplats från alla håll i
rummet och den blir en central mittpunkt. Jag vill att rummet ska främja rörelse utan att
bli rörig och istället vara en stabil och lugn plats. Enligt Ching blir en cirkel som är
placerad i mitten av en yta neutral och stabil och detsamma gäller formerna kvadraten
och triangeln när den vilar på sin bas enligt gestaltningen (2005 s. 39-41).
Modellens cirkelform tydliggörs genom att den omges av kontrastrika räcken som
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sticker ut från omgivningen som snabbt gör formen begriplig även på avstånd. Att få
något att synas tydligt och enkelt att upptäcka uppnås genom att ge föremålet en
avvikande färg, en avvikande storlek eller en avvikande form från omgivningen (Ware
2008 s. 33).
Formerna i rummet är tydliga och stora. Som jag tidigare tog upp i teorikapitlet så
behöver framförallt de som drabbats av demens extra stöd när det gäller orienteringen
då de väldigt enkelt går vilse (Bengtsson 2003 s. 67). Dessutom behöver de gamla
människorna på äldreboendet extra stöd på grund av nedsatta funktioner i bland annat
syn och minne som ofta förekommer när man är gammal (Adolfsson, Sandman &
Wikander 1991 s. 53, 55).
Som jag tidigare nämnde bekräftar gestaltpsykologi att vi människor tenderar att
förenkla former och miljöer till sådana som vi känner igen för att bilda oss en
uppfattning och för att förstå omgivningen. En triangel kan exempelvis modelleras om
till en cirkel i vårt sinne och ju enklare och desto vanligare en form är desto tydligare
och enklare är den att förstå. Detta är ytterligare en förklaring till valet av de former
som jag har arbetat med i min gestaltning, de tre största grundläggande formerna
nämligen kvadraten, cirkeln och triangeln (Ching 2007 s. 38). Enligt KASAM-teorin
behövs meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för att skapa en känsla av
sammanhang hos människor (Westlund 2010 s. 13). Genom att använda dessa enkla
former är meningen att åtminstone uppfylla två av dessa punkter, det vill säga
begriplighet och hanterbarhet. Genom att få platsen att dessutom upplevas som trivsam
och lockande kommer den allra viktigaste delen in, nämligen att platsen därmed
upplevs meningsfull.

I rummet finns även markeringar i golvet (se figur 4,observera att pilarna visar endast
rörelseflödet och ingår ej i markmarkeringarna). Dessa fyller precis som näbben en
funktion som ingår i orienteringen av rummet. Markeringarna pekar bland annat åt
riktningar mot entrén men de tydliggör framför allt gångstigarna i rummet och som
tydligt visar vart du kan röra dig och vart gångarna leder. Med hjälp av dessa gångstigar
i samband med den centrala, runda modellen i mitten och den öppna planlösningen kan
du aldrig gå vilse då man har uppsikt över hela rummet. Det är väldigt viktigt att man
enkelt får en tydlig överblick över ytan så att man enkelt och snabbt kan bilda sig en
uppfattning och lätt kunna orientera sig för att känna känslan av trygghet
(Hjälpmedelsinstitutet: Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och
omsorgsboende 2008 s. 4).
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Figur 5 nedan illustrerar måtten i gestaltningen. Alla gångar har exempelvis en
tillräcklig bredd så att två rullstolar kan mötas för att återigen skapa ett bra flöde
(Bodin, Hidemark, Stintzing, Andersson & Nyström 2010 s. 99). Den totala storleken
på terrassen beror på att jag bland annat har tagit hänsyn till dessa mått. Jag anser att
det är väldigt viktigt för tillgängligheten att dessa mått respekteras och tillämpas.
Modellen i mitten av rummet har de bestämda mått som figurerna visar nedan på
grund av att de boende med nedsatt syn ska ha möjlighet att betrakta modellen
sittandes och på avstånd i rummet.

Figur 5 visar måtten på gestaltningsförslaget. Den översta vyn föreställer gestaltningen
uppifrån och de två undre vyerna visar modellen över Eskilstuna från sidan som även
syns i mitten på den översta bilden.
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Figur 6,7 visar hur jag gick tillväga för att komma fram till mått på landmärkena i
samband med omkretsen på modellen. Efter att jag genomfört tester i form av
uppställning av objekt i olika storlekar fick jag en ungefärlig uppfattning om vilka mått
som behövdes för att få objekten tydliga och omkretsen på modellen rimlig att
röra sig runt.

Figur 6,7 visar hur jag gick tillväga för att komma fram till lämpliga mått på
modellens omkrets i förhållande till landmärkena som skulle ingå.
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Figur 8 visar modellen från sidan.

Modellens höjd är anpassad på så vis att en person som är rullstolsburen enkelt ska ha
möjlighet att se och ta del av modellen (se figur 8). Det finns räcken runt modellen i
mitten och de är placerade på en höjd så att de fungerar att stödja sig mot samtidigt som
de finns av säkerhetsskäl på grund av att det finns vatten inblandat i modellen. Det övre
räcket skymmer dock en del av sikten men på grund av säkerhetsskäl har jag valt att ha
med det. Det finns dessutom ett lägre räcke att hålla sig vid i lägre höjd. Meningen är
dessutom att storleken på modellen ska ge de boende motion när de rör sig runt den.
Storleken på modellen gör det möjligt för flera personer att betrakta modellen
tillsammans och på så vis gynna gemenskap och möten.

Val av färg och material behöver studeras vidare men genom att arbeta med färger har
jag förstärkt konturer som gör att vissa element framträder tydligare än andra och detta
underlättar för oss människor att läsa av informationen i ett rum. Den avgörande regeln
när det handlar om att göra något tydligt med hjälp av färg är att just skapa kontraster
(Ware 2008 s. 75).
Jag har valt att göra spröjsen på fönstren bruna. Anledningen till det är jag har försökt
skapa känslan av trä för att uppnå en känsla av natur snarare än traditionella spröjs. Jag
har dessutom valt att markera alla gränser i rummet med samma bruna färg för att uppnå
ett konsekvent användande av färgen för att öka begripligheten i rummet. Enligt Lipton
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(2007) som jag tidigare beskrev kopplar vi mentalt ihop delar till helheter.
Likhetsprincipen är den vi använder oss av när vi kopplar samman element som liknar
varandra och det är detta jag vill åstadkomma med samma färger på de flesta gränserna
och markeringarna i rummet (2007 s. 17). Se figur 9 nedan.

Figur 9 visar gestaltningsförslaget snett uppifrån. Ett konsekvent användande av färg har använts
på gränser och markeringar i rummet.

Marken består av ett ljust material och enligt Gestaltningsprogram för utemiljön vid
vård- och omsorgsboende av Hjälpmedelsinstitutet nämns marksten och trätrall som
lämpliga markmaterial vilket kan vara ett bra val. Jag har valt att använda mig av ett
ljust material eftersom mörka markbeläggningar kan uppfattas som gropar hos de
dementa som jag tidigare beskrev. De dementa kan dessutom vara känsliga för skarpa
kontrastmarkeringar i marken (Bengtsson 2003 s. 66-67). Därför har jag sparsamt
använt mig av dessa och dessutom lagt en skyddande film i fönstren i taket för att
undvika starkt markerade skuggor i marken dessutom för att eliminera störande
bländning från solljus (Bengtsson 2003 s. 66-67). Ett annat sätt som skulle fungera bra
att använda är en markis som kan dras över taket vid önskat tillfälle.
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Figur 10 och 11 på nästa sida visar hur gestaltningsförslaget kan se ut på kvällen. Jag
har arbetat med ljus dels för att öka trivseln och för att ge modellen i mitten ett vackrare
intryck men även för att förstärka element i rummet. Jag har ljussatt sittplatser och
gångar för att underlätta för synsvaga samt för att göra platsen tydlig då ljuset markerar
viktiga punkter i rummet. Ljuset behöver troligtvis vara ännu starkare på platsen i
verkligheten för att få platsen tillräckligt ljus och tydlig. Detta är ett exempel på hur ljus
kan användas för att tydliggöra vissa element i ett rum eller för att skapa en trivsam och
lugn stämning. Återigen kan detta kopplas till gestaltlagarna och hur vi bildar oss en
uppfattning i miljöer. Vi uppfattar exempelvis ljusare ting som något av högre betydelse
än annat som framstår som svagare (Lipton 2007 s. 17).

Figur 10 visar hur gestaltningsförslaget kan se ut på kvällen med hjälp av ljussättning.
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Figur 11 visar gestaltningen på kvällen.

Jag har hittills omtalat cirkeln i mitten av rummet som ”modellen”. Istället bör den
kallas för skulpturen över Eskilstuna då den inte riktigt stämmer överens med
verkligheten. Jag lät mig inspireras av en kartvy över Eskilstuna där landmärkena
ingick. Landmärkena är Klosterkyrka, Forskyrka, Centralstationen,
Rademarchersmedjorna och en liten bit av Gamla staden och även Munktellområdet.
I skulpturen ingår också en del av Eskilstuna ån och stadsparken. Delar som inte finns
med är gator och torg samt Strömsholmen och andra delar som jag ansåg inte var
tillräckligt relevanta att ta med. Se figur 12 på följande sida.
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Figur 12 är hämtad från googlemaps och föreställer den utvalda delen av Eskilstuna med de valda
landmärkena till skulpturen.

Valet av just de landmärkena har sin bakgrund i att de ingick i en central och vacker del
av Eskilstuna i närhet till Eskilstuna ån. Eskilstuna ån tillför ljudet av en porlande bäck
då den rinner ut i delen som omger skulpturen.
Den delen är meningen att användas som ett akvarium för fiskar som syns genom det
genomskinliga glaset. En gård bör innehålla vatten. Det är vackert när solen reflekteras
och vatten och lummighet ingår i de mest populära elementen på en gård. Att vidröra
vatten kan dessutom skapa associationer och väcka minnen (Hjälpmedelsinstitutet:
Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende 2008 s. 5).
Landmärkena valdes då jag ansåg dem som lämpliga eftersom de funnits väldigt
länge och då jag beräknar att de kommer att stå kvar och se ut på samma sätt i framtiden
vilket gör skulpturen användbar för fler generationer.
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Figur 13 visar skulpturen över Eskilstuna. Meningen med skulpturen eller modellen är
att den ska bidra med minnesträning för de boende. Under intervjun med Eva Lundborg
på Trumslagargården berättade hon att de ibland att de hade en minnescirkel där de
tillsammans tittade på kort från Eskilstuna vilket uppskattades mycket av de boende
(Intervju med Eva Lundborg, enhetschef på Trumslagargården 20/4 kl: 10.00- 11.00).
Det gjorde mig inspirerad till att göra skulpturen och den fungerar som blickfånget i
rummet. Landmärkena är inte exakt överensstämmande med verkligheten då min
mening är att snarare visualisera ett konceptförslag och skapa förståelse för konceptet än
att presentera en färdig slutprodukt då det kräver mer tid.

Figur 13 visar skulpturen över Eskilstuna och de utvalda landmärkena.

Det är inte säkert att de boende eller att alla besökare eller personal känner till
Eskilstuna och dessa landmärken men meningen är att landmärkena och skulpturen då
ger andra associationer till minnen. Någon kanske minns sin dotters bröllop eller en resa
med tåg någonstans och det kan hjälpa de boende att minnas sig själva och sina liv.
Enligt Hjälpmedelsinstitutets gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och
omsorgsboende (2008) som jag tidigare tog upp i teorikapitlet är det vanligt att de
boende tillslut glömmer bort exempelvis sina egna vanor som man hade innan man
placerades på äldreboendet. Det beskrivs även att en utemiljö kan väcka slumrande
minnen till liv igen och att miljöerna gärna får innehålla element som kan påminna de
boende om den tiden då de själva var mer aktiva. Välbekanta element kan få de boende
att bli glada och må bra, och igenkännandet kan öka känslan av tillhörighet och trivsel
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(2008 s. 3, 5). Meningen med skulpturen över Eskilstuna är dessutom att den ska vara
vacker att titta på och att den ska skapa samtalsämnen och gemenskap.

Jag är medveten om att det går att diskutera huruvida min gestaltning är en plats där
utevistelse äger rum. Vart gränsen går mellan inne och ute är en svår fråga att svara på.
Jag anser dock att Innergården innehåller många kvaliteter som hör ihop med naturen
och vistelse utomhus. Dessa kvaliteter är dagsljuset som kommer in genom de stora
fönstren, det är naturinslag som är lummighet, grönska, porlande vatten, och det är frisk
luft när man öppnar upp valfria partier och förändringar i temperatur. Dessa är ett flertal
av de tidigare nämnda beståndsdelarna i samband med vad som bidrog till att
utevistelsen var hälsofrämjande (Bengtsson 2003 s. 29).
Vidare kan storleken på Innergården diskuteras. Vad är egentligen en rimlig storlek?
Det kan diskuteras huruvida Innergården är för stor eller inte och skillnaden att bygga
en stor konstruktion jämfört med en mindre konstruktion innebär självklart en
ekonomisk skillnad. Jag kan dock konstatera efter de undersökningar som jag
genomfört att detta är något som saknas idag och som verkligen behövs. Tillgång till
stora platser är betydande för mötesplatser så aktiviteter och evenemang kan hållas som
exempelvis teater, midsommarfirande eller andra evenemang. En gård och en öppen
plats blir naturligt för sådana aktiviteter när vädret tillåter (Hjälpmedelsinstitutet:
Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende 2008 s. 5). När vädret
tillåter. Vädrets makter rår vi inte på och därför kan just denna slutna gård vara ett
lämpligt alternativ. Den gynnar dessutom de dementas behov som kräver slutna gårdar
på grund av deras tendenser att rymma (Bengtsson 2003 s. 66). Innergården är stor,
närmare bestämt 120 kvm men den kan därför erbjuda väldigt mycket och för många
personer samtidigt. Måtten på Innergården gör den dessutom tillgänglig och anpassad
för rullstolar.
Gestaltningsförslaget innehåller den fördelen att det går att plocka ut delar av den
som exempelvis konstverket över Eskilstuna om möjligheterna att skapa en liknande
helhetslösning dessvärre inte skulle finnas.

Hur kan utomhusvistelsen på Eskilstunas nya äldreboende underlättas för boende,
personal och besökare? det var min frågeställning. Jag anser att gestaltningsförslaget
Innergården inte endast ger ett svar utan flera svar på frågan. Ett av de största
problemen som påträffades på äldreboendena som jag besökte handlade om hur de
boende hindrades att vistas utomhus på grund av olika brister som exempelvis var väder
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relaterade. På Innergården kan de boende vistas utan dessa problem och det ger
dessutom personalen större möjligheter att hålla i fler aktiviteter när de inte längre är
väderstyrda. Andra hinder var den bristande tillgängligheten som innebar många olika
problem. Innergården är enkelt att orientera sig i och den är anpassad och tillgänglig för
att passa de boendes olika behov. Den innehåller dessutom minnesträning, naturinslag
och den bidrar till samvaro och möten. Innergården ger något som lockar och något som
förhoppningsvis samtidigt kan få de boende att må bra och uppleva en känsla av
sammanhang genom meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet vilket är
beståndsdelarna i KASAM och som ingår i det salutogena synsättet som efterfrågades
av Eskilstuna kommun (Westlund 2010 s.13).

Det finns många viktiga beståndsdelar i projektet angående det planerade äldreboendet
på Brunnsbacken och gestaltningen som behöver studeras och undersökas närmare. Ett
exempel på detta är förhållandet mellan gestaltningen och den övriga planerade
byggnaden samt bebyggelsen runt omkring. Då det nya äldreboendet inte ännu är byggt
utan i nuläget befinner sig i planeringsstadiet har det inte funnits möjligt att i detta
arbete visualisera gestaltningen i anslutning till bygget som skulle överensstämma med
verkligheten. Detta kan vara aktuellt längre fram i planeringen av äldreboendet på
Brunnsbacken och skulle kunna ske som ett nästa steg och bli en del av nödvändig
fortsatt forskning. Det är viktigt att Innergården placeras i direkt anslutning till
byggnaden för att bli tillgänglig. Vidare behöver lämpliga material, möbler och växter
som ska användas undersökas mer.
Sammanfattningsvis finns det mycket som går att förbättra på dagens äldreboenden.
Något som jag vill understryka är att mycket av det som tas upp i rapporten inte enbart
handlar om äldre eller demensdrabbades behov. Det handlar faktiskt i grund och botten
om behov och rättigheten som vi alla har och som vi alla behöver för att må bra och leva
ett värdigt liv.
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Bilaga 1

Intervju 20/4 kl: 10.00- 11.00
Eva Lundborg, enhetschef på Trumslagargården

Utevistelse
Sabine: Hur ser ni på utevistelsen bland boenden här på Trumslagargården?
Prioriteras det bland personalen att de boende kommer ut?
Eva: Det är inget som det arbetas med aktivt, men det är klart att personalen försöker.
Det är lite olika hur mycket de boende kommer ut, det beror lite på de boende själva
också hur ofta de vill gå ut. De boende är ”skruttiga” och blir lätt kalla och de vill gå in
en kort stund efter att de kommit ut. Det är svårt på vintern att komma ut för det är
väldigt tungt att dra en rullstol och med all snö som vi hade förra vintern så var det
omöjligt. Det finns en uppdragsbeskrivning som tar upp hur det där med utevistelsen
ska skötas, och det är enligt den vi ska arbeta så gott det går. Vi skulle kunna bli bättre
på att vara mer ute men det är inte så lätt.
Sabine: Plogar man bort snö från balkonger och på gården så man kan gå ut om man vill
som anhörig tillsammans med en boende exempelvis?
Eva: Nej, det plogas inget vad jag vet.
Policy
Sabine: Kan man kalla denna uppdragsbeskrivning för en policy som bör följas?
Eva: Ja det kan man säga.
Plats
Sabine: Finns det några uteplatser som är några favoriter här i närheten?
Eva: Utevistelsen är individanpassad. En man här på Trumslagargården älskar hästar, så
därför åker vi ibland till Vilsta. Annars har vi gården här och terrasserna som är
omtyckta. De gör vi fina med blommor och så på sommaren. Många gillar terrasserna
som är lite lagom att gå ut på.
Anhöriga/besökare
Sabine: Brukar besökare eller anhöriga ofta vilja gå ut med någon boende?
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Eva: Nej det är sällan. Oftast är det bara personalen som står för det. Men vi skulle vilja
ha hjälp av de anhöriga så de boende oftare skulle komma ut. Men det är väl svårt
eftersom deras anhöriga kanske inte vill gå ut och man måste ju acceptera deras vilja.
Ibland är det bra när barn är med som har sådan energi och som vill vara ute. Anhöriga
är kanske rädda också att något ska hända när de är ute med någon boende, och det är ju
tungt att dra rullstolen också.
Uteaktiviteter
Sabine: Finns det någon som är ansvarig för aktiviteter, hur fungerar det?
Eva: Ja, det är en person på varje avdelning som är ansvarig och som hittar på
aktiviteter. Det är ett rullande schema så det turas man om med på varje avdelning.
Sabine: Hur ofta gör man detta?
Eva: 2-3 gånger i veckan anordnas olika aktiviteter. Röda korset kommer ibland och
anordnar aktiviteter. Det finns även TBV, där man får betala en summa för att delta i en
minnescirkel om staden Eskilstuna som många kommer ihåg. Det är lite minnesträning.
När det gäller de dementa blir det ibland svårt att ta del av dessa aktiviteter eftersom de
inte klarar av för mycket stimuli. De behöver sin ro och sin plats. Även aktiviteterna
måste alltså individanpassas.
Sabine: Dessa aktiviteter är mestadels inomhus?
Eva: Ja, det stämmer. Ibland fikar vi ute eller grillar. Nu har vi även gamla leksaks
museet här på Trumslagargården. Där kan de boende minnas och ta på grejerna och man
samtalar runt tingen, det är uppskattat. Andra aktiviteter är rullstolsdans eller spela spel.
I Örebro finns ett slutet demensboende som heter Hattstugan. Där får de boende vara
med på precis allting. Där tvättas det kläder och de bäddas sängar tillsammans med
personalen. Det skulle vi vilja införa mer här på Trumslagargården, för det skulle säkert
öka delaktigheten.
Information
Sabine: Informeras anhöriga och besökare om dessa aktiviteter så de har möjlighet att
komma hit då och delta?
Eva: Ja, det finns anslagstavlor på varje enhet som informerar om aktiviteterna. . Röda
korset är en favorit som även lockat till sig anhöriga eftersom showerna är så bra. När
det gäller aktiviteterna försöker vi även tänka på jämställdhet så det inte alltid är
exempelvis bakning som kanske de flesta kvinnor tycker om att göra.
Rökning
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Sabine: Under mina observationer så har jag lagt märke till att många av personalen
röker på balkongerna, kan det påverka trivseln ute negativt?
Eva: Röka på balkongerna ska inte personalen göra. Det är okej att göra det på natten
när ingen är där, men inte dagtid. Vi har speciella rökrutor för det. Men det är säkert så
att vissa gör det ändå när jag inte är där. Jag tror inte att många gör det, men det kan
säkert variera mellan enheterna också. Jag tror inte att det är ett problem. På min enhet
är exempelvis bara en person som röker.
Hinder
Sabine: Vi har pratat om hinder som demens och att många är gamla och svaga, men
finns det andra mer rumsliga hinder som påverkar valet att gå ut eller inte, jag tänker på
tunga dörrar och så vidare?
Eva: Ja det är klart att vissa saker blir lite krångligare. På undre plan finns en dörr med
två handtag som man måste trycka ner samtidigt. Står man där med något i ena handen
så måste man lägga ifrån sig det för att kunna öppna dörren och det är ju lite krångligt.
Men vi är glada för den säkerhetsåtgärden för att de boende inte ska rymma ut. Det har
hänt att någon rymmer ut i kylan så det är en säkerhetsåtgärd.
Sabine: Om jag tänker mig in i en anhörigs situation så är det svårt att hitta här, området
är så stort. Det finns inte så mycket skyltar.
Eva: Ja, det är svårt att hitta. Jag kommer ihåg när jag började arbeta här och det var
svårt att hitta. Området är jättestort.
Tidsbrist
Sabine: Vi har ju pratat lite om olika hinder, både kroppsliga och andra rumsliga hinder.
Men finns det hinder som även har med tidsbrist att göra?
Eva: Nej, det är ovanligt. Man organiserar och styr upp och vi har ingen personalbrist
här. Att man inte skulle gå ut på grund av tidsbrist bland personalen det är som sagt
ovanligt.
Sabine: Ja, då har vi tagit oss genom de punkter jag hade med mig inför vårt möte.
Eva: Okej. Ja, vad gäller utevistelsen så skulle vi absolut kunna bli bättre. Som sagt så
är det inte så enkelt som skulle kunna hoppas.
Sabine: Jag kom på en till fråga angående de dementas gård. Här hade ni inte en sluten
gård som äldreboenden oftast brukar ha eller?
Eva: Nej, och då krävs det att personalen hela tiden är med. De kan rymma. Att gå ut
med en dement person kan vara krävande eftersom de ibland vägrar att gå in igen. Går
man ut med en dement man och själv är man kvinna så kan det bli jobbigt om mannen
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blir argsint av sig. Vi som arbetar här är ju mest kvinnor och de brukar behöva vara två.
Allting handlar om pengar också. Inför det nya bygget på Brunnsbacken hoppas vi
kunna få en härlig gård. Det skulle vara fantastiskt med en vinterträdgård med
fågelkvitter och vatten.
Sabine: Ja, jag håller på att undersöka lite inför det nya bygget på Brunnsbacken. En
vinterträdgård skulle ju vara kanon. Apropå detta med fågelkvitter och porlande vatten,
hur pass insatta är personalen på forskning angående hälsofrämjande utevistelse och så
vidare?
Eva: Jag tror de flesta känner till lite angående det faktiskt. Men som sagt man försöker
men det är inte så lätt alla gånger, och alla boende vill ju inte gå ut.
Sabine: Nej, jag förstår det och vårt klimat här i Sverige gör väl inte saken lättare?
Eva: Nej verkligen inte.
Sabine: Tack ska du ha för att du tog dig tid!

Bilaga 2
Intervju Linnea Johnsson, Marielund
2011-04-28 Tid: 13.05- 13.35

Sabine: Brukar ni ofta vara ute med de boende, är det något som prioriteras?
Linnea: Det är svårt på vintern, med så mycket snö som det har varit de senaste
vintrarna. Vi gör vårt bästa för att komma ut så mycket som möjligt. Så fort det blir lite
varmt oftast runt Maj, brukar jag hålla i ute terapin. Det är svårare nu att hinna med att
gå ut med de boende som vi gjorde förr eftersom det har varit neddragningar i
personalstyrkan. Men vi försöker och vi tycker att det är väldigt viktigt att de boende
kommer ut. Många går ut själva så fort det blir varmt ute.
Sabine: Hur är det på vintern då? Med snöröjning till exempel?
Linnea: Det var dåligt med det. De var sena med att sanda också och det var väldigt halt
utanför här. Seniorerna hade det nog svårt att komma iväg till apoteket och sådär för det
var svårframkomligt och isigt. Då gick det inte att vara här ute.
Sabine: Finns det någon policy för hur ofta man ska vara ute med de boende?
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Linnea: Nej det kan man inte säga. Björn Sten gjorde någon studie här om det men jag
vet inte i vilket syfte. Vi har inte hört något mer om det.
Sabine: Finns det några favoritplatser att gå till ute?
Linnea: Vad roligt att du ställer den frågan. Ja, det finns ett favorit ställe där de boende
ofta brukar vilja sitta. Det är lä där och solen ligger på. Men Kommunfastigheter har
sina förråd där och dem har sagt ifrån att de boende inte får sitta där. Det kan hända
olyckor menar Kommunfastigheter när de kommer och tömmer eller lastar in i förråden.
De har gulmålat marken där och förbjudit de boende att vara där. Det är löjligt tycker
jag, Kommunfastigheter är bara där någon gång i veckan. De boende gillade att gå dit
eftersom det var enkelt. Åt andra sidan finns en nedförsbacke som är besvärlig för de
boende att ta sig ned för med rullatorn. Nu finns en uteplats vid sidan av entrén. Den
fick vi kämpa för att få. Innan dess fanns ingen uteplats förutom den vid restaurangen
men där är den där nedförsbacken som försvårar. När demensboendets gård gjordes i
ordning tyckte dem att vi skulle ta ner våra boende till deras gård och vara där. Men det
hade stressat de dementa väldigt mycket. Vi kan inte springa där fram och tillbaka hela
tiden, det hade inte fungerat.
Borta vid seniorernas boende finns ett fint lusthus som man kan gå till och sätta sig.
Det finns en fin paviljong där också med bänkar. Dit går vi ibland och tar med lite
picknik. Det skulle behövas en till gård. Jag har försökt framföra att vi skulle få en
uteplats på en gräsplätt som finns borta vid parkeringen, men det finns inga pengar. Det
är nämligen för trångt som det är nu och det finns inte plats för alla. När vi har
midsommarfirandet blir det så mycket folk att det är jätte svårt att få ihop platser till
alla. Fotbollsplanen som finns i närheten skulle vi kunna använda till mer aktiviteter
men den sköts ganska dåligt och ibland är gräset jätte högt. Vi får verkligen kämpa när
det kommer till utevistelse.
Upp mot Kronskogen har vi också önskemål om att kunna använda mer. Men det är
för svår terräng där. Skulle man kunna asfaltera bara 200 meter upp där så skulle det
räcka. Bara för att få komma in i skogen där en bit.
Sabine: Ja, det måste vara tråkigt att inte kunna ta tillvara på intill liggande natur.
Linnea: Verkligen, det är så viktigt tycker vi att de kommer ut. Vi frågade förut om det
fanns någon möjlighet att få en liten odlingsplats på Linnea gården här en bit bort men
de ville inte det, de sa nej. De trodde väl inte att vi skulle hinna ta hand om det och de
hade väl kanske rätt också, tyvärr. Vi arbetar i alla fall aktivt med detta och vi försöker
ha blommor på borden jämt och vara ute så mycket det går.
Sabine: Brukar anhöriga eller andra besökare gå ut med boende?
Linnea: Ja det finns en och annan som gör det, men själva börjar de bli ganska skruttiga
också så de orkar nog inte. Vi har i snitt 85-90 åriga boende här så vissa av de anhöriga
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som oftast är barnen, de är själva i 60 års ålder och lite trötta. Vi får ofta hjälpa dem ut
tillsammans med den boende ner till restaurangen exempelvis.
Sabine: Uteaktiviteter, hur fungerar det?
Linnea: De håller jag i. Vi brukar kasta boll, ha gymnastik och annat minst tre gånger i
veckan på sommaren. När jag har semester står det still en månad eftersom ingen annan
har tid att sköta det. Det är tråkigt att man inte hinner med lika många spontana
utevistelser. Personalen hinner nästan aldrig. Förr var de som bodde på seniorboendet så
pass pigga att de hjälpte oss att dra rullstolar ända bort till Vilsta på utflykter men nu är
de så pass svaga och gamla dem också så de orkar inte längre med det. För kunde man
gå runt ån och så men det finns ingen tid till det längre tyvärr. Vår chef är ändå mån om
att vi kommer iväg på utflykter så ibland hyr vi minibussar och åker bort på
övernattningar och allt möjligt med de som vill. Det uppskattas verkligen av de boende.
Det är klart att det verkligen behövs ett pusslande för att detta ska vara möjligt men det
är så viktigt och de boende blir så glada av att få vara ute eller åka iväg. De måste få ha
något att se fram mot annars är det väl ingen mening med något.
Sabine: På andra platser som jag genomfört intervjuer på menar man att de boende
många gånger inte kan gå ut eller ens vill gå ut. Hur ställer du dig till det?
Linnea: Ja det är klart att några är lite svårare att få ut, man får lirka lite. Men jag tror
inte att man arbetar för det då. Det är nog skillnad i mentaliteten. Om de aldrig kommer
ut blir de ju osäkrare och osäkrare med tiden så det är nog därför i så fall.
Sabine: Och miljöerna måste ju vara lockande för att man ska vilja gå ut också.
Linnea: Ja, absolut. I Nyfors finns till exempel bara asfalt och inte ens någon natur. Där
är det väl inte trevligt att sätta sig.
Sabine: Informationen, hur är den? Informeras exempelvis anhöriga om kommande
aktiviteter?
Linnea: Ja det finns anslagstavlor på varje våning med information. Ibland har vi
pubkvällar och midsommarfest på midsommar. Att hitta på aktiviteter är viktigt.
Sabine: Har ni några regler när det kommer till rökning?
Linnea: Ja det har vi. Vi kan inte hindra att boende röker på sina rum. Förr har vi haft
det men nu är det ingen som röker bland de boende. Personalen får inte röka på
balkongerna de får gå bort till cykelstället för att röka. Ibland kommer besökare och
röker precis vid entréerna och det är störande eftersom det kan finnas dem som är
allergiska. Samma sak gäller besökare till restaurangen som röker på uteplatserna men
det känns svårt att säga till om det.
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Sabine: Det finns självklart hinder som snö och så vidare som påverkar utevistelse
negativt. Men hur är det med rumsliga hinder, finns det några sådana?
Linnea: Ibland blir det övermöblerat och lite trångt inne på de boendes rum. Men då
säger vi till anhöriga om det. Hissen kan gå sönder ibland och det är den enda hissen vi
har. Det blir ju problematiskt när den inte fungerar. Vi skulle behöva två hissar för det
känns inte så hygieniskt heller att åka med sopor och mat i samma hiss. Vi har länge
velat ha två hissar.
Sabine: Tidsbrist har vi ju redan vart inne på.
Linnea: Ja precis, tyvärr så hinner man inte med lika mycket längre efter de
nedskärningar som varit. Ibland är det bara en av personalen kvar efter klockan två på
eftermiddagen och den har ju sina arbetsuppgifter att tänka på så det hinns inte med att
spontant gå ut tyvärr.
Intervjun avslutades klockan 13.35.

Bilaga 3

Intervju Anneli Carlson, enhetschef på Tunagården
29/4 Tid: 11.00- 11.54

Sabine: Hur ser ni på utevistelse här på Tunagården?
Anneli: Vi har en uppdragsbeskrivning där det står att de boende har rätt till utevistelse
minst 2 gånger i veckan. Enligt uppdragsbeskrivningen ingår vistelse på balkong eller
altan i benämningen utevistelse så det innebär inte endast markplan. Det är inte alltid de
boende kommer ut på gården på markplan i den bemärkelsen. Vi på Tunagården har
också en personlig genomförandeplan där det står vad just den personen mår bäst av,
exempelvis att promenera i gång i veckan och så vidare.
Sabine: Min andra punkt är Policy som vi precis varit inne på eller en
uppdragsbeskrivning.
Anneli: Ja, precis. Apropå utevistelse så finns Guldkant fas 3, komjobb. De ansöker om
jobb och de assisterar vid uteaktiviteter. De genomför ingen vård, de assisterar bara när
vi har olika uteaktiviteter. Det finns också en kvinna på hobby som anordnar aktiviteter
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som exempelvis utflykter. Det finns även en grupp från socialpsykiatrin som ibland går
ut med de boende från äldreboendet. De hjälper till med trädgårdsarbete och lite allt
möjligt. Röda korset kommer också ibland och hjälper till.
Sabine: Så man kan säga att ni arbetar aktivt med uteaktiviteter och tycker att utevistelse
är viktigt för de boende?
Annika: Ja, absolut. Vi har ju en vårdhund också.
Sabine: Vårdhund, vad innebär det?
Annika: Det är en specialtränad hund som jobbar med koppel och väst. Han hjälper till
att locka ut de boende utomhus. Han arbetar på demensboendet då och då och de
dementa tror att de ska träna hunden och ta hand om den. Hunden vill gå ut och leka och
lockar de boende. Hunden är väldigt skicklig, så han är här då och då.
Sabine: Gud vad roligt det låter!
Platser, har jag som en punkt också och då undrar jag om det finns några speciella
platser eller favoritplatser som de boende har här i närområdet?
Anneli: De på enhet 8 på äldreboendet brukar sitta på sin del och de på demensboendet
har ju sina gårdar på markplan. Deras slutna innergård kan dessvärre bli för varm för att
vistas på under sensommaren när solen ligger på. Det kommer inte in så mycket vind
där. Annars tycker de om att sitta vid entrén där det rör sig. Balkongerna används flitigt
också från våren ända in på hösten.
Sabine: När anhöriga och andra besökare kommer hit, brukar de då vilja gå ut med de
boende?
Anneli: Nej. Vissa vill det men de flesta gör inte det. Det verkar ibland som om de inte
tror att de får även fast vi säger det till dem. De har väl sitt och de kommer förbi här en
sväng då och då.
Sabine: De anhöriga själva kanske inte är så alerta längre de heller och de kanske inte
orkar gå ut med anhörig i t ex rullstol. Vad tror du om det?
Anneli: Ja, visst så kan det vara jag vet inte. Jag tycker ändå att det är lite konstigt att de
inte vill gå ut med de boende. Det ville alltid jag göra med min mamma. Det fanns
ingenting att prata om eller att hitta på inne på rummet när man kom på besök så man
ville ju gå ut.
Sabine: Jag håller med. Jag minns när vi hälsade på farmor när hon bodde på
Trumslagargården. Vi gick alltid ut en sväng med henne.
Sabine: Vilka uteaktiviteter brukar ni hitta på?
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Anneli: Vi brukar promenera, fika och grilla. Vi har även midsommarfest ute om vädret
tillåter. Vi har haft julmarknad ute också. Men vanligast är det man går promenader och
samtalar och umgås ute. Vi brukar också äta frukost och lunch ute på balkongerna.
Sabine: Informeras anhöriga om aktiviteter?
Anneli: Ja, det finns informationstavlor med info om sådant.
Sabine: Finns det några regler om rökning?
Anneli: Det finns ett rökrum på varje våning som avdelningarna delar. Men de används
knappt. Oftast sker rökning på balkongerna och då får de boende hjälp och tillsyn. Vi
brukar försöka hålla oss till att endast en balkong är till för rökning. Personalen får röka
på balkongerna om ingen av boende är där ute. Det finns inte direkt några regler för
detta än men vi väntar på en gemensam policy om detta.
Sabine: Känner du till några hinder för utevistelse?
Anneli: Trösklarna på balkongerna är besvärliga både för de boende och för personalen.
Nedförsbackarna är också besvärliga så oftast används gångar på insidan. Innergården
på de dementas avdelning kan bli alldeles för varm att vistas på under sensommaren så
då används den andra gården eller balkongerna.
Sabine: Jag upptäckte dessutom att ytter dörren på äldreboendets avdelning, enhet 8 var
väldigt tung att öppna.
Anneli: Det finns automatiska dörröppnare som används. Den sitter på metall kuben
strax innan dörren.
Sabine: Jaha! då förstår jag. Dem upptäckte inte jag, de syns lite dåligt. Nästa punkt är
tidsbrist. Finns det tidsbrist bland personalen angående utevistelse med de boende?
Anneli: Man önskade att alla kunde få komma ut på markplan. När det är kallare ute är
det svårare eftersom personalen måste gå ner till omklädningsrummen för att klä på sig
ytterkläderna. Det tar självklart tid och det hinner man inte alla gånger. Det är svårast på
vintertid att vara ute. Vi försöker ändå att vara ute så mycket det går.
Sabine: Då måste jag fråga en fråga angående snöröjning, hur sköts det på vintern här
utanför?
Anneli: Vi har en egen vaktmästare från Kommunfastigheter som är duktig att sköta om
det. De dementas innegård skottas inte, men här utanför är det prio 1 att det ska vara
skottat och sandat. Gruset på sommartid är nästan värre. Det var nyligen en man som
halkade för att det var en så stor grushög på en plats.
Intervjun avslutades 11.54.
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