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Abstract   
 

This report is about the current outdoor environment in the housing area Brunns-
backen in the city of Eskilstuna. The report examines the various factors in the outdoor 
environment that can affect the physical and psychic well being of the elderly people 
through availability and inclusion. The research methods that are affected are qualitative 
and has been implemented in order to give insight and knowledge about the way 
elderly people view the outdoor stay in their neighborhood, but also through analysis 
produce an informed design suggestion. 
 

Keywords Sence of belonging, inclusion, exclusion, outdoor stay, relation 
 
 
 
Abstrakt 
 
Denna rapport handlar om dagens utomhusmiljö i bostadsområdet Brunnsbacken i 
Eskilstuna. I rapporten granskas de olika faktorer i utomhusmiljön som kan påverka 
äldres fysiska och psykiska välmående genom tillgänglighet och inkludering. De 
forskningsmetoder som berörs är kvalitativa och har använts i syfte att ge insikt och 
kunskap om de äldres syn på utomhusvistelsen i sin närmiljö, men också genom 
analys kunna ta fram ett välgrundat gestaltningsförslag.   
 
Sökord Tillhörighet, inkludering, exkludering, utomhusvistelse, anknytning 
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Inledning 

Under min utbildning inom rumslig gestaltning har jag utvecklat ett stort intresse för 
framtidens boende i städer, främst när det handlar om att integrera och aktivera samtliga 
boende. Jag ser stora fördelar inför framtiden med att på ett välgrundat sätt arbeta för att 
skapa en inkluderande bostadsmiljö där exempelvis både äldre och yngre generationer 
ges likvärdig tillgång till närområdets utomhusmiljö, och att dessa miljöer utformas på ett 
sådant vis att de ökar möjligheterna till socialt samspel, tillhörighet och gemenskap. 
Möjligheten till möten och interaktion beror bland annat till stor del på miljöns 
utformning, hur den kommunicerar tillgänglighet.  

Syfte 
Jag har i mitt examensarbete med fokus på Brunnsbackens bostadsområde i Eskilstuna 
valt att titta närmare på de faktorer som rör utomhusmiljöns fysiska och psykiska 
påverkan på äldre, samt platsens betydelse och inverkan på deras utomhusvistelse. Med 
detta menar jag de hälsomässiga vinster utevistelsen för med sig tack vare motion och 
social kontakt, samt på vilket sätt miljöns utformning och beskaffenhet kan locka till 
utomhusaktivitet och öka livskvaliteten för äldre. Att sträva efter variationsrikedom när 
det handlar om bostadsområdes utemiljö ser jag som ett bra sätt att inkludera de boende 
oavsett deras behov av aktivitet och socialt umgänge. Jag vill att utomhusmiljön på bästa 
sätt ska främja social interaktion och aktivitet, då min teori är att detta på sikt kan öka 
fysisk samt psykisk hälsa hos äldre boende i området liknande Brunnsbacken.  

De bostadsområden som jag finner mest intressanta att arbeta vidare med i framtiden 
är områden där det i dagsläget (2012) finns stora behov av upprustning, och där dåligt 
underhåll, otillgänglighet och felaktig utformning i dess befintliga form kan exkludera 
vissa grupper som de äldre. Området Brunnsbacken är ett så kallat miljonprograms-
område byggt under 60-talet och här bor människor med olika etnicitet. Den forskning 
jag har tagit del av i samband med mitt examensarbete visar generellt tydliga samband 
mellan utomhusmiljön och dess stora påverkan på både psykisk och fysisk hälsa hos den 
äldre generationen.  
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Brunnsbacken 

Mitt examensarbete kommer att utföras i samband med byggnation av det nya 
äldreboendet Brunnsbacken i Eskilstuna. Ny- och ombyggnation av området påbörjas 
enligt plan hösten 2012. Inom det pågående regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar (2011) 
drivs i Eskilstuna för närvarande (maj 2012) ett projekt vid namn Om vi gör det tillsammans 
(Bilaga 1). Projektet har beviljats medel från hjälpmedelsinstitutet och handlar bl.a. om 
mötesplatser på området Brunnsbacken. Syftet med projektet Om vi gör det tillsammans är 
att under våren 2012 ta fram en behovsanalys inför framtida planering och utveckling av 
området. Projektledare är Erica Andersta och projektägare är Vuxenförvaltningen i 
Eskilstuna – avdelningen strategi och planering, FoU Sörmland – med målgrupp äldre 
och vuxna personer med funktionsnedsättningar, samt det kommunala hyresbolaget K-
fast. 
 

 
Området Brunnsbacken är under förändring och de redan befintliga bostäderna består av 
ett antal flerfamiljshus med idag 497 lägenheter, byggda på 1960-talet. I ett utdrag ur 
detaljplanens utställningshandling för Brunnsbacken, Eskilstuna kommun står att läsa: 
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Planen är att utveckla delar av området till att innehålla, förutom äldreboende, 
trygghetsboende och seniorboende. Med det planerade äldreboendet och trygghets-
boendet kommer det att finnas allt i Brunnsbacken – från ordinär bostad, 
seniorbostad med åldersgräns 55+, trygghetsboende (närhet till personlig service) till 
vård- och omsorgsboende (äldreboende) (Utställningshandling 2012). 

 
Projektägarnas visioner enligt projektdirektivet för området är att det ska leda till en höjd 
attraktivitet för området: hemtjänstkontor på området, kringaktiviteter och förbättrad 
service som hör ihop med äldreboendet, aktivitets- och samlingslokaler, mötesplatser för 
samtliga boende i området, fler vuxna i området, samt att äldre genom olika aktiviteter 
integreras i det befintliga bostadsområdet. Genom denna utveckling av Brunnsbacken 
blir området en plats att åldras, och man ska som boende inte behöva flytta när 
hjälpbehoven ökar (Bilaga 1). 
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Ovan syns en volymstudie över det planerade äldreboendet på Brunnsbacken. Nedan en 
sektion av området. Mitt tänkta gestaltningsområde är markerat med rött. (Se bild 4) 

 
 
BILD 4. Sektion från Bellmansplan ner till Ådalsvägen med befintlig bebyggelse och det föreslagna 

äldreboendet. Vy mot norr. (AQ Arkitekter) Röd markering visar platsen för min gestaltning.  
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Målgrupp och avgränsning 

Mitt gestaltningsförslag kommer som tidigare nämnts att riktas mot äldre som grupp, 
och utvalda delar av bostadsområdets utomhusmiljö. (Se bild 2 och 4) 

Vem räknas då som äldre? Rikard Küller beskriver begreppet ”äldre” på ett bra sätt 
(2005, s 103) då han skriver:  
 

[...] detta kan innefatta allt ifrån en utarbetad, sjukpensionerad femtioåring till en 
heltidsarbetande sjuttioåring eller en fullt frisk, aktiv åttioåring men även en stor 
grupp kroppsligt sjuka eller dementa individer i olika åldrar.  

 
Detta stärker min tanke om att olika karaktärer, eller variationer, behövs i utemiljön. I 

en studie av Patrik Grahn (2005, s. 245ff) när det gäller terapeutiska trädgårdar och 
människors olika psykiska och fysiska behov, men också i Rikard Küllers studie rörande 
äldres utevistelse (2005, s 111) framgår det att rörelsemönstret varierar kraftigt mellan de 
studerade och där av så även behoven. De vanligaste följderna av både det normala och 
det sjukliga åldrandet är enligt Rikard Küllers studier synnedsättningar, nedsatt hörsel, 
nedsatt rörelseförmåga och balansrubbningar (Ibid., s. 115).   

För att utveckla detta lite närmre har jag fördjupat mig i Diane Y. Carstens bok Site 
planning and design for the elderly (1993, s 11-13) där åldrandeprocessen beskrivs mera 
ingående. Alla åldersförändringar är individuella och kan variera kraftigt från person till 
person. Detta gör att de äldre inte kan ses som en homogen grupp som kräver stereotypa 
åtgärder i utomhusmiljöer. Jag har valt att ta fasta på denna information för att 
därigenom bättre kunna utforma och anpassa miljön på Brunnsbacken.  

Sensoriska processer och perceptionsförmåga förändras som äldre. Det centrala 
nervsystemet påverkas likväl som de kognitiva funktionerna, och hälsoproblem börjar 
visa sig. I mitt gestaltningsförslag har jag tagit hänsyn till de fysiska och psykiska 
förändringarna som i litteraturen beskrivs som en naturlig del av åldrandet, och på bästa 
sätt försökt underlätta interaktionen mellan de boende och deras utemiljö (Ibid., s 11). 
Exempelvis förmågan att uppfatta förändringar och nyansskillnader i skuggor och ljus 
som informerar om nivåskillnader och lutning i terrängen. Detta är av stor vikt då stora 
delar av utomhusmiljön på Brunnsbacken har en sluttande yta. När det gäller färgseende 
är det för äldre enklare att urskilja gult, orange och rött till skillnad från färger i den 
mörkare och blågröna skalan. Hörseln behövs för att kunna kommunicera med våra 
medmänniskor och utformningen av sittplatser bör vara sådan att kommunikationen 
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underlättas genom rätt avstånd och någorlunda fri från störande ljud. När det gäller 
rörelsefunktioner så är muskelmassan generellt hos en 70-åring hälften av vad den är hos 
en 30-åring. Resultatet kan vara en mera reserverad gång, anpassad för att vara mera 
stabil. Att skelettet försvagas och skador som benbrott lättare uppstår gör att osäker 
miljö undviks. 

Det är även av vikt att beröra gruppen äldre invandrare då Brunnsbacken är en 
stadsdel med många etniciteter. Enligt Satsa på de äldres hälsa. En kunskapssammanställning 
med goda exempel (2002) är hälsan hos denna grupp sämre, både fysiskt och psykiskt. De 
har oftare besvär av långvariga sjukdomar, rörelsehinder, mindre kontakt med grannar 
och arbetskamrater, språksvårigheter samt lägre tillgång till välfärdssystemet då de ibland 
kommer till landet som redan äldre. I boken Public Places Urban Spaces (2010) diskuteras 
detta närmre. Enligt författarna är det svårt att generalisera då gruppen jag ovan kallar 
äldre invandrare består av ett flertal etniciteter med skilda behov, vanor och syften med 
utomhusvistelse. I boken nämns bostadsområdens utomhusmiljö ändå som den plats där 
interaktion och möten mellan olika grupper kan ske (Ibid. s. 163). Jag är medveten om 
att mitt gestaltningsförslag då kan innehålla vissa brister i graden av inkludering av 
samtliga äldre i området Brunnsbacken då jag valt att inte titta närmare på äldre 
invandrare. 

Avgränsning 

Jag kommer att avgränsa mig till vissa utvalda delar av utomhusmiljön på området. (Se 
bild 2, 4 och 5) Detta dels då området är stort och annars omfattar alltför många delar 
för att tio veckor ska räcka till, men även för att den del jag valt att gestalta utifrån 
observation och tidigare forskning utgör en bra placering av en allmän mötesplats. Jag 
har även valt att granska tillgänglighet och säkerhet på platser i utomhusmiljön som jag 
efter observation och platsanalys anser utgöra hinder för tillgänglighet och inkludering. 
Dessa platser kan ses som övergångar mellan olika funktioner och är främst trappor, 
sluttningar, trösklar och andra delar som kan ses som barriärer och hinder för 
tillgänglighet och säkerhet för äldre i utomhusmiljön. 

Problemformulering 

Som jag ser det är problemet med dagens utomhusmiljö att den vid anblick signalerar 
dåligt underhåll, felplacerade och outnyttjade ytor och osäkerhet. Den är heller inte rätt 
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anpassad för äldre personer när det gäller tillgänglighet och användarvänlighet vilket kan 
leda till exkludering av denna användargrupp.  

Då utomhusmiljön enligt bl. a. Byoung-Suk Kweon och Angela R. Wiley 
(1998), Sugiyama, Ward Thompson och Alves (2009) och Manzo och Perkins (2006) kan 
ha stora hälsomässiga följder för äldre borde planeringen av denna miljö få en betydande 
roll i utvecklingen av Brunnsbacken, för att på ett bra sätt kunna möta både 
projektägarnas visioner och de äldres behov. Jag avser med mitt arbete att ta fram 
relevant och vetenskaplig empiri rörande inkluderande och generationsöverskridande, 
tillgängliga och användarvänliga mötesplatser utomhus.  

Min tolkning av projektägarnas visioner (Bilaga 1) för området är att det ska leda till 
en höjd attraktivitet, inkludering och kvarboende, därför anser jag att sättet för att uppnå 
detta är att skapa en boendemiljö som på bästa sätt underlättar social interaktion, 
delaktighet och därmed en starkare anknytning till platsen. Min tanke är att genom att 
arbeta fram en fungerande och inkluderande utomhusmiljö som underlättar sociala 
möten kan problem som utanförskap och segregering minskas. Jag inser att problem 
som utanförskap, främst med tanke på den stora andel äldre boende i området, inte går 
att lösa så enkelt. Men om man genom att utforma mötesplatser och samtidigt underlätta 
tillgänglighet i områdets utomhusmiljö på ett inkluderande vis kan öka trivsel, 
gemenskap och främja nya bekantskaper har man kommit en bit på väg. Denna tanke 
förs fram på ett bra sätt i boken Integrering och inkludering (2004, s. 74) där Bibbi Ringsby 
Jansson uttrycker:  

 
Det är framför allt sociala kontakter och samspel, snarare än förståelse grundad på 
upplysning och kunskap, som skapar förutsättningar för tolerans och integration 
mellan grupper av människor med skilda kulturmönster och livserfarenhet. 

Forskningsfrågor 

På vilket sätt kan jag med rumsliga element och utformning skapa inkluderande och 
generationsöverskridande mötesplatser utomhus, som kommunicerar tillgänglighet och 
användarvänlighet i syfte att främja fysisk samt psykisk hälsa för äldre i området 
Brunnsbacken? 
 
Kan jag genom att förändra och förbättra befintliga formelement i utomhusmiljön 
kommunicera tillgänglighet för de äldre boende på Brunnsbacken? 
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Begreppsdefinition 

Universal Design 

En teori som fångat mitt intresse är Universal Design, eller ”design for all” som det ofta 
benämns i Europa. Termen Universal Design introducerades på 80-talet av Ronald L. 
Mace. Universal Design:  

 
The design of products and environments to be usable by all people, to the greatest 
extent possible, without the need for adaptation or specialized design. (The UD-
institute 2012) 

 

Tanken med att utforma miljöer med en målgrupp i åtanke till skillnad från att 
stigmatisera olika grupper med olika behov tilltalar mig. Handikappanpassning av miljöer 
känns mera exkluderande i sin betydelse än att redan från tidigt skede använda en 
inkluderande design. Som Iwarsson och Ståhl uttrycker det i sin artikel (2003, s 61) är 
universal design mera demokratisk på det vis att det är design för alla: barn, äldre, 
funktionshindrade, män och kvinnor, och för olika nationaliteter. Iwarsson och Ståhl har 
i sin artikel (Ibid. 2003, s 61) listat de sju designprinciperna inom Universal Design och 
de är som följer:  

Jämlikt användande  
Flexibelt användande  
Enkelt och intuitivt användande 
Begriplig information   
Feltolerans 
Låg fysisk ansträngning 
Storlek och utrymme som medger tillträde och användning 

 

Teorin att skapa en miljö som redan från början av planeringsstadiet utformas för att 
fylla allas behov behöver inte senare anpassas, samt att behovet av speciella termer 
rörande olikheter hos användargrupper försvinner. Principen om jämnlikt användande 
beskrivs enligt The UD-institute hemsida på detta sätt:  
 

Principe one: Equitable Use 
The design is useful and marketable to people with diverse abilities. 
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Guidelines: 
1a. Provide the same means of use for all users: identical whenever possible; 
equivalent when not. 
1b. Avoid segregating or stigmatizing any users. 
1c. Provisions for privacy, security, and safety should be equally available to all 
users. 
1d. Make the design appealing to all users. 
 

Självklart är jag medveten om problemen med att uppnå en miljö som passar precis alla, 
både inom tidsramen för mitt eget examensarbete likväl som i fysisk planering i stort. 
Men principen ovan anser jag dock kan appliceras på mitt examensarbete rörande 
utemiljön på Brunnsbacken, så långt det nu är möjligt, i syftet att främja social 
interaktion och aktivitet. 
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Teoretisk ram 

Tidigare forskning  
Jag har granskat begreppet place attachment utifrån teorierna att anknytningen mellan 
person och plats är ett psykologiskt tillstånd som tillför vinster både på ett samhälleligt 
och personligt plan. Enligt en artikel av Chiara Rollero och Norma De Piccoli (2010) 
förklaras place attachment som ett komplext samspel mellan människan och miljön 
genom uttryck som bl. a. känslor, åsikter, beteenden och agerande. I artikeln talas det om 
att place attachment påverkar i vilken grad vi engagerar oss och beter oss, hur vi trivs 
och om vi vill bo kvar. 

Jag anser att sociala kontakter och personlig anknytning till platsen är viktiga aspekter 
när det handlar om relationen till platsen vi bor. Vi väljer heller inte alltid platsen, 
omständigheter som ekonomi, arbete och livssituation kan ibland vara avgörande. 
Genom egen erfarenhet har jag stundvis behövt reflektera över om jag trivs eller inte, 
vad som får mig att trivas eller inte, och inte minst att jag med tiden har “lärt” mig trivas, 
och vad som påverkar min anknytning till platsen jag bor (place attachment). Genom 
detta personliga intresse har jag valt att titta närmre på hur sociala kontakter påverkar vår 
uppfattning om platsen vi bor på, om place attachment kan påverka, samt hur dessa två 
fenomen påverkar varandra. Kan vi påverka psykisk och fysisk hälsa genom att skapa en 
bra utemiljö? 

Under mitt examensarbete har jag funnit ett flertal studier gjorda där relationen 
mellan boendemiljö och äldre visat sig ha en stor inverkan på livskvalitet och hälsa. I 
artikeln Green common spaces and the social integrations of inner-city older adults berättar 
författarna om resultat av studier gjorda på boende i stadskärna i åldrar mellan 64 och 91 
år (1998, s 832). Då studierna är gjorda för ett antal år sedan samt att platsen för studien 
är USA, är jag medveten om att skillnader kan förekomma. Men jag anser att resultaten 
är relevanta då de studier jag jämfört med visat liknande resultat oberoende i vilket land 
de genomförts, då sociala relationer är mycket viktiga för vår livskvalitet oavsett kultur 
eller ålder. 

Författarna talar om de positiva effekter som social interaktion för med sig för äldre – 
för både deras fysiska och psykiska välmående. De beskriver även vikten av 
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anknytningen till boendemiljön som en viktig del för välbefinnandet. Då många äldre 
bor i områden som försvårar sociala kontakter – författarna anger bl. a. innerstadsmiljöer 
som försvårande när det gäller sociala kontakter då slitna områden, höga hus och 
otillräcklig utomhusmiljö kan bidra till isolering. Då äldre med funktionshinder samtidigt 
är mera beroende av sin närmiljö, främst den fysiska tillgängligheten som framhålls av 
Bengtsson (2003, s. 13) utgår jag i mitt examensarbete delvis från de funktioner som 
Rikard Küllers studier tar upp: synnedsättningar, nedsatt hörsel, nedsatt rörelseförmåga 
och balansrubbningar (2005, s 115). Jag anser att utomhusmiljön på Brunnsbacken är av 
stor vikt för att kunna påverka äldres välmående i positiv bemärkelse. Byoung-Suk 
Kweon och Angela R. Wiley talar om allmänna ytor i närområdet som en plats att 
regelbundet mötas ansikte mot ansikte med andra. Informella möten som dessa kan leda 
till vänskap och det sätt på vilket vi knyter sociala kontakter (1998, s 836). Det som jag 
kan se i de flesta forskningsartiklar jag tagit del av, som innehåller liknande studier 
rörande utomhusmiljöns betydelse för social integration, visar alla på att de band vi har 
till andra påverkar vår anknytning till platsen (place attachment) och därmed viljan till 
engagemang och känslan av tillhörighet. 

Även andra forskare har visat tydliga samband mellan utomhusmiljö och dess 
påverkan på både fysisk och psykisk hälsa hos äldre personer. Sugiyama, Ward 
Thompson, och Alves gör i sin artikel (2009) en jämförelse mellan rekreationsytor i 
anslutning till bostadsområden och dess påverkan på livskvalitet hos äldre. 

Författarna jämför i sin studie (2009) rekreationsytor i anslutning till bostadsområden 
och dess påverkan på livskvalitet hos äldre. Deras studie visar dels på den rent 
medicinska påverkan utomhusaktiviteter har på vissa åldersrelaterade sjukdomar som 
exempelvis hjärtkärlsjukdomar, men även på hur social interaktion skapar samhörighet 
och delaktighet. Faktorer som Sugiyama, Ward Thompson och Alves (Ibid.) tar upp som 
väsentliga för de äldres välbefinnande är bl. a. säkerhetskänslan i och kring 
utomhusmiljön, väderskyddade områden, lekmöjlighet för barn, tillgång till interagerande 
med andra, växter och grönska, en variation av aktiviteter samt möjlighet till sittplatser 
och toaletter.  

I den tidigare nämnda studie gjord 1991 av Patrik Grahn (2005, s. 245ff) framkom 
åtta karaktärsbeskrivningar av park- och trädgårdsrum. Dessa är: Rofylldhet, vildhet, 
artrikedom, rymd, vidd, trygga nästen, samvaro och kultur. I hans arbete med 
terapeutiska trädgårdar särskiljs två delar – en del riktad mot odling, aktiviteter och social 
gemenskap. Den andra delen är den mera kravlösa och anpassad för återhämtning och 
vila (Ibid., s. 254). Patrik Grahn kom genom sina studier fram till att informanterna 
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kunde delas in i grupper med mer eller mindre känslighet för fysisk och psykisk 
belastning när det gällde deltagande och engagemang (Ibid., s. 249).   

Affordance 

I boken Open space people space (2007) beskrivs begreppet affordance som ett koncept som 
definierar funktionella fysiska företeelser som erbjuder särskilda möjligheter för 
användaren. Affordance är en form av funktionella egenskaper i miljöer som relaterar till 
användaren. De är varken del av själva miljön eller av individen, utan existerar i mötet 
mellan individens agerande i samband med miljön. Möjlig affordance existerar utan att 
individen är medveten om den. Affordance aktualiseras genom att individen agerar efter 
att ha reagerat på informationen mellan miljö, utformning, erfarenhet och kunskap, och 
på så vis skapas ett intuitivt system mellan individ och miljö (Ibid., s. 87). 
 

Övergripande perspektiv 

För att resultaten av boendemiljön – i mitt fall den yttre – ska bli så fungerande som 
möjligt är det av stort värde att anta det mera övergripande perspektiv som Manzo och 
Perkins (2006, s. 336ff) talar om. Detta innebär en samhällsplanering, där 
samhällsplanerare både tittar på socialpsykologiska aspekter som rotfasthet och 
tillhörighet, i kombination med en mera teoretisk och praktisk planering. Författarna 
påtalar också i sin artikel (Ibid., s. 336) att den känslomässiga anknytning vi har till vår 
närmiljö har stor inverkan på vår vilja att både ta hand om och delta i utveckling och 
förbättringsarbete i vår närmiljö. Anknytning till boendemiljön, platsen, har också enligt 
Manzo och Perkins inverkan på den grad boende engagerar sig när det handlar om 
delaktighet, förändringar eller bor kvar i området (2006, s 337). I artikeln framgår att 
gränsöverskridande arbete mellan områden som psykologi och praktisk fysisk planering 
kan skapa en mera positiv samhällsstruktur, men dessvärre enligt författarna ofta är detta 
något som förbises i planeringen av bostadsområden och andra miljöer (Ibid., s. 337). I 
artikeln fortsätter författarna att diskutera vikten av att förstå de olika uppfattningar och 
behov som finns i ett mångkulturellt och generationsöverskridande bostadsområde för 
att på bästa sätt kunna skapa en fungerande och positiv plats att bo. Men författarna 
påpekar att lösningen inte är så enkel som enbart fysisk eller ekonomisk förbättring. 
Manzo och Perkins (2006) anser att vi inte kan bortse från att boende med en större 
emotionell anknytning till sin boendemiljö har lättare att investera både tid och pengar i 
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sitt bostadsområde. De interagerar mera med grannar och i högre grad ser om sitt 
område, oavsett hur mångfasetterat området är. 
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Metoder 

Metodval 
De metoder jag valt är av mellanmänsklig art. Detta betyder att jag som student 
interagerat direkt med min målgrupp – jag studerar genom observation och intervjuer – 
för att bättre förstå deras värld och deras handlingar (Aspers, P. 2007, s. 30). 

Gruppintervju ger mig tillgång till den interaktion och den dynamik som utspelas 
mellan deltagarna (Ibid., s. 143). Många kan dock enligt Aspers hämmas i denna form av 
flerpersonerssituation, främst när det handlar om att få deltagarna att uttrycka mera 
personliga åsikter.  

Jag använder mig av angivna frågor som täcker in de områden jag avser få svar på. 
Användandet av en semi-strukturerad intervjuform ger utrymme för dialog inom en viss 
gräns för att få fram tankar och funderingar (Ibid., s. 137). Holme & Solvang beskriver 
detta som att se världen utifrån den undersöktes perspektiv (1996, s. 92). 

Genom öppen observation av platsen har jag med hjälp av kamera och anteckningar 
analyserat och granskat olika faktorer som kan inverka exkluderande för de äldre boende 
på Brunnsbacken. För att undvika den distans som enligt Aspers (2007, s. 107) annars 
kan skapas mellan mig och läsaren har jag valt att redovisa min platsanalys med hjälp av 
både text och bild. 

 
BILD 5. Blick över gården idag (2012) med trädgrupper, bollplan och lekplats. Fotomontage: Patrik 

Johansson  
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Observation 
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Intervjuer 

 
Intervju med Bellmansträffen den 16:e april 2012 kl. 15.30. 

Ett 20-tal pensionärer boende på Brunnsbacken som träffas varje måndag och spelar 
spel, pratar och umgås i lokalen på Bellmansgatan 1a. De bor samtliga i någon av de tre 
adresserna 1a, 1b och 3a som består av 55+ boende. Ålder på de intervjuade: 64-85 år, 
och en relativt jämn könsfördelning. De flesta av respondenterna var relativt nyinflyttade 
och de flesta kom från egna hus i länet. Ett av paren hade bott på Brunnsbacken i 45 år. 

Intervjun skedde dels i form av två gruppintervjuer samt en enskild intervju, alla i 
semi-strukturerad form. Den enskilda intervjun tog 40 minuter och de två 
gruppintervjuerna i snitt 30 minuter var. Jag försökte få en jämn fördelning män och 
kvinnor då behov och intressen kan skilja mellan könen. 

Vid samtliga intervjuer ställdes förutbestämda frågor, men intervjuerna utformade för 
att ge utrymme för den dialog och uttryck som Aspers nämner i sin bok (2007, s. 137).  

Jag använder beteckningen respondenter då de intervjuade personerna själva anses 
delaktiga i det studerade fenomenet (Holme & Solvang 1996, s. 104). 

Jag är medveten om de svårigheter som kan uppstå vid gruppintervjuer. Dels kan 
situationen ha en hämmande påverkan när det kommer till att våga uttrycka personliga 
känslor och åsikter (Aspers 2007, s. 143), men gruppen som sådan har även en stor 
betydelse. I boken Socialpsykologi (1996, s. 40) skriver Björn Nilsson att grupper som 
regelbundet träffas får ett likartat beteende då det gäller regler och normer. Dessa regler 
och normer styr bl.a. hur gruppmedlemmarna agerar, vad som sägs, vilka roller alla har 
och vad som sker i gruppen. Genom att jag delat upp gruppen i mindre enheter ser jag 
ändå en större möjlighet till att fler personliga uttryck och åsikter kommer fram. 

Frågor 

Ålder? 
Hur länge har du bott på Brunnsbacken? 
Hur bodde du innan om inflyttad? 
Skillnad/förändringar över tiden du bott på Brunnsbacken? – Bra eller dåligt? 
Favoritplats utomhus? – Varför? 
Finns det någon plats du anser vara mera osäker än andra? – Varför? 
Finns det någon plats du anser vara mera säker än andra? – Varför? 
Vad i den befintliga miljön anser du vara bra? – Varför? 
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Vad i den befintliga miljön anser du vara dåligt? – Varför? 
Vad anser du vara viktigt i den befintliga utemiljön?  
Vad ägnar du dig åt på gården eller i närmiljön? 
Vad saknar du i Brunnsbackens utemiljö? 
Hur ser du på framtiden med tanke på den kommande förändringen? – Varför? 

 

Jag har sammanfattat intervjusvaren till kortare formuleringar som Kvale (2009, s.221) 
benämner som meningskoncentrering. Detta betyder kort att jag tagit fram det jag anser 
säger mest om själva utemiljön med tanke på min kommande gestaltning. Många av 
respondenterna erbjöd även andra aspekter på problemen med utemiljön än vad som 
tillhörde frågeställningen och jag har även tagit med citat och sammanfattade utdrag ur 
dessa svar då enligt mig anses tillföra värdefull information.  

Nedan följer sammanställningen av den enskilda intervjun med Bosse. De övriga två 
gruppintervjuerna har jag endast tagit med utdrag och citat ur då många av de svar jag 
fick i stort liknade Bosses. 

Enskild intervju 

Respondent Bosse, 74 år och ursprungligen från Kalix. Bosse har bott på Bellmansgatan 
1b i ett år och flyttade hit efter en längre tid i eget hus. Han har tidigare bott i bl.a. 
Strängnäs och Sundbyholm. 

Bosse anser att favoritplatsen är trädäcket utanför entrén till huset han bor i. Här är 
det vindskyddat och flera kan sitta tillsammans. ”Man behöver inte vara själv”. Det 
Bosse saknar är främst en fast grillplats, då en bit från huset. 

Bosse promenerar en timme varje dag och följer då Ådalsvägen för att promenera 
vidare via bron över till Vilsta friluftsområde. Han tycker att det känns lugnt och tryggt 
på gården och att fontänen på Bellmansplan är fin. Det han saknar i området är en 
Boulebana, och flera sittplatser, då vid lekplatserna så föräldrar och äldre kan sitta intill. 

Han uttrycker också oro över att fotbollsplanen kommer att försvinna, och att den 
måste ersättas innan bygget drar igång, ”ungarna ska ha en riktig fotbollsplan…!” Men 
han uttrycker samtidigt lite uppgivet att ”allt skjuts på framtiden på grund av bygget”. 
Fotbollsplanen används till så mycket annat också, loppis och andra aktiviteter. 

Andra platser han tycker kan utvecklas för att barnen ska ha mer plats att leka är 
Skogsbacken bakom höghuset (Brunnsbacken).  

Det Bosse tycker är dåligt är segregeringen på området. Han tycker att det är tråkigt 
att uppdelningen finns. 
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Respondenten tog även upp tankar som enligt honom diskuterats mycket bland de 
boende, bl. a oron för att man förstör den fina och genuina 60-talsmiljön genom bygget 
av äldreboendet. Åsikter om att en hel massa parkeringsplatser nere vid Ådalsvägen 
försvinner samtidigt som det finns mycket plats om man förtätar och utnyttjar ytan för 
parkeringen som finns längst med Skogstorpsvägen.  
Bosse anser också att det finns en hel del som han kallar ”funktionslösa planteringsytor” 
på området, och stödmurar till ingen nytta utplacerade här och var. 

Gruppintervjuer 

Under de två gruppintervjuer jag utförde kom det fram en hel del intressanta tankar som 
jag sammanställt då många uttrycker liknande åsikter. 

De flestas favoritplats i den befintliga miljön är trädäcken utanför entréerna och alla 
önskar en grillplats, men då placerad en bit från huset för att slippa oset från grillen. Här 
önskas det även ett bra markmaterial för att kunna ”stå stadigt”. Ingen nämner någon 
speciellt otrygg plats förutom den kuperade miljön som kan vara besvärlig om man har 
tungt att bära eller svårt att gå. Det saknas även sittplatser med jämna mellanrum för vila. 
Maja, som är 64 år och har bott på Brunnsbacken i tre år tycker det saknas möjlighet att 
sitta vid lekplatserna. ”Jag får sitta på kanten till sandlådan”, säger hon vid intervjun. De 
flesta tycker att innergården känns trygg och skyddad, och att känslan kanske försvinner 
då det efter bygget förväntas blir slutet och trångt på gården. Många oroas som Bosse 
över att fotbollsplanen försvinner, att barnen inte ska ha någonstans att leka och istället 
klättra och leka på de uteplatser som finns. Åsikten bland en del av respondenterna är att 
”det är många barn som stojar sent på kvällarna” främst sommartid. De hoppar på 
borden och balanserar på räcken och bänkar. ”Invandrarna och deras barn drabbas, de 
borde verkligen ha en egen talesman”, säger en av männen i gruppen. Den fråga många 
ställer sig är hur det kommer att satsas efter äldreboendet har byggts, om det kommer att 
finnas pengar kvar eller om allt annat bara får vara som det är. 
 

Validering 

Intervjuerna med Bellmansgruppen bekräftade mycket av den förförståelse jag fått 
genom de relativt omfattande studier jag tagit del av genom min källgranskning. Jag 
anser att intervjusvaren jag fått från respondenterna på ett bra sätt bekräftar mina 
hypoteser som enligt John Fiske (1990, s. 181) är ett av empirismens mål: ”Den 
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förutsätter att hypoteser som förklarar denna verklighet ska kunna bevisas eller 
vederläggas.”  

I en artikel av Kvale (1992) tas problemen med kvalitativa intervjuer, och tolkningen 
av dessa upp. Enligt författaren kan tolkningen av kvalitativa intervjuer med frågor som 
kan tyckas ledande många gånger ses helt subjektiv, och kan därmed anses vara svår att 
dra några allmängiltiga slutsatser ur. För att ytterligare belägga resultatens validitet har jag 
därför använt mig av det som i boken Kvalitativa studier i teori och praktik (1996, s. 211ff) 
benämns av Svensson som kommunikativ validitet. I boken står att läsa: ”Med 
kommunikativ validitet avses att forskarens tolkningar kommuniceras och förhandlas 
med personer som är bekanta med eller involverad i det sammanhang som studerats.”  

Jag har även låtit Erika Andersta, projektledare för det tidigare nämnda projektet Om 
vi gör det tillsammans ta del av min tolkning av resultatet. Vid jämförelse med de svar 
projektgruppen erhållit från de boende i form av enkäter och referensgrupper på 
Brunnsbacken överensstämmer de väl med mina intervjusvar och de slutsatser jag dragit 
av dessa. 
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Gestaltning 

Mötesplats 
De två redan befintliga terrasserna kan upplevas som mera privata zoner och därigenom 
exkluderande. Som exempel är de placerade på platser som inte passeras av en större del 
av de boende i området, samt att de har en högre placering än den övriga delen av 
utomhusmiljön. De är även placerade relativt nära husfasaderna 1-3 (se bild 12) istället 
för som det bl. a. beskrivs i Public places - urban spaces (2010, s. 203) och i Site Planning for 
the elderly (1993, s. 92) placerade längst allmänna stråk som även efter min 
platsobservation kan ses som mera tillgängliga tack vare den mera centrala placeringen i 
utomhusmiljön. En placering av mötesplats som kan överskådas från omkringliggande 
byggnader. Den visuella kontakten är enligt Carstens (1993, s. 26) den första inviten till 
utomhusaktivitet, och i Gehls bok Cities for people (2010) står att läsa: ”People are 
spontaneously inspired and attracted by activity and the presence of other people. From 
the window, children see other children playing outside and hurry to join them.” Jag är 
övertygad att detta även gäller även andra, oavsett generation.  
 

BILD 12. Ovan ses en av de två befintliga träterrasserna. 
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Jag har arbetat med en mötesplats på områdets centrala del där man både kan passera 
genom ytorna, det som i Carstens bok (1993, s. 94) kallas direktkonfrontation, men även 
välja att passera vid sidan om.  

Den yta jag har valt att arbeta med ska erbjuda olika rumsliga karaktärer. Både mera 
intima platser och platser för större grupper. Både primära och sekundära sittplatser: 
primära i form av träbänkar med rygg, med och utan armstöd för olika funktionella 
behov; sekundära i form av stödmurar, kanter och naturliga formelement som stenar. I 
Gehls bok (2010, s. 143) kan man läsa att om tanken är att skapa en inkluderande 
utomhusmiljö måste man tillgodose de äldres behov av att sitta bra. Generellt har jag valt 
olika former av möbler och sittplatser för olika typer av behov och funktionshinder. 
Enligt Carsten behövs både platser som underlättar samtal likväl som platser riktade mot 
aktivitetsytor, platser skyddade från direkt solljus och vind, och platser med stabila bord 
(1993, s. 120ff) 

I kombination med mitt gestaltningsförslag behålls en stor del öppen gräsyta där 
aktiviteter av olika slag kan ske. Närheten ger möjlighet att vara åskådare eller delta 
beroende på behov eller förmåga, för att utformat mitt valda område har jag delvis utgått 
från de åtta karaktärer Grahn beskriver i sin tabell i boken Svensk miljöpsykologi. 

Kontraster 

Jag har också arbetat med kontrasterande skiftningar i material, bland annat för att 
markera övergångar i området. Även innan sluttande gångstigar eller trappor.  

Alla övergångar mellan ytor sker utan nivåskillnad för att inte utgöra hinder. Att jag 
separerat de olika rumsliga karaktärerna från varandra beror på behovet hos de äldre när 
de gäller att känna kontroll över situationen. I Carstens bok beskriver hon de äldres 
behov av att ha en frizon, en plats där de kan iaktta andra och inte behöva 
direktkonfronteras (1993, s. 121). 

De olika markbeläggningarna erbjuder olika egenskaper, men jag har valt plana och 
stabila material på gångstråk och vid vissa sittplatser. 

Inramning 

För att skapa en inramning av min gestaltade yta har jag använt häckar, främst på den 
sida som går parallellt med gångstråket, men även på en del andra platser för att skapa en 
mera intim känsla. En inramning av en yta är mera bekväm och passande för social 
interaktion som samtal (1993, s. 84). Inramningen fungerar också som rumsskapande 
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element då tydliga gränser ger en rumsupplevelse, bildar en plats, som det tydligt 
beskrivs i bl.a. Public places - urban spaces (2010, s. 176-178). 

Färger 

De färger jag valt i min gestaltning är baserade på de åldersförändringar som påverkar 
färgseendet. Enligt Carstens har de äldre lättare att se färger som rött och gult än 
mörkare färger i det blågröna färgspektrumet (1993, s. 11). 
Jag har anpassat bredder på gångstråk, stigar och andra passage för att de ska erbjuda bra 
framkomlighet. Den passerade gångbanan har i stort sett fått behålla sin bredd på tre 
meter då denna i dagsläget (maj 2012) även utnyttjas av cyklister. Måtten i mitt 
gestaltningsförslag är preliminära då det kommande bygget av äldreboendet styr 
gårdsytans framtida storlek, som för närvarande är ca 5000 kvm (Eskilstuna kommun, s. 
10). Jag ser därför på min gestaltning som ett förslag på disposition av området i fråga.  

Nedan syns en översiktsbild över mitt valda gestaltningsområde för att visa hur jag 
anser att dispositionen av området bör vara för att kunna innefatta de olika karaktärerna, 
som Patrik Grahn nämner i Svensk miljöpsykologi (2005, s 245ff ). Karaktärerna handlar 
om mer eller mindre känslighet för fysisk och psykisk belastning när det gällde 
deltagande och engagemang. Därefter följer mitt gestaltningsförslag – bilder 14 till 27. 
Jag har valt att visa en före- och efterbild av utvalda delar av platsen. 

BILD 13. Översiktsbild av gestaltat område. 
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Bild 14

Bild 15
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Bild 16

Bild 17
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Förbättringar i befintlig miljö 

De platser som av de äldre kan upplevas som barriärer och hinder för tillgänglighet och 
säkerhet för äldre i utomhusmiljön är genom observation och analys av Brunnsbackens 
utomhusmiljö trappor, sluttande gångstigar, och trösklar eller höjdskillnader mellan olika 
funktioner som gångstig och terrass. 

Jag har valt förändringar som kan underlätta tillgänglighet och därmed bättre främja 
inkludering på platser som jag tolkat som väsentliga knytpunkter för tillgängligheten i 
området. Genom prioritering har jag valt de som dels leder till de befintliga 
träterrasserna, men även ner till den yta jag valt att placera områdets allmänna mötesplats 
på. 

Förändringarna består av kontrastmarkeringar och materialskillnader, förbättrade 
räcken i trappor samt ledstänger längst sluttande gångstråk. Jag har utgått från Boverkets 
rekommendationer (2005). De specifika punkter jag valt att använda som förbättrade 
exempel kan också appliceras på liknande platser i utomhusmiljön. 

 
BILD 28  BILD 29  BILD 30 

Nedan syns förbättring i sluttande gångstråk med hjälp av räcke. Det finns ett antal av 
denna form av sluttande gångstråk på området där denna lösning kan appliceras för 
säkerhet, tillgänglighet och inkludering. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BILD 31 
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BILD 32  BILD 33  BILD 34 

 
Ovan ses de platser som hindrar tillgängligheten på området, och därmed inkludering av 
de äldre. Nedan syns mina föreslagna förbättringar i form av kontrasterande markeringar 
i trappor, vid nivåskillnader och innan sluttande gångstråk. Dessa kan appliceras på 
samtliga liknande platser på Brunnsbacken. 
 

 
 BILD 35   BILD 36 

 

 

 

 

 



2012-06-01 Examensarbete Rumslig gestaltning – Informationsdesign 
AnnaKarin Nordstrand Handledare: Staffan Udd 
 
 

 34 

Slutdiskussion 

Mitt syfte med examensarbetet har varit att titta närmare på hur man genom att 
tillhandahålla en inkluderande och tillgänglig utomhusmiljö kan skapa förutsättning för 
social interaktion och aktivitet. Och hur dessa förutsättningar i sin tur kan öka äldres 
fysiska och psykiska välmående på området Brunnsbacken i Eskilstuna. Den tidigare 
forskning jag under mitt arbete har tagit del av visar tydliga samband mellan 
utomhusmiljö och äldres hälsa. Att samband som relationen till platsen vi bor, hur vi 
knyter an till platsen – place attachment, och de följder detta psykologiska tillstånd 
medför på sättet vi beter oss, hur vi trivs och i vilken utsträckning vi bor kvar har 
framstått som tydliga och därmed bör beaktas vid planering av utomhusmiljöer.  

Tillgänglighet har varit ett ledord i arbetet, med mitt förslag till nya mötesplatser 
utomhus vill jag inkludera de äldre som användare av utomhusmiljön vid Brunnsbacken.  
Känns det osäkert och otryggt undviker de äldre att gå ut, exempelvis i slitna inner-
stadsmiljöer med höga hus. Då de äldre är mera beroende av sin närmiljö anser jag det 
vara av stor vikt att på bästa sätt undanröja eller förbättra miljön på ett sådant vis som 
underlättar utomhusvistelsen. Genom den forskning inom området äldre och 
utomhusmiljöer som finns har jag dragit slutsatsen att den sociala interaktionen med 
andra har en stor inverkan på vår anknytning till platsen. Jag ser en växelverkan mellan 
dessa två teorier som gemensamt kan leda till ett större fysiskt och psykiskt välmående 
hos de äldre. 

Brunnsbacken är ett relativt slitet bostadsområde och nu krävs en hel del arbete för 
att göra utomhusmiljön tillgänglig och användbar. Det har varit en stor utmaning som 
jag med glädje arbetat med att på olika sätt förbättra. Det gestaltningsförslag jag kommit 
fram till anser jag på ett bra sätt kan påverka och förbättra tillgängligheten för de äldre 
boende på området, och därmed även främja den så viktiga social interaktionen. De 
informella möten som sker ansikte mot ansikte hjälper oss att knyta kontakter med andra 
i vår närmiljö. Genom gemenskap och tillhörighet kan de känslomässiga banden till 
platsen förstärkas.  

Jag är medveten om att de avgränsningar jag av tidsskäl har behövt göra i mitt 
examensarbete har gjort att mitt gestaltningsförslag på en central mötesplats innehållande 
olika karaktärer kanske inte inkluderar samtliga äldre i området. Metodval som inneburit 
en mera omfattande studie hade självklart kunnat tillhandahålla värdefull information 
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från en större grupp än de jag intervjuat. Trots detta anser jag att den teoretiska grunden 
samt min validering belägger mitt resultat. Jag anser att jag i mitt förslag på ett välgrundat 
sätt lyckats kommunicera den tillgänglighet och inkludering jag avsåg i början av mitt 
arbete genom att anta det övergripande perspektiv som talas om i Manzo och Perkins 
artikel (2006). Jag har så långt det varit möjligt försökt kombinera socialpsykologiska 
aspekter som tillhörighet med en mera teoretisk och praktisk planering. Mitt 
gestaltningsförslag innefattar de delar som förs fram av bl.a. Sugiyama, Ward Thompson 
och Alves (2009) och Patrik Grahn (2005) som väsentliga för de äldre. Dessa delar är 
exempelvis säkerhetskänsla, lekmöjlighet för barn, möjlighet till interaktion, en variation 
av aktiviteter, artrikedom och sittplatser.  

Vidare forskning 
Jag vill gärna fortsätta studierna på temat äldre och utomhusmiljöer, möjligen med 
avgränsningen till hur invandrade svenskar påverkas av utomhusmiljöer i miljon-
programsområden liknande Brunnsbacken. Jag önskar att fler hade kommit till tals i 
intervjuer, enkäter, fokus- och referensgrupper. Här konstaterar jag att det finns mycket 
mer material att samla in om frågorna i examensarbetet. 
Som jag inledande nämnt i min rapport ser jag ett stort behov av att studera sambanden 
mellan socialpsykologiska aspekter och praktisk planering för att på fullgott sätt kunna 
förbättra och utforma bostadsområden som Brunnsbacken.  
 

 

 



2012-06-01 Examensarbete Rumslig gestaltning – Informationsdesign 
AnnaKarin Nordstrand Handledare: Staffan Udd 
 
 

 36 

Källförteckning 

Aspers, Patrik (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden . 1. uppl. 
Malmö: Liber 

 
Bell, Paul A. (red.) (2001). Environmental psychology. 5. ed. Fort Worth, Tex.: Harcourt 

College 
 
Bengtsson, Anna (2003). Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade – 

kunskapssammanställning. Statens folkhälsoinstitut 2003:60 
 
Byoung-Suk Kweon, William C. Sullivan och Angela R. Wiley 1998. Green Common 

Spaces and the Social Integration of Inner-City Older Adults. Environment and 
Behavior, November 1998; vol. 30, 6: pp. 832-858. 

 
Carmona, Matthew (2010). Public places - urban spaces: the dimensions of urban 

design. 2nd ed. Oxford: Architectural Press/Elsevier 
 
Carstens, Diane Y. (1985). Site planning and design for the elderly: issues, guidelines, and 

alternatives. New York: Van Nostrand Reinhold 
 
Chiara Rollero & Norma De Piccoli 2010. Placeattachment, identification and environment 

perception: An empiricalstudy. Journal of Environmental Psychology Volume 30, 
Issue 2, June 2010, Pages 198-205 

 
Fiske, John (1984). Kommunikationsteorier: en introduktion. Stockholm: Wahlström & 

Widstrand 
 
Gehl, Jan (2010). Cities for people. Washington: Island Press 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2. [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Iwarsson S. och Ståhl A. 2003. Accessibility, usability and universal design—positioning 

and definition of concepts describing person-environment relationships. Disability 
and Rehabilitation, 2003, Vol. 25, No. 2: Pages 57-66 

 
Johansson, Maria & Küller, Marianne (red.) (2005). Svensk miljöpsykologi. Lund: 

Studentlitteratur 
 
Kvale, S. 1992. Ten standard responses to qualitative research interviews. ERIC, 

EBSCOhost, viewed 25 May 2012 
 
 



2012-06-01 Examensarbete Rumslig gestaltning – Informationsdesign 
AnnaKarin Nordstrand Handledare: Staffan Udd 
 
 

 37 

Kvale, S. & Brinkmann S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur 

 
Lynne C. Manzo & Douglas D. Perkins 2006. Finding Common Ground: The Importance 

of Place Attachment to Community Participation and Planning. Journal of Planning 
Literature May 2006 20: 335-350 

 
Nilsson, Björn (1996). Socialpsykologi: utveckling och perspektiv. Lund: Studentlitteratur 
 
Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. 

Lund: Studentlitteratur 
 
Takemi Sugiyama, Catharine Ward Thompson och Susana Alves 2008. Associations 

Between Neighborhood Open Space Attributes and Quality of Life for Older People 
in Britain. Environment and Behavior, January 2009; vol. 41, 1: pp. 3-21., first 
published on March 20, 2008 

 
Tøssebro, Jan (red.) (2004). Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur 
 
Ward Thompson, Catharine & Travlou, Penny (red.) (2007). Open space: people space. 

London: Taylor & Francis 
 
 

Digitala källor 
 
 
Bo bra på äldre dar (2011). Hjälpmedelsinstitutet (www) Hämtad information 2012-03-20 
 http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/bobrapaaldredar/Om-programmet/ 
 
Enklare utan hinder (2005). Boverket. Hämtad PDF från 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/enklare_utan_hind
er.pdf 2012-04-17 

 
Statens folkhälsoinstitut (2002): Satsa på de äldres hälsa  
 Hämtad PDF från http://www.fhi.se/PageFiles/7872/2002-2-satsa-pa-de-aldres-

halsa.pdf 2012-03-20 
 
The UD-institute (www) http://www.udinstitute.org/whatisud.php 
 Hämtad information 2012-06-11 
 
The UD-institute (www) http://www.udinstitute.org/principles.php  
 Hämtad information 2012-04-10   
 
Utställningshandling (2012) Eskilstuna kommun 
 Hämtad PDF från http://www.eskilstuna.se/Global/SBF/Webb-

presentation_utställningshandling_Turturduvan.pdf?epslanguage=sv 
 2012-03-20 



2012-06-01 Examensarbete Rumslig gestaltning – Informationsdesign 
AnnaKarin Nordstrand Handledare: Staffan Udd 
 
 

 

Bilaga 1 

Om vi gör det tillsammans (2012). Projektdirektiv.  
 



 



Projektägare: Vuxenförvaltningen 
                       Eskilstuna kommun Projektnamn Om vi gör det tillsammans Projektdirektiv  
  
 Version 1  

   Sidan 1 av 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektdirektiv 
 
 
Projektnamn:              
 

Om vi gör det tillsammans… samverkansprojekt 
Brunnsbacken  
 

  
Projektägare:  Vuxenförvaltningen 

 
  
Styrgrupp: Jan Helgesson             Kommunfastigheter 

Johnny Holmgren       FoU Sörmland 
 Anne-Lie Lindström  Vuxenförvaltningen 
  
Projektledare:  Erica Andersta 
  
  
Startdatum: 15 nov 2011 

 
Slutdatum: 15 Juni 2012 

 
 
 
Användning 

Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektdirektiv  

Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt och ska tas bort eller 
ersättas med aktuella beskrivningar. 

Rubriker är exempel på områden som eventuellt bör beskrivas. Hur många rubriker och underrubriker 
som skall användas avgörs av omfattningen på projektarbetet. Ibland är det bra med en rubrik även 
om innehållet är kort, detta för att i innehållsförteckningen få en överblick över hela arbetet. 
 
 
 
 
 



Projektägare: Vuxenförvaltningen 
                       Eskilstuna kommun Projektnamn Om vi gör det tillsammans Projektdirektiv  
  
 Version 1  

   Sidan 2 av 7 

BP1 - Beslut att starta planeringsfasen 
 
____________________________________________________________________ 
Datum och underskrift Projektägare / finansiär 
 
Josephine Härdin 
Vuxenförvaltningen 
Strategi och planering



Projektägare: Vuxenförvaltningen 
                       Eskilstuna kommun Projektnamn Om vi gör det tillsammans Projektdirektiv  
  
 Version 1  

   Sidan 3 av 7 

Innehållsförteckning 
 
1. Grundläggande information ................................................................................................... 4 

1.1 Uppdragsbeskrivning ....................................................................................................... 4 
1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 4 
1.3 Syfte och effektmål .......................................................................................................... 5 
1.4 Avgränsning ..................................................................................................................... 5 

2. Projektmål .............................................................................................................................. 5 
2.1 Prioritering ....................................................................................................................... 5 
2.2 Koppling till andra projekt/processer ............................................................................... 5 
2.3 Koppling till hållbar utveckling och effektiv organisation .............................................. 6 
2.4 Förutsättningar ................................................................................................................. 6 

3. Tidplan ................................................................................................................................... 6 
4. Finansiering ............................................................................................................................ 7 
5. Beräknade kostnader och tidsåtgång ...................................................................................... 7 

5.1 Kompetensbehov .............................................................................................................. 7 
5.2 Kostnadsramar .................................................................................................................. 7 

6. Risker ..................................................................................................................................... 7 
7. Rapporteringsrutiner ............................................................................................................... 7 
 



Projektägare: Vuxenförvaltningen 
                       Eskilstuna kommun Projektnamn Om vi gör det tillsammans Projektdirektiv  
  
 Version 1  

   Sidan 4 av 7 

 

1. Grundläggande information 

1.1 Uppdragsbeskrivning 
Ge en kort beskrivning av uppdraget/projektet. Vilken typ av ide är det? Något som effektiviserar verksamheten, 
minskar kostnaderna, eliminerar risker, förbättrar kvalitén eller av någon annan anledning förbättrar 
enhetens/förvaltningens/kommunens situation 
Projektet ska inhämta kunskaper kring äldres behov i bostadsområde Brunnsbacken och 
resultera i en behovsanalys för fortsatt planering och utveckling av området.  
Projektet bygger på en samverkansidé mellan k-fast, vux o FoU med ett tydligt individfokus 
och med utgångspunkt på information, trygghetsanpassning/IKT i bostaden och mötesplatsers 
placering och användningsområde i bostadsområdet. 
En visningslägenhet centralt i bostadsområdet kommer att utgöra nav för att sprida kunskap, 
informera och inhämta synpunkter från målgruppen, i syfte att fånga upp vad som behövs för 
att bostadsområdet ska bli bra att leva och bo i. 
Möjliga effekter av projektet är; 
Effektivisering 
samordning av mötesplatser 
Minskar risker 
ökad trygghet och tillgänglighet i den egna bostaden 
minskad isolering med en utveckling av mötesplatser 
Förbättrar kvalité 
ökad möjlighet till kvarboende i den egna bostaden med hjälp av olika trygghetslösningar 
samt med stöd av IKT 

1.2 Bakgrund  
Beskriv bakgrunden till projektet och varför det ska göras. Sätt in projektet i ett sammanhang genom att svara på 
frågorna: 

• Vem har behovet/problemet?  
Bostadsområde Brunnsbacken står inför en större förändring då ett nytt vård och 
omsorgsboende ska byggas samt att trygghetsbostäder planeras i området. Detta leder 
till att bostadsområdet kommer att få ett brett utbud av boendeformer för äldre, samlat 
inom ett begränsat geografiskt område. Förhöjd kunskap om behov hos målgruppen 
äldre behövs, inför fortsatt planering och utveckling av bostadsområdet. 
 

• Hur yttrar sig behovet/problemet.  
Ökad kunskap om behov och intresse av trygghetslösningar i bostad  (IKT o 
lägenhetsanpassning/tillgänglighet) som möjliggör ökat kvarboende vilket kan leda till 
socioekonomiska vinster för både individ o samhälle. 
Behovet av mötesplatser, dess placering och användningsområde för att minska 
isolering och öka möjligheter till sociala kontakter. 
Är samordning/samnyttjan av lokaler möjlig för att ge kostnadseffektivitet och ger det 
också kvalitativa vinster i form av oväntade möten…  

 
• Vad blir konsekvenserna om inget görs? 

Nya boendeformer för äldre byggs utan förankring i bostadsområdet – ger ingen kraft 
till förnyelse och utveckling – risk för ”motarbete” istället för samarbete. 
 

Se till att ge den information som behövs så att resten av dokumentet blir begripligt. 
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1.3 Syfte och effektmål 
Varför behövs projektet? Syftet kvarstår även när målen för uppdraget/projektet uppnåtts. 
Syftet med projektet är informationsspridning och kunskapsinhämtning för målgruppen äldre i 
bostadsområdet inom några områden som särskilt behöver belysas; 

• Trygghetsanpassning av lägenhet 
• Teknikanpassning av lägenhet 
• Mötesplatser i bostadsområdet 

Projektledare fungerar som ”sammanhållande kraft” på plats i området och tillsammans med 
hyresgäster/brukare och andra aktörer arbetar med att inspirera till aktivitet, utveckla 
samverkan och delaktighet i bostadsområdet. 
Projektet ska leda till en behovsanalys som ger förutsättningar för fortsatt planering i 
bostadsområdet. 

1.4 Avgränsning 
Beskriv omfattningen av uppdraget/projektet och avgränsningar som görs. Vad ingår? Vad ingår inte? 
I projektet ingår att med stöd av projektorganisationen bilda projektgrupp, arbetsgrupper och 
referensgrupper i bostadsområdet som aktivt arbetar med tydliggjorda ansvarsområden med 
utgångspunkt från tre målområden i punkt 1.3 
I projektledares uppdrag ingår också att informera i bostadsområdet om projektet, fånga upp 
synpunkter och behov genom enkäter, att genomföra workshops för målgruppen mm. 

2. Projektmål 
Vad ska uppdraget/projektet leverera? Målet ska vara specifikt, mätbart, avgränsat, realiserbart och tidssatt 
(S.M.A.R.T.) Bryt eventuellt ner uppdraget i delmål. 
Projektet ska leverera 

1. Information och kunskapsspridning i bostadsområdet med utgångspunkt från de tre  
målområden under punkt 1.3 

2. Behovsanalys inför fortsatt planering 

2.1 Prioritering 
Gör en vägningen mellan tid, kostnad och kvalitet. Ange i procent. Dessa parametrar ska vara ett stöd för 
projektgruppen inför ett vägval. Exempelvis om projektet har en fast deadline väger tiden tyngre än att hålla 
budget. 
Tid: 30 % 
Kostnad: 30 % 
Kvalitet: 40 % 
Motiv till fördelning 
Projektet är mycket tidsbegränsat då det bygger på den tidplan som Hjälpmedelsinstitutet 
kräver för en ansökan om medel. 
Slutligen är kvaliteten ändå avgörande för att nå projektets syfte – att landa i en behovsanalys 
som ska ligga till grund för fortsatt arbete med att utveckla bostadsområde Brunnsbacken.   
  

2.2 Koppling till andra projekt/processer 
Beskriv relationen mellan detta uppdrag/projekt och andra uppdrag/projekt/processer. Specificera speciellt om 
man delar resurser eller om resultaten är beroende av varandra 
Beskriv vilka händelser som måste ske eller omständigheter som måste åtgärdas för att projektet ska lyckas med 
sitt mål men som ligger utanför projektets kontroll. 
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Byggande av nytt vård och omsorgsboende samt omvandling av ett befintligt hyreshus till 
trygghetsbostäder i bostadsområdet är bakgrund till och förutsättning för projektet. 

2.3 Koppling till hållbar utveckling och effektiv organisation 
Vilka av kommunens målområden påverkas av projektet i sig och dess resultat? På vilket sätt påvekas dessa 
målområden? 
Genom samordning av projektet (vux, FoU,k-fast) kan vissa gemensamma resurser utnyttjas 
och pengar för projektledare ger möjligheter att planera för utveckling av bostadsområdet. Att 
samutnyttja gemensamma resurser bedöms leda till effektivare resursanvändning. Utveckling 
av bostadsområdet skapar möjlighet till nya mötesplatser och ger förutsättningar för en trygg 
och bra boendemiljö. 
 

2.4 Förutsättningar 
Ange villkor som är fastställda och inte är förhandlingsbara. Exempelvis, lagar och förordningar, 
politikdokument och rutiner samt inhyrning av externa konsulter 
Ange vem som kan lämna ytterligare information. 
Extern utvärdering är krav från Hjälpmedelsinstitutet, kommer att ske från Mälardalens 
högskola . 
 

3. Tidplan 
Ange ungefärliga tidpunkter för start och färdigdatum för de olika etapperna samt för uppdraget/projektet som 
helhet  
Projekttiden sträcker sig över tiden 2011-11-15 – 2012-06-15 
indelat i tre etapper; 

1. 2011-11-15—2011-12-31 
• Uppstart av projektorganisation, bilda arbetsgrupper och referensgrupper 
• Informationsträffar i bostadsområdet, syftet med projektet 
• Omvärldsspan/studiebesök 

o Ex Robotdalen och projekt T4IL i Västerås 
• Kontakt med potentiella leverantörer/samarbetspartners vid demo 
• Påbörja kunskapsinhämtning, arbete med enkät och intervjuunderlag 
Under denna etapp kommer Eskilstuna kommunfastighet AB att färdigställa 
visningslägenhet i området. 
FoU utrustar den färdigställda lägenheten med visningsobjekt inom område IKT samt 
att vuxenförvaltningen arbetar med marknadsföring av projektet. 
Exempel på marknadsföring i lägenheten: 
• Dator/datorer med uppkopplade sajter/ikoner på skrivbordet till ex.  på temat teknik 

trygghet.   
• Dator med kanon med pågående bildspel om teknik mot lämplig vägg- 
• Dator med möjlighet att svar på enkät på plats för olika kundgrupper 
• Väggcollage med information om nutidens och framtidens trygghetsskapande teknik – 

aktörer inom området/samverkansparter. 
 

2. 2012-01-01—2012-03-30 
• Genomföra intervjuer och enkäter, dokumentera samt påbörja behovsanalys 
• Informera om/visa och presentera olika trygghetslösningar av lägenheter ”på plats” 

i visningslägenhet 
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• Genomföra workshops med IKT-tema i samarbete med FoU i visningslägenhet 
• Olika typer av information och kunskapsförmedling i området 
• Bilda ansvarig arbetsgrupp för mötesplatsers innehåll och utveckling 
• Projektet delrapporteras under februari månad 
3. 2012-04-01 –2012-06-15 
• Inspirera till igångsättande av aktiviteter i området med utgångspunkt från 

boende/hyresgästers intresse och engagemang 
• Slutföra behovsanalys 
• Slutredovisa projektet som också ska extern-utvärderas maj/juni 

 

4. Finansiering 
Beskriv hur projektet ska finansieras och av vem. 
Projektfinansiering bygger på medel från Hjälpmedelsinstitutets utlysning Bo bra på äldre dar 
samt viss egenfinansiering från sökande/medsökande: 
Sökta medel: 700 000 kr 
Egenfinansiering: 480 000 kr totalt, varav  

- Vuxenförvaltningen 120 000 kr 
- Kommunfastigheter 250 000 kr 
- FoU   110 000 kr 

samt arbetad tid i form av planering, styrgrupp, stöd, kompetensstöd i workshops mm från 
vuxenförvaltningen, kommunfastigheter och FoU. 

5. Beräknade kostnader och tidsåtgång 

5.1 Kompetensbehov 
Lista vilken kompetens (inkl ungefärlig tidsåtgång) som behövs för uppdraget/projektet. Beskriv vilka 
projektroller som ska finnas. 
Projektorganisation och projektroller, se bilaga. 
Kompetens i form av IKT – teknik, tillgänglighetskunskap, bygga enkäter, kunskaper om 
bostadsområdet mm kommer att erhållas från olika personer inom de tre organisationerna 
Projektstöd via styrgrupp. 

5.2 Kostnadsramar 
 

6. Risker 
Redogör för omständigheter eller händelser (externa och /eller interna)som kan inträffa och som kan påverka 
projektets förutsättningar att genomföras. 
Tidspress samt för högt ställda förväntningar kopplat till möjligt genomförande. 
 

7. Rapporteringsrutiner 
Ange om det finns några specifika krav på hur rapportering ska gå till som är utöver eller avviker mot modellen. 
T.ex. muntliga föredragningar för nätverk, politiken eller samverkan med fackliga organisationer. 
Rapportering till styrgrupp fortlöpande samt en slutlig behovsanalys. 
Del och slutrapporteras till Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för projektansökan 
 




