
 

 
 

   

                                                            Beteckning  

Institutionen för Matematik, Natur- och Datavetenskap 

Hälsofrämjande utemiljöer vid seniorboenden . 
En processbeskrivning . 

Carina Eriksson 

Januari 2009 

Examensarbete, 10p, B 

Biologi med inriktning mot trädgårdskunskap 

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design  

Handledare 

Annika Nilsson 

Examinator 

Yngve Gunnarsson 



                                                                                                                                                           Carina Eriksson                                                         

Hälsofrämjande utemiljöer vid Seniorboenden . Sida 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           Carina Eriksson                                                         

Hälsofrämjande utemiljöer vid Seniorboenden . Sida 3 
 

INnEHÅllsförteckning. 

 

INLEDNING                                                                      4. 

NYCKELORD                                                                    5. 

BAKGRUND                                                                      5. 

Vad har vi för behov? 

Det ökande antalet äldre. 

SYFTE                                                                                 8. 

Vad är ett Seniorboende och vilka kriterier finns för ett sådant? 

Seniorboenden i kommunen. 

Utemiljön vid seniorboenden. 

Hur kan man skapa hälsofrämjande och trygga miljöer? 

Skapandet av hälsofrämjandemiljöer. 

METOD                                                                             10. 

AVGRÄNSNING                                                               11. 

DEFENITIONER                                                                12.            

Vad är hälsofrämjande? 

Vad är hälsa? 

RESULTAT                                                                       13. 

UTFORMNING                                                                 14. 

Barfota i gräset. 

Skugga och lä. 

Vinterträdgård. 

E4:an , rullator filen. 

Spaljé eller pergola? 

Sinnlighet, färg, form, doft och ljud. 

VÄXTLISTA                                                                     17. 

KRITISK ANALYS OCH REFLEKTION                            18. 

DISKUSSION                                                                   18. 

REFERENSER                                                                  20. 

BILAGOR                                                                        22. 

 

 
 



                                                                                                                                                           Carina Eriksson                                                         

Hälsofrämjande utemiljöer vid Seniorboenden . Sida 4 
 

   

Inledning 
Hur kan man skapa hälsofrämjande utemiljöer vid seniorboenden och tillfredsställa de behov 

hos olika målgrupper som kan tänkas bo där?  Det är en utmanande uppgift med tanke på att 

de boende har olika bakgrund socialt och kulturellt och säkerligen olika, eller ingen, 

sjukdomsbild som ger behov av anpassad miljö. Hur skapar man då en miljö som uppfyller 

dessa krav hos ett flertal människor med olika behov? En tanke är att det kanske inte är så 

stora skillnader ändå. En miljö som är anpassad för personer med särskilda behov, motoriskt 

eller kognitivt, behöver ju inte på något sätt vara mindre tillfredsställande för en “frisk” 

människa.  I artikeln ”What Makes a Garden a Healing Garden” (Stigsdotter & Grahn, 2002) 

beskrivs att en ”helande trädgård” såväl som offentliga parker och trädgårdar bör sträva efter 

att vara tillgängliga för alla. Design av föremål, miljö och tjänster ska vara utformade så att så 

många som möjligt kan ha tillgång till dem oavsett ålder, behov eller funktionsnedsättningar. 

Min utgångspunkt blir då att utemiljön egentligen ska vara allmänt tilltalande. 

I evidens- baserad forskning (Cooper Marcus & Barnes, 1999) beskrivs att naturen har 

läkande effekt och att bara närheten av den kan ge oss ökat välbefinnande.  I böckerna 

Hälsans mysterium (Antonovsky, 2005) och Psykosocial miljö och stress (Teorell, 2008) får 

vi beskrivet att det genetiskt kulturella arvet och den miljö vi vuxit upp i har stort inflytande 

och betydelse för vårt välbefinnande. 

 

För att få en helhet i utformningen av en miljö som denna är det viktigt att ha ett övergripande 

tänk, att få med hälsa, miljö, psykologi, natur och kultur. I arbetet med att utforma 

hälsofrämjande miljöer försöker jag använda en design som tar in naturen. Den ska erbjuda 

trygghet och  sinnlighet men också vara utmanande utan att utsätta besökaren för fara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Jorda dig människa, känn dina rötter 

och du ska se att du hittar livet .         

 

Carina Eriksson. 
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                              Nyckelord: Hälsofrämjande och Seniorboenden  

 

Bakgrund 

Under min period som sommararbetande högskolepraktikant vid Tekniska kontoret i 

Ovanåkers kommun 2008, kom det under ett samtal med min handledare fram att det fanns 

behov av planering för utemiljöer vid Seniorboenden. I och med detta fick jag frågan om jag 

kunde tänka mig att ha det som examensarbete, att komma med förslag och inspiration till hur 

man kan skapa sådana utemiljöer. 

 

För att få en uppfattning om vad som kommer att efterfrågas, både vad det gäller bostäder och 

utemiljöer, har IM- gruppen Uppsala AB
1
  på uppdrag av Ovanåkers kommun utfört en 

enkätundersökning och intervjuer på slumpmässigt utvalda 40-talister. Varför det blev just 

denna grupp är för att det är en stor grupp som kommer att påverka bostadsmarknaden oavsett 

om de bor kvar eller flyttar. IM gruppen genomförde studien med frågor om 40-talisternas 

tankar om framtida boende. Undersökningen utgör en del av grunden i den kommunala 

bostadspolitiska strategin. Det sammanställda materialet i IM gruppens rapport är det som 

ligger till grund för mitt arbete.  

 

Vad har vi för behov? 

För att få fram människans behov av gröna och restorativa miljöer samt hur vi människor 

uppfattar och reagerar på olika miljöer har studier (Stigsdotter, 2005) gjorts inom miljö- 

psykologi, utomhuspedagogik.  

Oavsett socialt och kulturellt arv påverkas vi i stort av samma miljöer, det ligger i ett djupare 

genetiskt arv, det evolutionshistoriska arvet som sitter i det limbiska systemet Szczepanski 

(2007). Szczepanski tar upp teorin om arvet som tros vara en av orsakerna till våra kroppsliga 

reaktioner vad det gäller spontan och riktad uppmärksamhet.  

Grön natur och kulturområden ger återhämtningseffekter som i sin tur ger ökad 

tillfredsställelse i arbete och under fritid. Naturen hjälper oss att koppla av, vi får lättare att 

koncentrera oss och den spontana uppmärksamheten ökar. Vi blir helt enkelt lugnare och 

friskare när vi återvänder till naturen.  

Dahlgren, m.fl. (2007) skriver i sin bok om förhållandet mellan människor och det landskap 

vi lever i där landskapet i sammanhanget inte är begränsat till naturlandskap utan omfattar 

                                                         
1
 IM stod i grunden för industriella marknader, idag är det ett forskningsbaserat konsultföretag. 
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också det som människan byggt. I relationen mellan människa, natur och landskap finns det 

rika möjligheter till sådant som skapar stimulans till kunskap och lärande.  

Författarna poängterar att ett harmoniskt förhållande till landskapet bidrar till fysiskt och 

psykiskt välbefinnande. Boken riktar sig framförallt till skolan men då författarna påpekar att 

det i uterummet sammanlänkas flera dimensioner (lärande/kunskap, språkligt, motoriskt, 

estetiskt, känslomässigt, biologiskt och kulturellt) så passar det att ha den här typen av 

utomhuspedagogiskt tänk när man planerar utemiljöer vid seniorboenden. 

 

Szczepanski (2007) beskriver tillexempel om hur sinnlig stimulering via lukt, smak, känsel 

syn och hörsel intryck ökar och stärker vår minnes kapacitet. Dessa faktorer kan man arbeta 

med i förebyggande och hälsofrämjande syfte vid till exempel demens. Att lära sig samt 

inhämta kunskap pågår ju hela livet. Ett sätt kan då bli att man i den sociala samvaron arbetar 

med teman, tillexempel hantverk, kulturhistoria mm. Ett annat är att man inom ramen för 

seniorboenden har Temaboenden.   

                                                                    

En uppmärksammad studie vid KTH (Utblick folkhälsa, 2003) belyser att sterila miljöer med 

raka linjer och symmetriska fasader inte alls är bra för vår hälsa då de inte förstärker vårt 

KASAM. Antonovsky (2005) definierar begreppet KASAM som en känsla av sammanhang, 

där begriplighet och hanterbarhet är viktiga komponenter för människans uppfattning av 

välbefinnande och hälsa.  

Organiska former i variation är alltså att föredra, det vill säga inte bara i grönskan utan också i 

arkitekturen. Man kan också här dra en koppling till spontan och riktad uppmärksamhet, det 

som känns naturligt för oss kräver inte samma koncentration.  

 

Arkitekturen i miljön jag valt att arbeta med, är förhållandevis steril. Applikationer,  

kompletteringar med växtlighet som tar in ”naturen” till exempel träd och gräs känns viktigt. 

En bok som gett mig många uppslag om hur man kan utforma bra miljöer är Möjligheternas 

trädgård (Hjälpmedelsinstitutet & Sveriges, 1999) där finns något för alla, oavsett intresse 

eller behov. Man tar också upp att det är viktigt att arbeta med material som ger 

sinnesstimulans det vill säga sådant som leder till associationer som väcker minnen, känslor 

och tankar, att ha traditionella aktiviteter som tillexempel midsommarfirande, höstfester mm. 

Att skapa miljöer som erbjuder både kravlös stillhet och aktivt deltagande för att känna att vi 

är delaktiga i en livsprocess.  
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Äldre personer som vistas ute i naturområden använder mindre mediciner, sover bättre, får 

bättre minne och är mindre deprimerade. (ibid.) En teori är att utevistelse påverkar hormonella 

processer som positivt stimulerar immunförsvaret. Många äldre drabbas av benskörhet och att 

vara ute i solsken och då gärna ta en promenad minskar risken då både D-vitamin och 

belastning påverkar skelettet positivt.(ibid.)  

 

För att en utemiljö ska vara stimulerande och avkopplande är den beroende av omväxlande 

och inbjudande miljöer, slingrande gångar, färg och form, doft och vattenporl. Det är också 

viktigt att förstärka rumslighet, ge utrymme för privat sfär. Återigen kan vi göra kopplingen 

till spontan uppmärksamhet (Cooper Marcus & Barnes, 1999.) 

 

Det ökande antalet äldre. 

Då det inom de närmaste årtiondena kommer att bli en “ 40 - talist bom “ som kommer att öka 

efterfrågan på bostäder som tillfredsställer kundens önskemål både lokalt och nationellt krävs 

det att vi börjar planera för detta.  Seniorboenden kommer att behöva bli fler till antalet och 

planering för en hållbar, hälsofrämjande utemiljö måste ske. 

 

Den gröna miljöns påverkan av människan i hennes rörelse och upplevelse av trygghet, 

hanterbarhet, är aspekter som känns viktiga att ta fasta på i arbetet med utformningen av 

utemiljön då det i IM - gruppens undersökning framkom att det var de vid utevistelse främsta 

framtida problemfaktorerna 40- talisterna uppgav vid sitt nuvarande boende. Kommer jag att 

kunna röra mig fritt i trädgården och kan jag sköta den, hantera miljön?  

 

På uppdrag av Äldreboendedelegationen och Regeringskansliet har Marianne Abramsson, 

Thomas Niedomysl och Susanne Iwarsson genom forskning och studier tagit fram uppgifter 

på de äldres boendepreferenser som belyser olika problemställningar. 

I rapporten Äldre personers flyttningar och boendepreferenser (Abramsson & Niedomysl, 

2008) beskrivs det, att flytta oftast hänger ihop med att livet på något sätt förändras. Hos äldre 

kan det vara att man går i pension, förlorar sin partner eller har sviktande hälsa. Bostaden man 

har är ofta ett resultat av flera års mental och social investering. För att öka viljan att flytta 

bland äldre är det viktigt att försöka skapa nya miljöer som återkopplar, att skapa platser som 

på ett eller annat sätt kan hålla liv i dessa investeringar. I en av studierna i rapporten visar man 

att en stor del av de ”äldre flyttarna”, hela 45 %, lägger stor vikt vid utomhus 

aktivitet/naturupplevelser, rekreations och grönområden. En del av dem säger till och med att 
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det är av helt avgörande betydelse. I rapporten Utformning av olika boendemiljöer för äldre 

(Iwarsson, 2008) beskrivs bland annat  konceptet, Enable, att möjliggöra. Tillgänglighet är en 

faktor som ofta förekommer när man pratar om utomhusmiljön, tillgänglighet är ett relativt 

begrepp och Enabler konceptet beskriver att tillgänglighetsproblemen är en relation mellan 

personers kapacitet och miljöns krav. 

  

”Riv ålderstrappan” är en rapport från socialdepartementet, (Senior 2005) där Boverket 

granskat Senior 2005:s delbetänkande som tar upp betydelsen av grönområden för hälsa och 

rekreation. Att ha tillgång till grönområden har visat sig ha betydelse för hälsa och 

välbefinnande och för äldre och sjuka kan det betyda att behålla och förbättra sina funktioner. 

Vi människor får en långsammare åldrande process om vi är fysiskt aktiva. Närmiljön i form 

av parker och naturområden är därför av stor betydelse, då det är de miljöerna som utnyttjas 

mest. Hinder i miljön som gör att vardagslanskapet inte utnyttjas kan vara trafikleder och 

buller, belysning är också en viktig faktor för upplevelse av trygghet. 

 

Syfte 

Syftet med arbetet är att beskriva, ge inspiration och idéer om, hur man vid seniorboenden kan 

skapa hälsofrämjande utemiljöer. Hälsofrämjande är miljöer som ger ökat välbefinnande och 

hälsa. För att kunna beskriva dessa miljöer och ge inspiration har studier av rapporter från 

Boverket, IM gruppen, Äldreboendedelegationen, evidensbaserad forskning och annan 

relevant litteratur gjorts och applicerats på arbetet.  

 

I forskning har det visats att vi oberoende av kultur påverkas av samma miljöer. 

Oavsett var i världen vi kommer ifrån så är det den naturliga gröna miljön vi har starkast 

respons på - det är den vi söker oss till. Jag har försökt ta fasta på det då det i IM gruppens 

undersökning också visade sig att närhet till natur och grönområden var en viktig faktor. 

Därför tänker jag att man ska försöka skapa en miljö där man tar in så mycket ”natur” som 

möjligt. I nedanstående text belyser jag några frågor runt Seniorboende och dess utemiljöer. 

 

Vad är ett Seniorboende och vilka kriterier finns för ett sådant? 

Ett Seniorboende är ett boende i form av ordinärt boende som utmärks av god tillgänglighet 

och tillgång till gemensamhetslokaler. En viss uppnådd ålder krävs för att få flytta in. 

Seniorboenden ingår i utbudet av bostäder inom den ordinarie bostadsmarknaden och 
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omfattas av lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning. Bostäderna upplåts med 

hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. (Äldreboendedelegationen 2007)  

Genom hälsofrämjande insatser vid tillexempel Seniorboenden tror man sig kunna minska ett 

framtida behov av Vård- och omsorgsboende, det som idag kallas för SÄBO. 

 

Seniorboenden i kommunen  

Idag finns inga Seniorboenden i kommunen. Man erbjuder något som kallas 55+ boende, 

vilket är en bostad som är integrerad i ett allmänt boende och antingen ligger på marknivå 

eller har anpassats med hiss. Det finns ett antal sådana boenden i kommunen som har mer 

eller mindre tilltalande gröna miljöer. Alla ägs av det kommunala fastighetsbolaget. 

 

Utemiljön vid seniorboenden 

I undersökningen som IM gruppen gjorde framkom att ett socialt aktivt liv, närhet, trygghet 

och tillgänglighet var viktigt. Ett boende som ger möjlighet till social samvaro med släkt och 

vänner. En trygg utemiljö som man känner att man kan hantera. Närhet till grönområden. 

 

 Älskade vårprimör - Rabarber . Erbjuder inte den sinnlighet ,lockar känslor och minnen från barndomen ? 

 

Hur kan man skapa hälsofrämjande och trygga miljöer? 

Genom att skapa utrymmen som bland annat ger möjlighet till social samvaro utomhus kan 

behoven uppnås. En liten ”fest plats”. Detta kan ske genom att en pergola eller kanske en 

vinterträdgård finns. Spaljeér eller skärmväggar för skugga, lä, eller privat sfär. Genom att 

använda växtmaterial som påminner om ”naturen” till exempel träd, gräs, bräknar mm. Och 
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genom kulturväxter, sådant som de flesta av oss har någon relation till tillexempel vinbär, 

rabarber, smultron, äppelträd  mm . Och då gärna i upphöjda odlingsbäddar, för att det ska 

kunna användas av alla. Upphöjda odlingsbäddar ger också en känsla av rumslighet. En 

utemiljö ska inte vara allt för ”välplanerad”, då känns den inte naturlig. Att ha ett vatten i 

någon form stimulerar flera sinnen. För att få riktmärken/hållpunkter i hur en miljö ska 

utformas har jag använt mig av pyramiden och de åtta huvudkaraktärerna som genom 

forskning tagits fram av bland annat Patrik Grahn (Johansson & Kuller, 2005). Dessa 

modeller beskriver hur miljön direkt kommunicerar med besökaren, främst genom sinnen och 

känslor, och beroende på människans mentala styrka och behov kan hon själv välja vilken 

miljö som passar.  

 

Skapandet av hälsofrämjande miljöer  

I de bakomliggande studierna i detta arbete så har det visats att det är viktigt att skapa en 

hållbarhet i utformningen av den miljön för att tillgodose behovet hos olika målgrupper. Man 

kan tänka att förutsättningarna för en del av de boende kommer att förändras med stigande 

ålder och med sjukdom. Därför är det viktigt att från början tänka på att den boendes förmåga 

kan komma att ändras.  

 

Metod 

Arbetet skrivs i form av en processbeskrivning och genom processbeskrivningen ska det 

framgå hur processen gått till som leder fram till en slutprodukt. Med hjälp av detta kan jag 

sedan ge idéer och inspiration till hur hälsofrämjande miljöer kan utformas vid seniorboenden. 

 

Med hjälp av litteratur som vetenskapliga artiklar, böcker och föreläsningar inom 

utbildningen har jag tagit del av den forskning som gjorts om trädgård och hälsa och hur detta 

kan påverkar människan, Ingen forskningsetiskansökan har behövts göras eftersom både 

intervjuer och enkäter var insamlade när jag blev tillfrågad.  

 

Avgränsning 

Med tanke på den tid jag haft för att arbeta med detta så har jag begränsat mig till att titta på 

ett boende. Jag har då valt att titta på ett av de boenden som idag kallas för 55+ boende 

Fastigheten ligger centralt med lättillgängliga kommunala faciliteter, närhet till kollektivtrafik 

och fina grönområden.  Fastigheten ägs av det kommunala bostadsbolaget och angränsar till 

det område som jag arbetade med under mitt sommarjobb som högskolepraktikant. 
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Arkitekturen på fastigheterna i området är inte så tilltalande, den går i 

“miljonbyggandets”anda. 

 

     Vackert ? Rofyllt ?Inbjudande ? Hälsofrämjande ? – Tveksamt . 

 

Då mitt arbete syftar till att ge inspiration och idéer om hur man kan utforma en 

hälsofrämjande miljö har inte några undersökningar gjorts i sådant som berör V/A, el, eller 

andra byggnadstekniska frågor. 

 

Kravet på en tillfredsställande utemiljö för ett aktivt liv och de behov som kan tänkas uppstå 

med stigande ålder och sjukdom är de två frågorna från IM gruppens undersökning som jag 

ställer i fokus i detta inspirationsarbete.  

 

I första hand grundar sig mitt examensarbete på en empirisk undersökning, en enkät och 

intervjustudie som gjorts på 40- talister i Ovanåkers kommun. Enkäten skickades ut till 400 

slumpmässigt utvalda 40-talister, 306 ifyllda enkäter inkom. Den 31 december 2007 fanns 

enligt SCB, 1 795 invånare i Ovanåkers kommun (15,2 % av befolkningen ), födda på 40 – 

talet vilket ger en svarsfrekvens på mer än 75 %. Enkätsvaren var också jämnt fördelade och 

representativa för ålder och kön . Enkäten innehåller frågor om personernas tankar kring sitt 

framtida boende. I sammanställningen av IM gruppens studie ser man att viktiga egenskaper 

vid ett framtida boende är närhet till centrum och närhet till service, socialt aktivt liv och natur  
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Intervjuerna är kvalitativa och genomfördes som djupintervjuer dels för att få ett 

inifrånperspektiv och dels för att komma åt samband och relationer i boendehistorik och 

framtid, information som kan nås bara genom individers upplevelser och erfarenhet.  

Utifrån de besvarade enkäterna är informanterna slumpmässigt utvalda. Utav dessa var det nio 

par och två ensamstående, totalt tjugo personer både yngre och äldre 40-talister som 

intervjuades. Såväl kvinnor som män från både landsbygd och tätort var representerade. 

Intervjuerna har till största del utförts i informanternas hem.  

 

Definitioner 

Hälsofrämjande - vad är hälsofrämjande?  

En miljö som positivt påverkar, främjar, förebygger hälsan hos besökaren både restorativt och 

aktivt (Stigsdotter, 2005 ). 

Hälsofrämjande menas i sammanhanget, att planera för ett tillgängligt aktivt liv i gröna 

miljöer som ger ökat välbefinnande och hälsa. 

 

Vad är hälsa?  

Hälsobegreppet är komplext och WHO har en definition som omfattar det hela. 

Den lyder: Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt 

och socialt och inte endast frånvaro av sjukdom.  

(www.luth.se/org/stil/friskvård/vadarhalsa.htm) 

I boken Utomhuspedagogik som kunskapskälla (Szczepanski, 2007) beskrivs de olika 

faktorerna så här. 

Fysisk hälsa - kroppens mekaniska funktioner, hur vi lever när det gäller kost och motion. 

Psykisk hälsa - förmåga att tänka klart och sammanhängande. 

Emotionell hälsa - att hantera stress, uppleva och uttrycka känslor.  

Social hälsa - förmåga att upprätthålla relationer. 

Andlig hälsa - vår livsfilosofi och förutsätter tid för reflektion. 

Samhällsbetingad hälsa - samhällets förmåga att tillgodose emotionella och fysiska behov. 

. 

 

 

 

 

 

http://www.luth.se/org/stil/friskvård/vadarhalsa.htm
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Resultat 

Det man uppger i IM gruppens undersökning som viktigast är tillgång till ett socialt och aktivt 

liv. Att känna trygghet uppger informanterna, ligger i ett socialt aktivt liv, som närhet till släkt 

och vänner och närhet till utomhusmiljöer som erbjuder grönområden med utrymme för  

umgänge i grupp eller stilla promenader.  

De flesta 40- talister har en god, stabil ekonomi och har genom det skaffat sig umgänge och 

aktiviteter som man gärna vill behålla. Trots att de flesta i gruppen uppger att de har god 

ekonomi är en ökad boende kostnad något som de vill undvika - de bor hellre kvar i sin 

nuvarande bostad så länge det är möjligt. Ungefär 60 % säger sig inte ha planer på, eller 

övervägt att flytta. Ändå har 70 % angivit en tidpunkt för kommande flytt 10 år framåt i tiden 

men svaren visar att den tidpunkten tenderar att flyttas fram vartefter man blir äldre.  

 

De största orsakerna till flytt uppger de vara sjukdom eller ändrat civilstånd, som gör att de 

inte kan stanna i sitt nuvarande boende. 

Äldreboendedelegationen bland andra påtalar att det handlar om att medvetandegöra 

människor att de har ett ansvar för att aktivt påverka – planera sitt boende när de blir äldre. 

Antalet seniorbostäder i landet har de senaste sex åren ökat från ca.11 000 till 28 000. 

Upplåtelseformen verkar inte ha någon avgörande betydelse men i en valsituation föredrar de 

flesta en hyresrätt i typen 55+ boende och då med 2 eller 3 rum och kök. Det sociala nätverket 

har stor betydelse och man vill kunna ha möjlighet att ta emot barn och barnbarn.  

 

För att minska “inlåsningseffekten” som Susanne Iwarsson talar om i sin rapport: Utformning 

av olika boende miljöer för äldre, och få ökat flyttbenägna krävs att det skapas miljöer som 

“lockar”. Inlåsningseffekten som hon talar om är av betydelsen att det blir ett stopp i 

bostadsmarknaden.  Som jag ser det finns en annan vinkel på begreppet och det är att de äldre 

blir fast i sina bostäder. Att möjliggöra Enable konceptet kan här kopplas till den mentala och 

sociala investering som Marianne Abramsson och Thomas Niedomysl talar om i sin rapport: 

Äldre personers förflyttningar och boendepreferenser, att locka med miljöer som återkopplar 

till dessa investeringar tros öka flyttbenägenheten.  

 

Från IM gruppens rapport ser vi att de flesta lägger sin flytt i framtiden - om 7 till 10 år - vad 

har de för behov då?  Som jag nämnt tidigare är det viktigt att vid Seniorboenden planera för 

att förutsättningarna i att kunna vara aktiv förändras för de boende.  



                                                                                                                                                           Carina Eriksson                                                         

Hälsofrämjande utemiljöer vid Seniorboenden . Sida 14 
 

Vid ett Seniorboende är det upp till de boende att själva organisera och arrangera aktiviteter 

därför är det också viktigt att utforma miljön för att möjliggöra detta. 

Att närhet och tillgänglighet är faktorer som är av betydelse vid en flytt har vi fått lärdom om. 

Ändrat civilstånd, förändringar i ekonomin, sjukdom mm. är sådant som påverkar ett beslut 

om flytt. En annan faktor som har betydelse inför ett beslut om flytt är att det sociala 

umgänget i området man bor på förändras genom generationsskiften. De äldre känner sig 

ensamma. Gemensamhetsutrymmen - Ute eller inne? För att utöva socialt umgänge, aktivt 

eller passivt är det att förespråka att utforma, skapa sådana miljöer som kan komma till nytta 

året om. En vinterträdgård kan vara ett alternativ. 

 

Utformning 

En miljö som fastnat på min näthinna är en av ”fickparkerna” i Enköping. Fridegårdsparken. 

Den är innehållsrik både vad det gäller tillgänglighet och funktion. För mig är den en förebild 

av en god anpassad miljö – en bra design. Jag har använt mig av den som inspiration i mitt 

arbete med utformning av hälsofrämjande miljöer. 

 

  

       Foto: Parkkontoret Enköping . 

 

I Fridegårdsparken finns en vrå för alla. Den rikliga växtligheten skapar rum och stänger ute 

staden den lockar också till sig fåglar och insekter. Porlet av vatten på stenarna och doften 

ifrån liljorna fyller våra sinnen. 
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Markbeläggningen har skiftande färg och ligger i olika riktningar detta för att underlätta för 

personer med nedsatt syn. 

 

 

      Foto: Dan Rosenholm . 

   

Mina tankar och ideer om utformning av hälsofrämjande miljöer. 

    

Tänk att få gå barfota i gräset.  

Att ha gräs kräver viss skötsel och det kan vara ett problem på mindre ytor. För att få en grön 

yta som symboliserar gräs kan man använda sig av trampörter som gåsört och backtimjan. De 

kan planteras i stenmjöl och bildar med tiden en matta som tål att gås på. Bra träning för 

balans och kordination, stimulerar också sinnena doft och känsel.  Bilaga 1. 

 

Skugga och lä. 

Träd, häckar och skärmväggar erbjuder skugga och lä platser. De ger också möjlighet att 

skapa rum för olika aktiviteter och upplevelser. Skapar utrymme för privat sfär. Bilaga 2. 

  

Vinterträdgård. 

Ett uterum som kan användas även på vintern som gemensamhetsutrymme, uppvärmt eller ej 

kan ge ytterligare en dimension av att uppleva trädgården – utemiljön på vintern. Bilaga 3. 
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E4:an, - rullator filen, eller kuperat för att träna motorik . 

Skapa miljöer som ger möjlighet att behålla eller återhämta funktioner och samtidigt uppleva 

sinnlig stimulans i ”naturen”. Bilaga 4.  

 

Spaljé eller pergola.  

Att skapa rum i utemiljön gör den mer spännande. Det kan göras med en spaljé som också ger 

möjlighet till privat sfär. Att låta växtligheten sitta kvar på vintern eller smycka den med 

lyktor gör den mer spännande. 

 

 

Sinnlighet – färg form doft ljud. 

Att använda en variation på växter som ger en blomning över säsongen. Växlande färg och 

form på växtsätt och bladverk. Större träd som ger karaktär åt miljön och att använda sig av 

vatten, symbolen för livets källa. Dessa är grunderna för sinnligt stimuli.  
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Växtlista 

Exempel på växter som jag tycker kan passa för en utemiljö vid ett Seniorboende . Växterna 

som presenteras här har ingen direkt koppling till bilderna på utformning som presenteras i 

bilagorna. De är en blandning av växter som jag tänker ska ta in ”naturen” i utemiljön och ge 

återkoppling till upplevelser av trädgård i det tidigare livet.  

Det här är ett urval av växter som jag känner symboliserar natur, kultur och sinnlighet. Det 

finns naturligtvis en massa andra alternativ. 

Latinskt namn Svensktnamn Blomning Årstid Höjd Egenskap 

Betula  Björk   20 m Skirt bladverk 

Prunus 

maackii 

Näverhägg Vit April 12 m  Glänsande 

flagnande 

gulbrun bark 

Acer 

platanoides 

Lönn   12 m Vackra blad 

Vacker höstfärg 

Aronia 

melanocarpa 

Svart aronia Vit Maj 2 m Skira blommor 

på våren  

rödfärgat 

bladverk och 

svarta bär på 

hösten 

Apel Äppelträd Vit / rosa Maj 3-4 m  Frukter 

Syringa Syren Rosa /lila Maj /Juni  4-5 m Doft 

Alchemilla 

mollis 

Jätte daggkåpa Limegul Hela sommaren 50 cm Vackert mjukt 

bladverk 

Matteuccia 

struthiopteris 

Strutbräken   1,5 m Sinnligt växtsätt 

Rosa rugosa Vresros Vit / rosa /röd Juni /juli + höst 2,5 m Svagt doftande 

ger nypon 

Lonicera 

kaprifolium 

Kaprifol Vitrosa  Maj/juni 3,5 m Starkt doftande 

ger orange bär 

Paeonia festiva  Bondpion  Vit/rosa/röd Juni/juli 80 cm Kraftfull 

blommning 

Rheum 

rhabarbarum 

Rabarber  Vit  Juni  1 m   Ätbar   

Kraftfull och 

sinnlig 

Ribes rubrum  Röda vinbär  Vit  Maj/juni   1m  Vackra klasar 

av syrliga röda 

bär   
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Kritisk analys och reflektion  

Jag är inte helt säker på att de frågeställningar och avgränsningar jag valt att göra hjälper mig 

att tydliggöra syftet med mitt arbete. Jag känner ändå att de uppgifter som framkommer där 

har betydelse för arbetet. Under perioder har jag haft problem att fokusera och urskilja vad det 

är jag vill framhäva och jag vet inte om det syns i arbetet. Målgruppen i arbetet benämns olika 

beroende på i vilket sammanhang de tas upp, boende, besökare, informanter, jag vet inte om 

det känns förvirrande men jag kände att det behövdes i sitt syfte för att förklara de olika 

delarna. Om jag hade fokuserat och bestämt mig i ett tidigare skede hade jag lagt mer tid till 

att utforma en specifik miljö. Kanske gjort ett pilotprojekt. 

 

Diskussion  

Man kan tänka att det i framtiden bör finnas ett terapeutiskt  /  pedagogiskt, hälsofrämjande 

tänk i bostadsstrategin vad det gäller utemiljöer för att få ”friskare äldre”. En terapeutisk miljö 

ska ge upplevelser för alla sinnen och innehålla en variation av växter som lockar fåglar och 

insekter. Vattnet är också viktigt,  symbolen för livets källa. En förebyggande miljö för att ”bo 

tryggt” ska vara fysiskt tillgänglig oavsett om man är i behov av hjälpmedel eller inte.  

 

Under en föreläsning av Igor Knez våren 2008 fick vi det berättat för oss att äldre personer  

>60 har starkare känslor för och koppling till en plats. Det är därför viktigt att utforma en 

plats så att man kan känna igen sig – koppling till växter från barndomen tillexempel eller 

äppelträdet som jag fick när jag fyllde 30, här kommer den mentala och sociala investeringen 

in, kan vi skapa miljöer som håller liv i dessa investeringar så känns en flytt inte lika jobbig. 

 

I IM gruppens undersökning visar det sig att en efterfrågan på centralt belägna bostäder finns. 

Här finns inte utrymme för nyproduktion men som jag ser det finns inom ramen för PBL – 

plan och bygglagen möjlighet att anpassa bostäder som ligger centralt och med tillgänglighet 

till attraktiva gröna miljöer. 

 

Varför Seniorboenden? De flesta rapporterna i ämnet visar att Seniorboenden är att förespråka 

innan ett eventuellt vårdbehov finns. Det är också en samhällsekonomisk fråga. Kommunen är 

skyldig att ge bidrag för tillgänglighetsanpassning av bostäder. Så även om man kan tänka att 

det i sig kan vara hälsofrämjande för vissa att få bo kvar i sin bostad så blir det i de flesta fall 

en dyrare lösning för kommunen, varför de vill ”locka” med 55+, Seniorboenden för att 
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centralisera ett eventuellt vårdbehov i framtiden som de då också förhoppningsvis skjutit fram 

i tiden . 

 

 

Bilder  

Bilderna är tagna av Carina Eriksson där inget annat anges . 

 

 

Tack till:  

Annika Nilsson som peppat och coachat och varit ett stort stöd för mig i arbetet. 

Sofia Wetterholm som fungerat som bollplank och gett mig inspiration att arbeta vidare i 

ämnet . Min son Martin som hjälpt mig med datortekniska problem .  
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Bilagor  

 

Trampörter. 

  

 

Ett rum med en yta av trampörter. Här kan man sparka av sig skorna, få lite grus mellan tårna 

och känna doften av timjan när man går på den. Träning för kordination och motorik. Sinnes 

stimulans i form av känsel och doft. Eller slå sig ner och ”lyssna” på träden, kanske med ett 

trevligt sällskap. 
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Skugga och lä. 

 

 

 

 

 

Skapa miljöer som erbjuder skugga och lä. Man kan använda sig av träd, skärmväggar och 

häckar. Blanda gärna lite av varje så blir det en mer levande miljö. En plats för privat sfär 

eller i samspråk med en god vän. Eller kanske en bokstund med barnbarnen. Belysning är 

viktigt att komma ihåg i alla miljöer för att skapa en känsla av trygghet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           Carina Eriksson                                                         

Hälsofrämjande utemiljöer vid Seniorboenden . Sida 24 
 

 

 

 

Vinterträdgård.  

 

 

 

 

 

En vinterträdgård erbjuder många möjligheter. Här kan man ha socialt umgänge året om. 

Använd det som växthus på sommaren eller som en paviljong. Ha gårdsfester och utöva 

kursverksamhet. Möjligheterna är oändliga.  

Upphöjda odlingsbäddar fyller en funktion genom att bli mer tillgänglig för personer med 

nedsatt förmåga eller rörelsehinder. Dessa bäddar lämpar sig för såväl bärbuskar som mindre 

träd.    
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E4:an . Rullator filen. 

 

 

 

 

 

 

Varierande underlag och nivåer skapar ett kuperat böljande gångstråk. Former och ytor sätter 

bara fantasin stopp för. Men man ska komma ihåg vem som ska använda dem. Man kan lägga 

till ett räcke, gåbarr, för att skapa en tryggare miljö om det behövs. 

Sett ovanifrån förklarar jag bilden, genom att korsa en slät yta med en mer oregelbunden blir 

det spännande och ger möjlighet att träna motorik, styrka och funktion. Blandar man det hela 

med växtlighet som stimulerar syn och doft så har man en bra funktion. 

 


